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Със сигурност ще има санкции за НАП, тя няма да бъде малка. Това заяви председателят
на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов в предаването "Събуди
се" на "Нова телевизия". От 2006 до 2019 година въпреки законовите препоръки много
малко е направено за защита на информацията, която се обработва, коментира Кара-
джов. "Големият проблем е, че тези данни са взети от националната база на НАП. Касаят
почти всички българи и не могат да бъдат заличени, дори и КЗЛД да направи такива
предписания", обясни още шефът на комисията. < 2
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бъдна се една от най-лошите прогнози
за развитието на инфекцията от афри-
канска чума по свинете (АЧС) в страна-
та. Опасният вирус зарази индустриална
ферма със 17 000 прасета в русенското
село Николово. Обектът се намира на 9
км от границата с Румъния и попада в
зона с регионализация на база риск,
свързан с епизоотичната обстановка с
АЧС. Областната дирекция по безопас-
ност на храните в Русе (ОДБХ-Русе) е
издала акт за възбрана за движение на
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Смятам, че руснаците и
украинците сме един народ…
една нация. Това е казал руският
президент Владимир Путин в
интервю с американския филмов
режисьор Оливър Стоун мина-
лия месец. "Когато тези земи,
които са ядрото на Украйна,
бяха присъединени към Русия...
никой не е мислил себе си като
нещо друго освен като руснаци."
Путин изтъква, че "можем да
използваме това като конкурент-
но предимство по време
на някаква форма
на обединение".

във ферма със 17 000 прасета

свине към и от обекта. Извършени са и
проверки на кланиците, в които са
изпращани свине за клане. Месо и
продукти, добити от свине от тази ферма,
са възбранени и подлежат на унищожа-
ване. В 10-километровата надзорна зона
се намира и индустриална ферма в село
Юделник, община Сливо поле, както и
обекти - тип "лично стопанство". От
Агенцията по храните не съобщават
каква ще е съдбата на животните в
заразената свинеферма.
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Управляващата коалиция
на японския премиер
Шиндзо Абе ще запази
мнозинството си в гор-
ната камара на парла-
мента според екзитпол.
Това съобщи АП, цитира-
на от БТА.
Коалицията ще получи 63
от оспорваните 124 места
на днешните избори. Ка-
марата на съветниците
(Сангиин - горна кама-
ра) се състои от 242 де-
путати, избирани чрез
общи и преки избори за
срок от 6 години.
Съставът на Камарата на
съветниците се обновя-
ва наполовина на всеки
3 години.ç

Ветеранът Люпко Петро-
вич е новият старши
треньор на "червените",
обяви официалният клу-
бен сайт. Досега опит-
ният специалист имаше
ролята на консултант в
Борисовата градина, но
вече ще ръководи ма-
човете, тренировъчния
процес и всичко, свър-
зано с подготовката на
"червените". Добри Ми-
тов, който до момента
се водеше старши тре-
ньор, ще продължи ра-
ботата си в щаба като
помощник, заедно с до-
сегашните си колеги Ми-
лош Крушчич, Ивайло
Станев, Ивайло Петров
и Кирил Динчев. < 24

ъпросът изобщо не е риторичен, а отговорите
се крият не само в мотивите им против или
за. Защо две трети от българите не искат да
дават подслон на изоставени или прогонени
от семействата си деца, а друго множество -

Çàùî áúëãàðñêèòå
ñåìåéñòâà íå èñêàò äà

ñòàâàò ïðèåìíè ðîäèòåëè?

всеки шести нашенец, е готово да го стори? И още
разлики - първите не биха станали приемни родители
при каквито и да е условия, а другите са готови срещу
заплата и издръжка от държавата за приемното дете.
Виждате - диаметрално противоположни мнения. Така е,
ако обобщя, при оценката на държавните грижи за здра-
вето на хората - управляващите с бодряшки оптимизъм,
а песимистите с житейски обоснован песимизъм заради
изстраданите на собствен гръб проблеми.
И това на фона на необясними на пръв поглед префе-
ренции и екстри, насочени към определен слой от на-
шенци, печелещи от семейни помощи, от брой деца или
други добре избрани неща от социалното осигуряване и
социалното подпомагане.
Но целта ми е друга, а не това противопоставяне. Защо
българите не искат да помагат на деца в риск, на бедни
или малтретирани, а и изоставени деца. И защо ли
допитване от 2015 г. показваше, че готовност да станат
приемни родители са изразявали двойно повече бълга-
ри? Защо ли? Това не е въпрос!

Любомир ЦАНКОВ
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Край село Малък Поровец, Разградска област, вчера се проведе традицион-
ният събор "Илинден". Участваха самодейци от Лудогорието.

Снимки Пресфото БТА< 21
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Борисов ще подкрепи
Лаура Кьовеши за
европейски главен
прокурор

Премиерът Бойко Борисов
ще подкрепи кандидатурата
на румънката Лаура Кьовеши
за поста европейски главен
прокурор. Информацията
потвърдиха за Би Ти Ви от
правителствената пресслуж-
ба. Кьовеши е основният
фаворит за поста, и то
въпреки волята на правител-
ството в родната й страна.
Тя е бивш ръководител на
румънската антикорупционна
агенция, а в момента е
подсъдима в страната си с
обвинения за злоупотреба с
власт. Конкурент на румънка-
та за поста е французинът
Жан-Франсоа Бонер.
Двамата кандидати не успяха
да съберат категорично
мнозинство от стария състав
на Европейския парламент.
Новите евродепутати и
правителствени ръководите-
ли имат няколко месеца, за
да направят окончателен
избор. Европейската
прокуратура трябва да
заработи през 2020 година.
Основната й цел ще бъде да
наказва злоупотребите с
еврофондове и измами с
ДДС.

Жени Начева:
Категорично няма да
променяме основния
здравен пакет

Категорично няма да
променяме основния пакет.
Здравноосигурените лица
няма да бъдат лишени от
което и да е от правата,
които имат в момента, в
широкия спектър здравноо-
сигурителни дейности, които
Касата заплаща... Едно от
задължителните искания,
които ще бъдат отправени
към фондовете, ще бъде да
имат териториален обхват и
диверсификация на терито-
рията на цялата страна,
заяви Жени Начева, зам.-
министър на здравеопазва-
нето и председател на
Надзорния съвет на НЗОК,
пред БНР.   Личните лекари
са дефицитни в цялата
страна и много внимателно
ще анализираме механизми-
те за сключване във
фондовете на договори на
ниво първична медицинска
помощ, каза зам.-министърът
на здравеопазването и
председател на Надзорния
съвет на НЗОК. Митът, че
държавата не плаща
здравните вноски, е неко-
ректен… Не е проблем
приходната част и 8%
здравна вноска, а ефектив-
ността на разпределение и
изразходване на разходите.
Преди да започнем дебата
за приходната част, която в
момента е уредена, трябва
да започнем дебата как се
разпределя балансът в
разходите. И другият важен
момент са средствата, които
отиват извън здравните
вноски в здравната система
- как те да се изсветлят и да
се въведе ред в техния
обем, обхват, вид и стойнос-
ти, които се заплащат от
хората, коментира Начева.

Депутатите на Бойко
Борисов, Мустафа Карада-
йъ и Красимир Каракача-
нов одобриха на първо и
второ четене в едно пле-
нарно заседание договори-
те за закупуване от САЩ
на изтребители Ф-16 блок
70. Експресно в рамките
на същото пленарно
заседание те актуализира-
ха и държавния бюджет за
настоящата година, за да
може цената по сделката
от около 2,1 млрд. лв. да
бъде заплатена на амери-
канската страна наведнъж,
веднага след ратифицира-
нето на договорите. Актуа-
лизацията на бюджет 2019
също бе гласувана на
първо и второ четене в
един ден, без възможност
за предложения за проме-

ни между двете четения,
уточни "Дарик радио". В
самото начало на пленар-
ното заседание  от трибу-
ната лидерът на БСП
Корнелия Нинова призова
премиера да дойде в
пленарната зала и да
обясни изказването си от
четвъртък за изплащането
на цялата сума наведнъж.
От БСП заявиха категорич-
но, че няма да подкрепят
проектодоговорите за
закупуването на изтребите-
лите. Депутатите на "Воля"
и "Атака" обявиха, че няма
да подкрепят сделката.
Това направиха и от НФСБ.
Лидерът им Валери Симео-
нов обясни, че договорената
сума е много висока и че
сме могли на половината от
тази цена да си закупим
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С всяко обезлюдено родопско
село угасва един светилник, кой-
то отнася със себе си мъдростта
на старците и надеждите ни за още
неродените. Роженският събор на-
помня как с дружни усилия мо-
жем да надмогнем апатията и да
въздигнем България, както гайдите
заедно разлюляват непоклатими-
те Родопи, заяви президентът Ру-
мен Радев при откриването на на-
ционалния събор в Рожен, при ко-
ето той даде началото на събитие-
то със звън на родопски чанове.
Роженските поляни край Смолян
бяха огласени от стотици малки и
големи гайдари, с което започна и
откриването на събитието. Радев
поздрави всички родопчани, кои-
то пазят свято традициите и за ко-
ито свободата е състояние на ду-
ха. По думите на държавния глава

Íàêðàòêî
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България би осиротяла без магия-
та на родопската песен и без
животворния звук на гайдите. Той
пожела на участниците, гостите и
организаторите да запомнят събо-
ра като празник на нашата родова
памет и жив извор на българското
единство, защото събитието е не
само сред най-вълнуващите праз-
ници на народното творчество, но
и на българщината. Ние, българи-

те, тачим местата, които ни съби-
рат и обединяват, които ни дават
възможност да погледнем към са-
мите себе си през погледа на на-
шите предци и техните ценности,
отбеляза Радев. Той обрисува Ро-
женския събор като съвременен из-
раз на красива и живописна стра-
ница от родопската приказка, от
дълговечната българска история.
Президентът припомни историята на

събора - разделените родопски ро-
дове от двете страни на границата
са си давали среща край Рожен.
Днес се стичаме хиляди от всички
краища на отечеството, от целия
свят, за да почерпим сила от коре-
на, да потърсим най-чистата вода
от извора за прежаднелите си ду-
ши, заяви той. Румен Радев и съп-
ругата му Десислава Радева разг-
ледаха изложбите, музейните екс-
позиции, етно селището, културна-
та зона. На Роженските поляни се
представят народната ни музика,
обичаи, обредност, фолклор, тан-
ци и носии. Над 3500 участници от
всички краища на страната участ-
ват във фолклорния конкурс на че-
тири сцени до 21 юли. За пръв път
тази година участват и фолклорни
групи на бесарабски българи от Ук-
райна.ççççç

изтребители европейско
производство. Министърът
на отбраната Красимир
Каракачанов заяви от
парламентарната трибуна,
че ако договорите не бъдат
ратифицирни сега, цената
може да нарасне още.

В крайна сметка след
четиричасови дебати,
четирите договора за
закупуване от САЩ на 8
изтребителя F-16 блок 70
бяха ратифицирани на

първо и второ четене с
гласовете на ГЕРБ, ДПС и
ВМРО. Последваха дебати
за актуализация на бюдже-
та за настоящата година. Тя
се налага именно заради
сделката с изтребителите.
Промените предвиждат на
Министерството на отбра-
ната да бъдат отпуснати
допълнително 2,1 млрд. лв.
за настоящата година за
реализиране на покупката.
Така разчетените за 2019 г.
средства в общ размер на
271 млн. лв. за другите два
мащабни проекта за модер-
низация на армията - за
кораби на Военноморските
сили и машини за Сухопът-
ни войски, няма да бъдат
разходвани през тази
година. С актуализацията
на бюджета правителството
увеличава бюджетния
дефицит за тази година
четири пъти - до около 2%
от брутния вътрешен про-
дукт, или 2,228 млрд. лв.
Заради сделката правителс-
твото ще емитира нови 500
млн. лева вътрешен дълг.ççççç

Äúðæàâàòà íå å íàïðàâèëà ïî÷òè íèùî ïðåç ãîäèíèòå çà çàùèòà íà èíôîðìàöèÿòà

Фирмите и публичните органи-
зации трябва да се събудят, защо-
то не живеят сами в дигиталния
свят, предупреди председателят на
Комисията за защита на личните
данни (КЗЛД) Венцислав Караджов
пред "Нова телевизия". Много малко
е било направено през годините
за защита на информацията, която
се обработва. Трябва да се инвес-

тира, за да не се случват такива
престъпления, настоя шефът на
КЗЛД. Според него 5 млн. лв. за
цялата администрация не са доста-
тъчни и трябва да има ясна страте-
гия на различните етапи от всички
държавни органи, които трябва да
предприемат мерки не само в рам-

ките на настоящата година, а в след-
ващите. Караджов е експерт и в
никакво качество не можел да ис-
ка оставки. По думите му трябвало
да стане тази брутална кражба на
личните данни от хакерската атака
срещу НАП, за да може да се раз-
бере в България, че трябва да се

полагат усилия за обработка на лич-
ните данни. По-притеснителното
според Караджов е, че тези данни
са взети от НАП, засягат почти всич-
ки български граждани и никога ня-
ма да бъдат заличени. Това е ки-
берпрестъпление, ако бъдат изпол-
звани, но другият проблем, който
трябва да се обсъди, е, че данните
не са структурирани лесно да бъ-
дат използвани, посочи Караджов.
Той отбеляза, че изтеклите данни
на хората от хакерската атака мо-
гат да бъдат използвани от различ-
ни видове телефонни измамници,
които биха могли да се информи-
рат за доходите на хората. Санк-
ция за НАП ще има и тя няма да
бъде малка, предупреди още той.ççççç

Îñâîáîäèõà îò àðåñòà õàêåðà Êðèñòèÿí
Освободиха от ареста хакера Кристиян Бойков. Софийската градска

прокуратура взе мярка за неотклонение "Подписка" спрямо обвине-
ния в компютърното престъпление 20-годишен младеж. Мотивите за
вземането на най-леката мярка за неотклонение са събиране на
допълнителни доказателства по делото, които сочат, че неправомер-
но копираните данни от сървър на Приходната агенция не са част от
критичната инфраструктура. Това е било установено от писмо на
НАП до прокуратурата.

Снимкa Пресфото БТА
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Ñîöèàëèñò: Âëàñòòà ñå ïðîâàëè
â ïðåãîâîðèòå çà F-16

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Ние от БСП сме за
модернизацията на българ-
ската армия и закупуване-
то на нови самолети, но
подписването на този
договор нарушава две
гласувания в парламента -
за максималния размер на
сумата за самолетите и
начина на плащане". Това
каза Пенчо Милков, секре-
тар на ПГ на "БСП за
България", пред БНТ. Той
коментира, че България
има нужда от модерна
армия и оръжие, защото
силата не е въпрос само
на начина, по който се
използват въоръжените
сили, тя има и задържащ
ефект, но това според него
не трябва да се реализира
на всяка цена. Пенчо
Милков добави, че в
решението на Народното
събрание за закупуването
на нови самолети са
заложени определени
изисквания, които също не
са изпълнени от прегова-
рящия екип. "В преговори-

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ áëàãîäàðè íà ñîöèàëèñòèòå
çà ïðîÿâåíîòî äîñòîéíñòâî

Óáåäåí ñúì, ÷å êîëåãèòå îò ÃÅÐÁ íå
ïîääúðæàò òåçàòà, ÷å ñóáñèäèÿòà
íà ïàðòèèòå òðÿáâà äà å 1 ëåâ íà
ãëàñ, çàÿâè íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë
Ïåí÷î Ìèëêîâ

те не са достигнати таки-
ва добри условия, както в
други държави членове на
НАТО", коментира още
социалистът.

"Убеден съм, че колеги-
те от ГЕРБ не поддържат
тезата, че субсидията на
партиите трябва да е 1
лев на глас. Това финан-
сиране не дава възмож-
ност на партиите да
изпълняват функциите,
заради които го получа-
ват", каза още Пенчо
Милков. Според него
президентът е трябвало да
наложи вето на целия
закон, защото разрешава-
нето за финансиране на
партиите от юридически
лица е изключително
грешно. "Надявам се
парламентът да уважи
това вето, защото ако се
отвори вратата - финанси-
рането от фирми да е
почти неограничено,
партиите няма да защита-
ват интересите на гражда-
ните, а на фирмите, които

ги финансират", заяви
Милков. Той добави, че е
убеден, че ГЕРБ ще проме-
нят мнението си и субси-
диите няма да останат 1
лев за глас.

Във връзка с пробива в
системата на НАП Пенчо
Милков заяви, че развити-
ето на новите технологии е
важно, но данните на
хората трябва да бъдат
защитени. "Защо този
проблем не възниква така

често в големите телекому-
никационни компании,
банковия и застраховател-
ния сектор, които имат не
по- малки масиви от
данни? Защото държавни-
ят служител няма да
направи стрес тест напри-
мер, ако не му се възло-
жи, докато в частните
компании се отделят
големи ресурси за защи-
та", категоричен бе социа-
листът.ç

Ïðîô. Ãàéäàðñêè: Çäðàâíèÿò ìîäåë "Àíàíèåâ"
íÿìà äà ïîäîáðè çäðàâåîïàçâàíåòî

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

КАНИМ ВИ

ДА ОТБЕЛЕЖИМ ЗАЕДНО 77-ГОДИШНИНАТА
ОТ РАЗСТРЕЛА

НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ И НЕГОВИТЕ
ДРУГАРИ

на 23 юли 2019 г., вторник

�  от 10.00 ч. на МЕМОРИАЛНИЯ КОМП-
ЛЕКС "ГАРНИЗОННО СТРЕЛБИЩЕ"
С участието на Илияна Йотова - вицепрезидент на Република
България, Калоян Паргов - председател на Софийския ГС на
БСП, политици, общественици, интелектуалци, ветерани от
Съпротивата срещу фашизма, граждани.
� от 18.00 ч. на ПАМЕТНИКА НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ В
ГРАДИНАТА ЗАД НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ,
ул. "МОСКОВСКА"
Рецитал с участието на поети и писатели от всички поколения.
Водещ - Боян Ангелов, председател на СБП

Проф. Гайдарски изрази при-
теснение, че може да настъпи
регионализация в здравеопазва-
нето и фондовете по-скоро ще
ограничат пациентите в избора
им къде да се лекуват, а няма
да им дадат свободата, която
имат сега.

"Това, което се предлага в
момента, няма да подобри здра-
веопазването като организация

и като начин на работа в систе-
мата… Най-положителното, кое-
то предлага министър Ананиев,
е, че не въвежда, не казва - ето
сега започваме по този начин,
а предлага една идея, която ще
се обсъжда", каза проф. Гайдар-
ски. "Системата може да се по-
добри само с увеличаване на па-
рите в Здравната каса - здрав-
ната вноска да стане поне 10%.

Всички трябва да бъдат равно-
поставени - тези 8% сега се взе-
мат само от около 1,5 млн.
здравноосигурени, за децата не
се дава достатъчно, всички дър-
жавни служители трябва да бъ-
дат равнопоставени с останали-
те хора, които работят. Тогава ще
има увеличаване на парите в
НЗОК. Трябва да има и строг кон-
трол на разходване на парите".ç

В позиция, разпространена в
социалната мрежа по повод ко-
ренно изменената позиция на пра-
вителството за подкрепа на румън-
ката Лаура Кьовеши за европейс-
ки главен прокурор, лидерката на

Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïîæåëà óñïåõ íà Ëàóðà Êüîâåøè

БСП Корнелия Нинова написа:
"Страх лозе пази, но е късно за
пазача. Борисов обявил, че ще под-
крепи г-жа Кьовеши за главен ев-
ропейски прокурор. Изчаквал бил
ЕНП да има обща позиция. Тази

седмица му зададох въпрос в пар-
ламента - ще я подкрепи ли. Не
дойде да ми отговори, защото не
било от неговата компетентност.
Чудя се да се смея ли, да плача
ли? Когато имаше двама кандида-
ти, Борисов не подкрепяше Кьо-
веши. Даже ме пращаше в Румъ-
ния да видя какви бели е напра-
вила. Сега, когато тя остана един-
ствен кандидат - тича пред вятъ-
ра. Късно ви е за смяна на пози-
цията, г-н премиер. Време ви е за
притеснения. Изразявам личното
си мнение - подкрепях я и преди,
и сега. Отнесох много критика за
тази позиция и от свои, и от дру-
ги, но продължавам да мисля, че
тя може да бъде носител на спра-
ведливост за европейските граж-
дани. Желая й успех!"ç

�

Събития

� 1789 г. - Томас Джеферсън
е избран за първи държавен
секретар на САЩ в
правителството на Джордж
Вашингтон.
� 1790 г. - Във Франция е
извършена национализация на
имуществото на Църквата.
� 1933 г. - Американският
пилот Уили Поуст завършва
първия самостоятелен полет
около света, като изминава 25
099 км за 7 дни, 18 часа и 49
минути.
� 1981 г. - В Рим Мехмед Али
Агджа е осъден на доживотен
затвор за атентата срещу Йоан
Павел II.
� 1983 г. - Отменено е
военното положение в Полша.
� 2011 г. - Правителствени
сгради в Осло и младежки
политически лагер са
атакувани от терориста
неонацист Андерш Брайвик,
при което са ранени 15 и
убити 87 души.
Родени

� 1895 г. - Павел Сухой,
руски авиоконструктор
� 1902 г. - Мими Балканска,
българска оперна певица
� 1934 г. - Тодор Цонев,
български художник
карикатурист
� 1936 г. - Красимир
Кюркчийски, български
композитор
� 1946 г. - Мирей Матьо,
френска певица
� 1957 г. - Евгений Желев,
български лекар и политик,
кмет на Стара Загора и
министър на здравеопазването
� 1963 г. - Емилио
Бутрагеньо, испански
футболист
� 1992 г. - Селена Гомес,
американска актриса и певица
Починали

� 1958 г. - Михаил Зошченко,
руски писател
� 1979 г. - Любомир
Шарланджиев, български
режисьор
� 2010 г. - Дончо Цончев,
български писател

Íà òîçè äåí
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Ñåãàøíàòà ñèñòåìà íà ñóáñèäèðàíå ñèëíî èçêðèâÿâà àãðîáèçíåñà â
Áúëãàðèÿ è ëèøàâà îò ïîäêðåïà òåçè, êîèòî äåéñòâèòåëíî ñå íóæäàÿò
îò íåÿ, êàçâà çåìåäåëåöúò Áîðèñëàâ Ïåòêîâ

- Г-н Петков, вие сте
един от малцината в
страната, които се обя-
вяват срещу европейс-
кото и национално
подпомагане. Защо сте
срещу субсидиите?

- За мен земеделието
не е просто да наемеш
земя, да я засееш и да
получаваш субсидии. И
това се знае от всички
колеги, започнали този
бизнес веднага след
1989 г., когато подкрепата
на държавата беше почти
символична. Да, европей-
ското подпомагане върна
хората на полето, но
пропуските в начина на
прилагане на субсидиите
силно изкривиха бизне-
са. Когато наех първата
земя в Лесово, вече
бяхме влезли в Европей-
ския съюз, но първите
две години аз не канди-
датствах за субсидии,
защото само почиствах
терените и не беше
редно да чертая земя,
която не се обработва.
Днес, както се вижда,
има земеделци с техника,
които работят, и други -
които само чертаят - и
всички се водим земе-
делски производители.

На фона на цялото

Äâàìà ôåðìåðè ðàáîòÿò çåìÿòà â
Ëåñîâî, äðóãèòå 16 ñàìî ÷åðòàÿò

искат "споразумения за
определен блок, защото
там имало НАТУРА, има-
ло опазване на орел
като изчезващ вид и
какво ли още не". Лично
аз, който познавам
качеството на земята на
дадения блок, никога не
съм се интересувал от
тези възможности за
субсидии и не съм канди-
датствал, докато служи-
телите от службата не ми
го кажат. Но моята фило-
софия е да правя земе-
делие, за да опазя земя-
та, и да получа реколта
със задоволителни резул-
тати. Защото всеки
фермер работи за добра
продажба на земеделска
продукция, която да
храни хората, а не да
"чертае земя за субси-
дии".

- Колко са тези,
които чертаят, без да
произвеждат нищо в
това землище?

- В това село произ-
веждаме само двама
души - аз и един колега
с животновъдство, който
обработва земята за
фуражи. Останалите 16
ползватели на земя в
Лесово само заявяват
субсидии и чертаят. Не

не може да отговори на
този въпрос.

Същото е и с белите
петна. Цяла зима в
министерството гледат
регистрите, означават
белите петна и после се
правят едни фалшиви
договори за тези площи.
И този проблем си върви
от години, а може да се
реши, но никой не го
прави. В същото време
ние двамата земеделци
от Лесово, които обра-
ботваме земята в земли-
щето, сме най-проверява-
ните - при нас идват и от
охраната на труда, и от
Разплащателна агенция,
и от НАП. Няма лошо,
нека да си извършват
контрола. Но се получава
така, че миналата година
съм имал 6 проверки - и
то с проверка на провер-
ката. Заради донос
срещу мен. Но когато
получаваш 300-400 килог-
рама добив от декар,
икономически разчетена-
та рента, която можеш
да си позволиш да да-
деш, е 15% от добива. А
онзи, който не работи
земята, но получава 80
лева субсидия от декар
заради НАТУРИ и други
схеми по директните

"Ако в близост до границата с Турция, в землището на елховс-
кото село Лесово стане пожар, единствените земеделски
производители, които реално обработват земите и биха се
притекли на помощ при гасенето, защото имат техника, са само
двама. Останалите 16 ползватели на земя заявяват субсидии и
само чертаят и тази практика се прилага в немалка част от
землищата в страната - особено такива като в Странджа,
включени в графата "необлагодетелствани райони". Това Борис-
лав Петков, един от двамата фермери в Лесово, за когото
сегашната система на субсидиране силно изкривява агробизне-
са в България и лишава от подкрепа тези, които действително
се нуждаят от нея.
На 25 юли тази година Министерството на земеделието ще
организира първата официална среща с браншовите организа-
ции от сектора, където ще се дискутира бъдещата Обща селс-
костопанска политика след 2020 г. (ОСП 2020-2027), на фона
на ефектите от досегашното субсидиране, отразени в SWOT
анализа, подготвен от държавните институции. По този повод
Синор.БГ потърси за коментар Борислав Петков, който освен
земеделски производител и агроном е бил и председател на
Българската асоциация на собствениците на земеделска земя и
има дълбок поглед върху проблемите в бранша.

бъдеще продължаваме да
го толерираме, така да
бъде. Но мисля, че в
Европа няма дълго да го
търпят.

- Вие лично канди-
датствал ли сте за ев-
ропроекти?

- Не съм участвал в
нито една европейска
програма, с изключение
на директните плащания.
Не приемам философията
на Програмата за разви-
тие на селските райони
(ПРСР), защото, първо,
трябва да готвиш един
проект, в който трябва да
напишеш един куп глу-
пости, за да изпълниш
критериите, измислени от
едни чиновници. И второ,
защото в голяма част от
случаите тези критерии
са неизпълними. Не
можеш 5 години да сееш
една и съща култура,
защото така казали от
управляващия орган на
ПРСР. Всеки фермер ще
ви каже, че сее дадената
култура, ако има пазар и
търсене за нея, за да
получи печалба.

Имам колега, който
спечели проект с изиск-
ване в продължение на
пет години да отглежда
кориандър. Извинявайте,
но за последните три
години цената на кориан-

дъра се срина до 30
стотинки за килограм -
при тази цена защо да го
гледа? И после чиновни-
ците заключават, че
проектът не отговарял на
критериите - как да се
получи при тези неадек-
ватни правила?

Същото е и с изисква-
нията, ако искаш да
кандидатстваш за техни-
ка. Не искам да купувам
техника, за която чинов-
никът трябва да ми казва
какво мога и какво не
мога да правя с нея. Та
нали аз я изплащам с
моите приходи. Всяко
стопанство функционира
благодарение на взети
мениджърски решения в
определени ситуации. Не
можеш за пет години
напред да изпълняваш
едни и същи изисквания.
Именно затова и никога
няма да кандидатствам
за подобно подпомагане.

Интервю на
Екатерина

СТОИЛОВА

земеделие в България от
регистрираните 105
хиляди земеделски про-
изводители за кампания
2019 г., които са подали
заявления за подпомага-
не по директните плаща-
ния, като човек от кухня-
та мога да ви кажа, че
около 35-40 хиляди са
хора, които само знаят
къде е земеделската
служба, знаят какво и
как да начертаят, така че
да получат максимума. И
нищо повече. Включител-
но и в Лесово има хора,
които отиват в земеделс-
ката служба и казват, че

мислете, че съм против
тези хора, те нищо не са
ми направили. Но защо
системата им позволява
те да не се занимават
със селско стопанство и
да получават европодпо-
магане? Ако това е фило-
софията на подпомагане-
то в България, нека да го
правим, но не виждам
смисъла,  защото, ако
утре спрат бутончето със
субсидиите в земеделие-
то от Евросъюза, тогава
какво правим? И колко
стопанства от тези 105
хиляди заявени сега
няма да ги има - никой

плащания - той може да
си позволи и 30 лева
рента, защото останалите
50 лева са му чиста
печалба. Той няма маши-
ни или други разходи
като нормалните фермер
и затова се изкривява и
пазарът на ренти. Просто
хората като него са
взели няколко парцела
от няколко землища,
получават субсидии и
това им е бизнесът. На
него това му носи пари,
въпреки че не работи
земята и не изкарва
продукт за пазара. Ако
това е земеделие и в
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Сбъдна се една от най-
лошите прогнози за разви-
тието на инфекцията от
Африканска чума по свине-
те (АЧС) в страната. Опас-
ният вирус зарази индуст-
риална ферма с около 17
000 прасета в село Николо-
во, община Русе, област
Русе. Българската агенция
по безопасност на храните
(БАБХ) констатира ново
огнище на заболяването
Африканска чума по свине-
те (АЧС) в свинекомплекс,
намиращ се в село Нико-
лово, съобщиха ветеринар-
ните власти.

Взети са проби, които
са потвърдени като поло-
жителни за вируса на
Африканска чума по
свинете от Националната
референтна лаборатория
към Националния диагнос-
тичен научноизследова-
телски ветеринарномеди-
цински институт в София.
Обектът се намира на 9
км от границата с Румъ-
ния и попада в зона с
регионализация на база
риск, свързан с епизоо-
тичната обстановка с АЧС
.Положителните за нали-
чие на вируса на чумата
проби са получени в

На свое заседание Управител-
ният съвет на Държавен фонд "Зе-
меделие" избра ново ръководст-
во, съобщи пресцентърът на Ми-
нистерството на земеделието.  За
изпълнителен директор на фонда
на мястото на Живко Живков е
избран Васил Грудев. Според офи-
циалната му визитка от април
2006 г. до август 2013 г. Васил
Грудев заема различни позиции в
Държавен фонд "Земеделие"
(ДФЗ). В периода август-ноември
2014 г. е министър на земедели-
ето и храните в служебното пра-
вителство на Георги Близнашки.
От ноември 2014 г. до януари
2017 г. е заместник-министър на
земеделието и храните.

Управителният съвет на фон-

Ðîêàäè âúâ ôîíä "Çåìåäåëèå" ñëåä àðåñòèòå íà âèñøè ÷èíîâíèöè

Представители на ловно-ри-
барските дружества в Бургас по-
искаха оставката на д-р Дамян
Илиев, който оглавява Българ-
ската агенция по безопасност
на храните (БАБХ). Като причи-
на те изтъкват неадекватните
действия на ръководството на
агенцията, за да се ограничи чу-
мата по свинете, предаде Да-
рик. По думите на ловците за-
поведите се сменят една след
друга, което създава хаос. Така
се противопоставят животновъ-
ди, от една страна, и ловци, от
друга. "Именно ние, ловците,
сме най-подготвени, за да се
справим с тази ситуация, за-
щото познаваме гората. А не
спецчастите, които преди годи-
ни бяха изпратени тук, за да
убиват диви крави със снайпе-
ри, или пък БАБХ", коментира
Георги Манев от местно ловно
дружество.

Той и неговите колеги са
подготвили декларация до зе-
меделското министерство, в ко-
ето изразяват недоволството си
от наложените ограничения и
липсата на ясни правила. Те се
изказват и срещу въвеждането
на т. нар. чешки модел за спра-
вяне със заразата. Авджиите са
на мнение, че мерките, които
държавата предприема срещу
разпространението на африкан-
ската чума по дивите прасета,
изолират 130 000 ловци.

À×Ñ ïðîáè è âúâ ôåðìà ñúñ
17 000 ïðàñåòà â Ðóñåíñêî

рамките на засиления
лабораторен надзор на
заболяването в свиневъд-
ните обекти. Засегнатият
свинекомплекс е със
затворен производствен
цикъл, в който се отглеж-
дат общо около 17 000
броя свине от различна
възрастова категория.

По информация на
АгроПловдив става въпрос
за "Свинекомплекс Нико-
лово" АД. Той съществува
от 1975 г.и е за производ-
ство и продажба на
родителски форми за
репродуктивните бази.
Във фирмения сайт съоб-
щават, че в момента
комплексът притежава
нуклеусно стадо и хибрид-
ни майки за производство
на свинско месо за пре-

работката му в колбаси и
разфасовки. Тези произ-
водства се обезпечават от
собствена фабрика за
месодобив и месопрера-
ботка. Същата е ново
строителство, отговаря на
всички критерии за безо-
пасност на производство,
с внедрена система за
самоконтрол с проследяе-
мост на всеки продукт от
марката на прасето до
крайния продукт в магази-
на. Притежава лиценз за
износ на продукцията в
Европейския съюз."Свине-
комплекс Николово" АД е
публично акционерно
дружество.

Областната дирекция
по безопасност на храни-
те в Русе (ОДБХ-Русе) е
издала акт за възбрана за

Ñáúäâà ñå íàé-
ëîøèÿò ñöåíàðèé
- èíôåêöèÿòà
óäàðè è
èíäóñòðèàëíîòî
ñâèíåâúäñòâî

но петима от тях бяха привлечени
към наказателна отговорност.

Четирима от тях са обвинени
за извършено в съучастие на длъж-
ностно престъпление (по чл. 282,
ал. 1 от НК). Те не са изпълнили и
са нарушили служебните си за-
дължения при обработката на за-
явления пред фонда за финансо-
во подпомагане на еднолични тър-
говци. Въпросните търговци пък би-
ли свързани с обвинения за злоу-
потреба с евросредства собстве-
ник на "Винпром Карнобат" Миню
Стайков и други 7 души.

Петият служител е привлечен
като обвиняем за участие в ръко-
водената от Стайков организира-
на престъпна група (престъпление
по чл. 321, ал. 6 от НК).ç

да е приел подадената от Живко
Живков молба за освобождаване
от поста изпълнителен директор, до-
пълва пресцентърът. В мотивите за
решението си Живков посочва, че
иска да бъде запазен имиджа на
институцията. Приети са оставките

и на заместник - изпълнителни-
телните директори Калоян Коста-
динов и Георги Динев.

След акция на Специализира-
ната прокуратура в началото на
седмицата във фонда бяха задър-
жани шестима директори. По-къс-

Êëàòÿò ëè ñå

ñòîëîâå â ÁÀÁÕ?Заради доброто качество из-
купните цени на пшеницата ми-
наха прага от 300 лв. за тон

На фона на тежката зима и
сравнително ниските добиви при
пшеница фермерите имат шанс
да компенсират ситуацията с из-
ключително високото качество на
зърното, което се доближава до
това от реколта 2017 година. До-
ри в Софийска област, където
хлебното зърно не се е отлича-
вало с особено добри показате-
ли, имат качествени добиви. А са-
мата пшеница вече се изкупува
на цени от 300-305 лева за тон.
В други райони от страната офер-

Çàðàäè äîáðîòî êà÷åñòâî èçêóïíèòå öåíè íà
ïøåíèöàòà ìèíàõà ïðàãà îò 300 ëâ. çà òîí

показват и актуалните данни на
министерството на земеделието.
От началото на новия пазарен се-
зон 1 юли до 14 юли 2019 г. ек-
спортът на пшеница през Приста-
нище Варна възлиза на 117 хил.
тона (реализирани през послед-
ната седмица), докато за същия
период на миналата година коли-
чествата са били 72 700 тона, или
ръст от 60,9% на годишна база.
Раздвижване има и при ечемика.
За разлика от миналата година,
когато не е реализиран и един тон
зърно, за 14-те дни на юли 2019
г. са изнесени и 5,7 хил. тона ече-
мик.ç

тите достигат 310 лв. за тон, кое-
то дава надежди за добра реали-
зация.

Докато износът миналата годи-

на отчита спад спрямо 2017 г.
заради не особено качествената
пшеница, новата стопанска годи-
на започва по-добре от 2018 г.,

движение на свине към и
от обекта. Проведено е
епизоотично проучване за
движението на свине,
фураж, транспортни
средства и хора от и към
обекта. Извършени са и
проверки на кланиците, в
които са изпращани свине
за клане. Месо и продук-
ти, добити от свине от
тази ферма, са възбране-
ни и подлежат на унищо-
жаване. В 10-километрова-
та надзорна зона се
намира една индустриална
ферма в село Юделник,
община Сливо поле, както
и обекти - тип "лично
стопанство".  Забранена е
търговията, придвижване-
то и транспортирането на
живи свине в 10-километ-
ровата зона.ç

Êîìåíòàð
�

Няколко дни по-рано техни-
те колеги във Варна поискаха
временно да се забрани достъ-
път на събирачите на трюфели
в горите. Проблемът е, че те
обхождат големи територии и
могат да разнесат вируса. Лов-
ците настояват още да се спре
изкупуването на ценната гъба и
да се ограничи достъпът на хо-
ра в горите. Според ловните
дружинки към момента само те
и горските служители дезинфек-
цират автомобилите, дрехите и
обувките си. Те настояват това
да се прави и от земеделците,
които жънат в близост до гори-
те и използват пътища, през ко-
ито минават животни. Препо-
ръчително е да се използват
специални разтвори за дезин-
фекция, а не обикновени пе-
рилни и миещи препарати, ко-
ито не могат да се справят с
вируса.ç
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По време на Гражданска-
та война в САЩ (1861-1865
г.) настъпва период, в който
войските на Севера не мо-
гат да преодолеят съпроти-
вата на Юга. Тогава Северът
организира блокада, в резул-
тат на която Югът остава без
оръжие, боеприпаси и хра-
на. Журналисти определят
този елемент от стратегията
като "Прегръдка на анакон-
дата" (анакондата е змия, ко-
ято напада жертвата си от
засада и я задушава, преди
да я погълне). Такава стра-
тегия беше планирана и осъ-
ществена от САЩ през 80-те
г. на ХХ век спрямо СССР с
цел, първо, унищожаване на
СССР и, второ, разделяне на
Русия на няколко самостоя-
телни републики. Първата
част беше реализирана и
малко не достигна да се осъ-
ществи и втората.
В началото на XXI век по-

литиката на Русия беше на-
сочена към постигане на нор-
мални отношения със Запа-
да като цяло, със зачитане
на националните интереси на
всички страни. След атента-
тите от 11 септември 2001 г.
тя оказа активна помощ на
САЩ по време на стратеги-
ческата настъпателна опера-
ция "Трайна свобода" в Аф-
ганистан. Но Западът не от-
говори на очакванията на Ру-
сия и последователно игно-
рираше нейните национални
интереси. Така се стигна до
мюнхенската реч на руския
президент през 2007 г., чий-
то основен акцент бе про-
мяна на руската политика с
основна цел защита на на-
ционалните интереси на
страната.
За да не допусне това,

САЩ отново активираха
стратегията "Прегръдка на
анакондата", израз на която
е стремежът за изолиране
на Русия, налагането на вся-
какви санкции и постепен-
ното формиране на пояс от
държави по западната и юж-
на граница на Русия, пред-
назначен не само за изоли-
рането й от външния свят.
Тези страни, простиращи се
от Балтийско, около Черно
и до Каспийско море, бяха
наречени от бившия помощ-
ник държавен секретар на
САЩ Виктория Нуланд с ис-
тинското им име "фронтови
държави".
На източното и североиз-

точното стратегическо нап-
равление САЩ/НАТО вече
формираха значителна част
от фронтовия пояс - той
включва трите прибалтийс-
ки страни, Полша, Украйна,
Румъния, България, Турция,
Грузия и Афганистан. В Ук-
райна 1-ви мобилен строи-
телен батальон от американ-
ските ВМС строи три обекта
на Южната база на украин-
ските ВМС в гр. Очаков, в
страната функционира и Цен-
тър за подготовка на сержан-

Íàøèòå èçòðåáèòåëè F-16 - ÷àñò
îò "Ïðåãðúäêàòà íà àíàêîíäàòà"

ти и военни медици по
стандарти на НАТО, изгра-
ден в Черниговска област
със средства на НАТО.
След като прикаспийските
страни решиха, че Каспий-
ско море е вътрешно езе-
ро за тях, то всякаква во-
енна дейност в него е заб-
ранена - така отпадна ис-
кането на САЩ за военно-
морска база на казахстан-
ския участък. Продължава
борбата за промяна поли-
тиката на Армения и на бив-
шите средноазиатски съ-
ветски републики.
Действително през пос-

ледните години, под ръко-
водството на САЩ, НАТО
последователно изгражда
военна структура, дислоци-
ра войски и провежда ма-
щабни учения в посочения
фронтови пояс. Характер-
но за войсковите учения е
техният нов замисъл, зна-
чително отличаващ се от
отбранителния. Ето само
един пример - отработва се
окупиране на руски насе-
лени места, като за учени-
ята се набират и използ-
ват доброволци, говорещи
руски език.
При формиране на поя-

са САЩ не разчитат само
на потенциала на фронто-
вите страни. Те много доб-
ре познават извода на ге-
нерал-майор Карл фон Кла-
узевиц, служил и като на-
чалник-щаб на пехотен кор-
пус в руската императорс-
ка армия, според който Ру-
сия може да бъде победе-
на само отвътре. Затова ка-
то придатък на "Анаконда-
та" Пентагонът разработи
план за вътрешна ерозия
на страната чрез активи-
ране на петата колона, на-
речен от германски журна-

лист "Троянски кон".
Така с външна сила и вът-

решните съглашатели САЩ
считат, че ще могат да разру-
шат Русия и да я подчинят на
своята политика. С това те ще
си осигурят надежден тил в
Европа, ще предотвратят евен-
туален съюз Русия-Китай и ще
съсредоточат усилията си на
Тихоокеанския театър на во-
енните действия срещу вече
обявения главен враг - Китай.

Излиза, че нашите
управляващи помагат
на САЩ  в борбата им
с Русия и Китай,
значителна част от тях нари-
чат Русия "агресор", а в също-
то време страната ни живее с
руски газ, руски нефт и руско
ядрено гориво, искаме от Ру-
сия/Китай да построят АЕЦ
"Белене" и се молим за китай-
ски инвестиции.

Интересно, как би се
нарекла тази политика
на днешните ни
управляващи?
Русия се противопоставя

твърде енергично срещу "Прег-
ръдката на анакондата" - пос-
тепенно укрепва западното и
югозападното стратегическо
направление, превърна Крим
и Калининград в мощни воен-
ни опорни райони, противопос-
тави се на американските дей-
ствия в Близкия изток и дори
прави опити за противодейст-
вие на САЩ в Латинска Аме-
рика, действайки на принципа
на "активната отбрана".
С израждането на свои во-

енни бази и подобряване на
военната инфраструктура на
страните от фронтовия пояс,
САЩ стабилно ги обвързват

със замисъла си за задуша-
ване и унищожаване на Ру-
сия като самостоятелна дър-
жава, което  всъщност е и
тяхната основна цел. Такъв
е смисълът и на действията
им в България.
В този аспект възниква

съмнение, че предоставени-
те на САЩ обекти от воен-
ната ни инфраструктура за
съвместно ползване и бър-
зината с доставката на нео-
комплектувани многоцелеви
изтребители F-16 са само
прикритие на

мащабното обвързване
на страната ни с военни-
те планове на САЩ.
Защото европейските стра-

ни извън фронтовия пояс ни-
то имат интерес, нито се стре-
мят към война с Русия - та-
къв стремеж имат единстве-
но САЩ, и то да воюват ос-
новно с човешкия потенциал
на фронтовите държави.
От гледна точка на отно-

шенията САЩ-Турция, въз-
никва въпросът: ако Турция
прекрати достъпа на САЩ до
авиобаза "Инджирлик", как-
то се заканва, ще поеме ли
Граф Игнатиево поне част от
функциите й? Ако това се
осъществи, страната ни, ко-
ято вече е, ще стане още по-
важна част от "Прегръдката
на анакондата". Като член на
НАТО всичко изглежда нор-
мално. Проблемът обаче е в
това, че бъдещото развитие
на събитията във фронтова-
та полоса изобщо не зави-
сят от нас и ще бъдем при-
нудени да воюваме за чуж-
ди интереси.
САЩ могат и ще провеж-

дат политиката си, без изоб-
що да се съобразяват с ин-
тересите на която и да е

страна, предоставила им
своята територия. От нея те
могат да провокират Русия,
но евентуалният й отговор
никак или твърде малко ще
засегне самите САЩ.

При прекрачване на
определена граница,
руски отговор сигурно
ще има.
При това ескадрилата F-16,

дори и напълно окомплекту-
вана, изобщо няма да помог-
не - ударът ще бъде дистан-
ционен и твърде мощен. То-
гава ще изгорят тези, пре-
доставили своята територия
за реализиране на чужда по-
литика.
Това е напълно възможно

и ето само един пример.
През 2014 г. САЩ вече бяха
ремонтирали няколко сгра-
ди в Крим за настаняване в
тях на оперативна група на
американския 6-и средизем-
номорски военноморски
флот. Целта е затваряне из-
лаза на Русия в Черно и по-
нататък в Средиземно море.
Поставена пред тази изклю-
чителна опасност, Русия ре-
агира бързо и категорично -
Крим, както е бил, пак ста-
на руски. Какво постигна със
съглашателството си Украй-
на - единствено разруха, при
която не американците, а ук-
раинците страдат. Добре са,
поне засега, само групата ук-
раински съглашатели с аме-
риканската политика.

Мислят ли за подобно
развитие на обстанов-
ката във фронтовата
полоса днешните пре-
миер, министър на
отбраната и депутатите
от Комисията по сигур-
ност на НС?
Те действат като украинс-

ките съглашатели, криейки се
зад загрижеността за изпъл-
нение на задълженията по
"Еър полисинг". Само че без
ефективни собствени ради-
отехнически войски тази
функция се превръща в сво-
бодно летене в българското
въздушно пространство. На-
вярно затова и не им тряб-
ва съвременно въоръжение
на договорените изтребите-
ли. При схватка с Русия на-
шите ВВС ще се ръководят
от американската авиобаза
"Авиано" в Италия, но е по-
вероятно част от нея да се
настани в Граф Игнатиево,
както стана по време на уче-
нието "Тракийска звезда"
през 2012 г. Така нашите
F-16 ще полетят заедно с
американските да бранят ин-
тересите на САЩ над прос-
торите на братска, славянс-
ка, православна Русия.

O.з. полк, доц.
 д-р Гергин ГЕРГИНОВ

От сайта "Гласове"
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Ñëåä ñëó÷èëîòî ñå êàêâà
íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò
ñúíóâàòå èçîáùî?

Кеворк КЕВОРКЯН

Погромът на НАП е
ясен - но далеч по-
важен е погромът на
НАП над всички ония,
които са се доверили на
държавата.

Сега те бяха възнаг-
радени с опустошителна
катастрофа.

Нея пък се опитват
да я оправдаят с непо-
носимо пренебрежение.

Какво щяха да напра-
вят гърците или сърбите
- ако ги беше сполетяло
такова цунами?

Например: нямаше да
плащат никакви данъци
- докато не получат
някаква компенсация. И
гаранция за сигурност.

Но ние сме си овце.

Да забравим момчето
от Пловдив/Кристиян
Бойков - Вълшебника.

Той не е гламав като
Ван дер Любе, подпалва-
чът на Райхстага, че да
си признае.

Истинският хакер
обаче подпали измамното
самочувствие на Властни-
ците - и те вълшебници,
обаче посвоему.

Те винаги се залъгват
с нещо розово - сега
сигурно си мислят, че
Грабежът ще отклони
вниманието на ограбе-
ните - от какво?

След бързия успех с
Вълшебника/Кристиян
спецовете трябва да се
върнат назад - към
писмото на хакера.

То е много любопит-
но: бил руснак, женен
за българка, и внезапно
решил да ни направи на
маймуни. Сигурно жена
му го е ядосала нещо.

Иронията си я бива.

Първото, което тряб-
ва да направят онези,
които се отъркват в
"сигурността", е да
проучат кой отвътре е
издънил системите на
НАП - от безгрижие,
незнание или липса на
пари.

Редно е в държава като
нашата и на НАП да не
й излизат сметките.

"Спецовете" обаче си
губят времето да умуват
над тъпи конспирации -
например да търсят
връзка между договора
за Ф-16, пробива в НАП

ÍÀÏ-îâöå
и предстоящите избори.
Това вече наистина е
прекалено.

Путин се ядосал на
Каракачанов и решил
да накаже Горанов.
Мътни глупости.

Един експерт пък
нарече пробива "Чер-
нобил" - сегашният,
изглежда, обаче е
много специален, за-
щото радиацията му
поразява само глава-
наци, никой наоколо
не пострада освен нас.

Хакерът, който е
посегнал на НАП, не е
от породата на Асандж
или Сноудън - защото
не краде мръсните
тайни на държавата
си.

Той не посяга на
аферите на Властта - а
жертва милиони обик-
новени граждани.

Ако си въобразява, че
така ще подпали гнева
им - бърка.

На нашите хора и
ЕГН-та да им отнемат -
пак ще си траят, дори
ще им е по-хубаво.

Ще бъдат Свободни -
свободни атоми в един
разпадащ се хаос.

След случилото се
каква национална
сигурност сънувате
изобщо?

Авторите на един
успешен учебник за
гимназиите съветвали
уроците по история да
са кратки и да са прид-
ружени с документи.
Хубаво.

Ако след 30 години
бъдещите автори пос-
ледват този съвет, си-
гурно ще пишат в урока
за "дигитализацията" на
България, че Мария
Габриел е била европей-
ски комисар и ще пока-
жат нейни снимки с
вечно почерпения Юн-
Кяр.

И ако и тогава както
и сега, мразят Миналото
и не напишат за позор-
ния пробив в НАП,
децата няма да узнаят,
какви дигитални цървули
сме били.

Ще имат ли куража
да напишат, че сме
постигнали дигиталния
Ренесанс с изтърбушена
НАП (и Търговски регис-
тър преди това)? Съмня-
вам се.

Защото, вместо да си

свием опашката пред
Истината, ние все гледа-
ме да я преиначим, за
да не разваляме кефа
на Властниците.

И в това угодническо
безсмислие сме
безподобни.

Тия дни видите ли по
телевизията някой
гъгнивец на държавна
ясла да оправдава или
омаловажава катастро-
фата - заплюйте го,
макар и мислено.

Хайде, разкарайте
ЕГН-та.

Така и изборите вече
няма да са проблем -
всички ще гласуват за
един.

Парите вече отмряха
- поне за няколко мили-
она души.

И революцията/
дигиталната победи -
поне в НАП.

Започна всеобщата
конфискация на само-
личности.

Близо сме до Сияй-
ното Бъдеще, дето ни го
обещаваха през 60-те
години на миналия век
на конгресите на КПСС.
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Във връзка с утвърждаването
на новите учебници  по българс-
ка история за Х клас, на 2 юли
по програма "Хоризонт" на БНР
беше излъчено интервю с минис-
търа на образованието и наука-
та Красимир Вълчев. В него бе
коментиран главно историческият
период 1944-1989 г., през който
българската държава се управ-
ляваше от комунистите и сдру-
жените земеделци и се изграж-
даше социалистическо общество.
Беше обяснено, че в предоста-
вените на министерството учеб-
ници този период е описан раз-
лично от две групи автори. Ед-
ната група е на експерти, нари-
чащи "комунизма" (социализма)
"тоталитарен (диктаторски) ре-
жим", а другата на учени от "ака-
демичната общност", които са
разгледали постигнатите през со-
циалистическия период успехи в
развитието на българската ико-
номика, наука, култура и спорт.
Образователният министър зая-
ви, че щял да поеме "отговор-
ност" (дали и съдебна) и да ут-
върди само онези учебници, в ко-
ито е "осъден тоталитарният ре-
жим на комунизма". Според него
този режим е бил "репресивен"
и идентичен на "националсоциа-
лизма", нацизма (1933-1945 г.)
в Германия. Той обяви, че няма
да утвърди учебниците, написа-
ни от членове на "академичната
общност", понеже представяли
социалистическия период "мани-
пулативно" и "без мрачните стра-
ни на режима". В тях  бил "нап-
равен опит да се даде благовид-
ност и нормалност на един ре-
жим, който ние (кои) сме харак-
теризирали като тоталитарен".
Каза, че целта на образовани-

ето била  у децата да се форми-
ра  "отношение" (враждебно, неп-
риязнено) към "диктатурата", ко-
мунистите и "комунистическия ре-
жим". Това било в духа на "циви-
лизационния избор, който сме
направили" (едва ли този "избор",
направен без допитване до на-
рода,  задължава  местните влас-
ти да отхвърлят комунистическия
морал, според който децата тряб-
ва да се учат на толерантност,
искреност и честност). Министъ-
рът изрази становище, че в бъл-
гарските учебници по история
"периодът на комунизма" трябва
да се характеризира не с иконо-
мическите и научните постиже-
ния, а предимно с "базовите ин-
ституции на тоталитарния режим"
(милиция, държавна сигурност,
съд ). Той по презумпция ги обя-
вява за "тоталитарни, нарушава-
щи човешките права".
Общо взето, в това невежест-

вено интервю са изречени не-
верни и недоказани твърдения.
Включването им в учебниците по
история за Х клас сигурно ще
се използва за разпалване на
враждебност, заблуждаване на
учащите се и за ограничаване на

Ïðîñâåòíîòî ìèíèñòåðñòâî ïðåíåáðåãâà îáåêòèâíèòå èçñëåäâàíèÿ íà
àêàäåìè÷íàòà îáùíîñò è ïúëíè ó÷åáíèöèòå ñ èäåîëîãèçèðàíè òåêñòîâå,
ïîä÷èíåíè íà ïåùåðíèÿ àíòèêîìóíèçúì

Íå ñìåñâàéòå ñîöèàëèçìà
ñ òîòàëèòàðèçìà!

техния умствен кръгозор. По
принцип в учебниците би тряб-
вало да се излагат само истини,
които са доказани с факти, до-
кументи и числа.

Престъпно е да се
пълнят главите на
учениците с клишета
и безсмислени фрази

от рода на "комунистически то-
талитарен режим". Например във
въпросното интервю се твърди,
че при социализма са наруша-
вани "човешките права" на бъл-
гарските граждани. Но при този
обществен строй ("режим"), на
всеки трудоспособен  български
гражданин се осигуряваше най-
необходимото право - на труд и
работа (през 1989 г. у нас броят
на заетите беше близо 5 млн.
души а сега около 3 милиона).
Броят на населението е увели-
чен от 7 млн. на 9 млн. души.
След "цивилизационния избор"  и
присъединяването на българска-
та държава към НАТО (2004 г.) и
Европейския съюз (2007 г.) око-
ло два милиона нейни граждани
са принудени да робуват в чуж-
бина, а броят на българите на-
маля под 7 млн. души, от които
повечето мизерстват.
Още през 1992 г. у нас прак-

тиката опроверга твърдението, че
социализмът като обществен
строй е "репресивен". Тогава в
Народното събрание (НС) беше
внесен закон за "компенсиране
на репресираните при комуниз-
ма" от властващата коалиция Съ-
юз на демократичните сили
(СДС), "Съюз на репресираните"
и депутати, като моя приятел Ва-
сил Златаров, прекарал 16 годи-
ни в лагери главно защото през
юни 1943 г. като студент е  пуб-
ликувал бойка статия, възхваля-
ваща губещия войната със Съ-
ветския съюз германски фюрер
Адолф Хитлер. В държавния бю-
джет бяха предвидени около по-
ловин милиард лева за компен-
сиране на десетки хиляди "жерт-
ви на комунистическия тотали-
тарен режим". При първото че-
тене на закона в пленарната за-
ла на НС като народен предста-
вител от Пловдивски окръг се из-
казах за приемането на такъв за-
кон, но прочетох имена на пре-
тендиращи за пенсии "жертви",
които след  9  септември 1944 г.
са били осъдени за убийства на
свои роднини и съселяни и са
изтърпели наказанията си в ла-
герите Белене и Ловеч.  В отго-
вор тогавашният председател на
НС Стефан Савов предложи в за-
кона да бъде  записана клауза-
та, че пари могат да се дават
само на "репресирани", които
представят съответен документ от
МВР. При изпълнението на този
закон малцина (в Пловдивски ок-
ръг само седем души) са пред-

ставили такъв документ и са по-
лучили известни парични суми.
Повечето от предвидените в бю-
джета пари са предоставени на
научни и културни държавни ор-
ганизации. Този факт се потулва
от образователния министър,
проф. Евелина Келбечева (от Аме-
риканския университет в Благо-
евград) и представяния за разс-
ледващ журналист Христо Хрис-
тов. Те посещават медии и нас-
тояват в ученическите учебници
по история да бъде включен от-
делен раздел, наречен "комунис-
тически тоталитарен режим".
В него да се съдържат антико-

мунистически   и антируски лъжи:
през септември 1944 г. Бълга-
рия е била "окупирана от Черве-
ната армия" (проф. Евелина Кел-
бечева, в. "Дневник" от 20 юни
2019 г.); БКП е "завещала" огро-
мен "външен дълг" (през 1989 г.
българският брутен външен дълг
е бил 9.5 млрд. долара, или 18%
от брутния вътрешен продукт на
страната, а през 2019 г. над 37
млрд. долара, или близо 60% от
БВП); "броят на убитите" след 9
септември 1944 г. бил шест пъ-
ти по-голям от този при монар-
хофашизма 1923-1944 г. (Хрис-
то Христов, студио "Факти", 24
юни 2019 г. и бТV, 24 юни 2019
г.). Евентуално включване на те-
зи безсрамни лъжи в учебници-
те по история ще им придаде вид
на закони, постулати, които не
подлежат на доказване (ще бъде
и оправдано многогодишното
престъпно "усвояване" на народ-
ни пари за ровене в досиета, без
да е съставен списък на  "репре-
сираните"  при социализма).
Световната науката отдавна е

доказала, че социализмът не е
бил  и не може да бъде "тотали-
тарен". Но изглежда, това е не-
понятно или неизгодно за нашия
образователен министър и посо-
чените лица. Терминът "тотали-
таризъм" е  употребен най-нап-
ред  през 20-те години на ХХ
век в Италия от комуниста Джа-
комо Амендола. Поводът бил
убийството на неговия баща и
на други антифашисти от воени-
зирани фашистки банди. Тогава
той и съратникът му Пиеро Гобе-
ти са въвели понятието "тотали-
таризъм", за да бъде откроена,
отличена фашистката диктатура
от другите диктаторски, деспотич-
ни и тиранични форми на дър-
жано управление. През 1939 г.
на първия научен симпозиум,
посветен на тоталитарната (фа-
шистката) държава, американс-
кият изследовател Карлтон Хейс
доказал, че тоталитаризмът е "фе-
номен на пазарната икономика"
(капитализма) и на "буржоазна-
та цивилизация". След разгрома
(1945 г.) на нацистките нашест-
веници от съветската Червена ар-
мия чрез заимстване и компили-
ране на комунистически публи-
кации (за фашисткия тоталита-

ризъм) е извършено несъстоятел-
но отъждествяване на съветска-
та социално-икономическа сис-
тема и хитлеристкия нацистки ре-
жим. Това са извършили в сре-
дата на 50-те години на ХХ век
американските политолози от
Харвардския университет Карл
Иоаким Фридрих (1901-1984 г.)
и неговият докторант Збигнев
Бжежински (1928-2017 г.).  Тези
крайни антикомунисти се опита-
ли по аналогия и с надстроечни
обществени белези (като "цент-
рализирана държавна власт" и
"еднопартийно управление на
държавата") да докажат, че има
сходство между социализма и
фашисткия тоталитаризъм. Но то-
ва е недоказуемо, тъй като таки-
ва белези са присъщи и на други
типове диктатури, включително
тази с няколко парламентарно
представени буржоазни партии.
Обществените режими, строе-

ве се различават главно по гос-
подстващите в тях отношения на
собственост, т. е. по икономи-
ческата им база). Изглежда, до
този извод са стигнали и пове-
чето западни учени, включител-
но считаната за теоретичка на
тоталитаризма Хана Аренд (1906-
1975 г.), която не е разглеждала
Съветския съюз като тоталитар-
на държава. Те основателно из-
тъкват, че

при фашизма и нациз-
ма терорът е превър-
нат  в държавна
политика.

В България такъв терор е има-
ло през 20-те години на ХХ век,
когато по нареждане на власт-
ващи монархофашисти от заса-
да (из-за угла) са убити на со-
фийски улици много политичес-
ки опоненти. Един от тях е на-
родният представител Петко Д.
Петков (април 1891 - юни 1924
г.), застрелян на ул. "Московс-
ка", защото по време на пленар-
но заседание в Народното съб-
рание и при присъствието на цар
Борис III се изказал против мо-
нархофашистките репресии и
размахал  кървавите ризи на че-
тиринадесет малтретирани селя-
ни от Сливница. През 1925 г. Ека-
терина Каравелова (съпруга на
премиера Петко Каравелов) е из-

пратила до цар Борис III писме-
на молба да спре убийствата и
приложила списък на безследно
изчезнали над 150 души, в т. ч.
нейният зет, журналистът Йосиф
Хербст и гениалният поет Гео Ми-
лев (сигурно не е знаела, че те-
зи и на премиера Александър
Стамболийски убийства са извър-
швани по поръчение на царя и
дворцовата камарила). По вре-
мето на социализма у нас няма-
ше улични политически убийст-
ва. В селата хората бяха спрели
да заключват вратите на своите
къщи и дворове.
Фашисткият, включително гер-

манският националсоциалисти-
чески обществен режим е капи-
талистически, основан на част-
ната собственост върху банките,
промишлените и търговските
предприятия. Този режим се от-
личава от другите буржоазни об-
щества по това, че в него е ус-
тановена диктатура на класата на
финансовите капиталисти. Тези
капиталисти са предимно фашис-
ти, нацисти и "арийци", чиито
представители създават тотали-
тарни организации и властват с
терор и убийства. Те водят поли-
тика на завоюване на чужди зе-
ми и народи и на угнетяване и
унищожаване на комунистите
(болшевиките), евреите и славя-
ните. При социализма в нашата
страна всички банки, промишле-
ни и външнотърговски предпри-
ятия бяха собственост на дър-
жавата. Наследяваха се само час-
тните жилища, земеделски земи
и движимо имущество. Формата
на държавно управление беше
диктатура на работниците и се-
ляните над малобройната експ-
лоататорска капиталистическа
класа. Имаше една средна класа
и относително икономическо ра-
венство между управляващи и уп-
равлявани.
Днес социализмът отново раз-

крива своя хуманен характер и
доказва превъзходството си над
капитализма и съвременния гло-
бален тоталитаризъм. Колкото и
да се величае, Америка запада,
ЕС се цепи и се формира нов
световен ред, в който водещо
място заемат  социалистически
Китай и братска Русия.

Антикомунизмът е език на омразата

Проф. д. ик. н. Ангел
ДИМОВ
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Сталинград
неделя, 21,00 ч.

Не тъгувай
сряда, 20,30 ч.

Годзила
събота, 22,00 ч.

ÁÑÒÂBTV ActionÊÈÍÎ ÍÎÂÀ

Òåòðàäêàòà
bTV Cinema, ÷åòâúðòúê, 21,00 ÷.



ЗЕМЯ 22 - 28 ЮЛИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 22 юли

14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Мъже без мустаци тв

филм /5 серия/
15.25 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /26

епизод/
17.20 Япония днес
17.30 Бързо, лесно, вкусно

Кулинарно предаване /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Търсачи на реликви 2 тв

филм /4 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Анна Герман тв филм /

10, последен епизод/
21.55 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /9 епи-
зод/(14)

22.40 Скритият език на пари-
те док. поредица

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.30 Брат за брата 3 тв
филм /23 епизод/(16)

00.20 История.bg Българските
походи към Константи-
нопол/п/

01.20 Най-трудното състеза-
ние с Джеймс Кракнъл
документален филм /п/

02.25 Госпожо Държавен сек-
ретар 2 тв филм /9 епи-
зод/п/(14)

03.20 Скритият език на пари-
те док. поредица/п/

03.40 Анна Герман тв филм /
10, последен епизод/п/

04.30 Брат за брата 3 тв
филм /23 епизод/п/(16)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.15

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - док. поредица

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

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

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

- сериал, еп.54
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6, еп.4
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.4 еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал , с .13,
еп.53

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.48
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.29
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.6, еп.5
01.10 "Вечно твоя" - сериал,

еп.237, 238
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.11 - 14

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.11

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.5

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.18

00.30 „Гласове“ (п)
01.30 „Студио Икономика“ (п)
02.30 „За историята (п)
03.30 „В обектива“ (п)
04.30 „Общество и култура“

(п)
05.30 „Лява политика“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ - Ло-

веч
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
/избрано/

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Сандра Бълок (п)
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 57 еп. (п)
11.30 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
(п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“ - Ло-

веч (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова /изб-
рано/

14.50 „Местно време“ – Ло-
веч (п)

15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – ани-

мационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал, 58 еп.
16.15 „Два дни, една нощ“,

Белгия/Франция, реж.
Жан Пиер Дарден и Люк
Дарден (п)

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Ашли Джъд

18.20 „Червен картон“ – спор-
тно предаване с Кирил
Веселински   /избрано/

19.20 „Местно време“ – Ло-
веч (п)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 „Не се страхувай“ с во-
дещ Васил Василев

21.00 Киносалон БСТВ: „Афо-
ня“, (1975 г.) реж. Геор-
гий Данелия , в ролите
Борислав Брондуков, Ва-
лентина Талязина, Евге-
ни Леонов, Евгения Си-
меонова, Леонид Курав-
льов. Млад и самотен
водопроводчик е лош
работник и любител на
силните питиета. Шефо-
вете му го заплашват с
уволнение. Ще повярва
ли някой, че той може
да се промени...

22.32 Музикален антракт
22.50 „Местно време“ - Ло-

веч (п)
23.00 Новини   (п)
23.30 „България се събужда“

(п)

ÁÍÒ 1

05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 2

сериен тв филм /3
епизод/п/

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Българските

походи към Константи-
нопол/п/

09.40 Най-трудното състеза-
ние с Джеймс Кракнъл
документален филм /
САЩ, 2010 г./

10.45 Капри тв филм /24
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Златният век 11-сериен

тв филм /България ,
1984г./, 1 серия, режи-
сьор Любен Морчев, в
ролите: Мариус Донкин,
Румян Лазов, Васил
Михайлов и др.

13.30 Бързо, лесно, вкусно
Кулинарно предаване /п/

14.00 Малки истории /п/

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.14

12.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.17

13.00 "Принцесата воин" - ек-
шън, исторически, био-
графичен (Монголия,
САЩ, 2013), режисьор
Шудерцецег Батарсурен,
в ролите: Сукха Арюн-
бямба, Цегмед Аюрзана,
Батменд Бааст, Отгон-
жаргал Давасурен и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.12

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.6

17.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.18

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.15

19.00 Часът на супергероите:
"Луцифер" - сериал ,
еп.1

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стоте" - сериал, с.5
еп.13 (последен)

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ло-

шият лейтенант: Прис-
танище на служба - Ню
Орлиънс" - криминален,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Вернер Херцог, в
ролите: Никълъс Кейдж,
Ева Мендес, Вал Кил-
мър, Феруза Болк, Шей
Уигъм, Майкъл Шанън,
Брад Дуриф и др. [16]

00.15 "Стоте" - сериал, с.5
еп.13

01.15 "Луцифер" - сериал ,
еп.1

02.15 "Монк" - сериал, с.8
еп.12

03.15 "Готъм" - сериал, с.3
еп.18

04.15 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.15

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Майк и Моли" - сери-
ал, с.6 еп.8, 9

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

09.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу (2019),
еп.1, 2

10.00 "Кутийковците" - анима-
ция, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2014), ре-
жисьори Греъм Енабъл и
Антъни Стачи

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

на" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, еп.19, 20
18.00 "Приятели" - сериал, с.9

еп.20, 21
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.4 еп.11
20.00 Премиера: "Дивата Нина"

- сериал, еп.8
21.30 "На гости на третата

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

на" - сериал, с.8 еп.5,
6

23.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.7, 8

00.00 "Луда нощ" - комедия,
криминален, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
Шон Леви, в ролите:
Стив Карел, Тина Фей,
Марк Уолбърг, Джеймс
Франко, Тараджи Хенсън,
Комън, Уилям Фиктнър,
Кристен Уиг, Марк Ръфа-
ло, Мила Кунис и др.

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.1, 2

08.00 "Достигни ме" - коме-
дия, драма, криминален
(САЩ, 2014), режисьор
Джон Хърсфелд, в ро-
лите: Лоран Кохан, Кира
Седжуик, Томас Джейн,
Кевин Конъли, Том Сай-

змор, Келси Грамър, Том
Беринджър, Силвестър
Сталоун, Франк Стало-
ун, Дани Айело, Дани
Трехо и др.

10.15 "Революция Z" - сериал,
еп.3, 4

12.15 Телепазар
12.30 "Призрачен ездач 2: Ду-

хът на отмъщението" -
фентъзи, екшън, трилър
(САЩ, ОАЕ, 2011), ре-
жисьори Брайън Тейлър
и Марк Невълдайн, в ро-
лите: Никълъс Кейдж,
Кирън Хайндс, Идрис Ел-
ба, Виоланте Плачидо,
Кристоф Ламбер и др.

14.30 "Бродуейска терапия" -
комедия (САЩ, 2011),
режисьор Питър Богда-
нович, в ролите: Имъ-
джен Путс, Оуен Уилсън,
Дженифър Анистън, Рис
Ифънс, Сибил Шепърд,
Уил Форт, Дженифър
Еспозито, Катрин Хан,
Майкъл Шанън и др.

16.30 "Девет" - музикален,
драма , романтичен
(САЩ, Италия, 2009),
режисьор Роб Маршал,
в ролите: Даниел Дей-
Луис, Никол Кидман, Пе-
нелопе Крус, Кейт Хъд-
сън, Джуди Денч, Мари-
он Котияр, София Ло-
рен и др.

19.00 Телепазар
19.15 "Коледата на Денис Бе-

лята" - фентъзи, коме-
дия, семеен (Канада,
САЩ, 2007), режисьор
Рон Оливър, в ролите:
Максуел Котън, Робърт
Уагнър, Луиз Флечър,
Айзък Дърнфорд и др.

21.00 Премиера: "В долината
на насилието" - уестърн,
екшън, трилър (САЩ,
2016), режисьор Тай
Уест, в ролите: Итън Хо-
ук, Джон Траволта, Таи-
са Фармига, Карън Ги-
лън, Джеймс Рансън и
др. [14+]

23.15 "Големият Лебовски" -
комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
1998), в ролите: Джеф
Бриджис, Джон Гудман,
Джулиан Мур, Стив Бу-
шеми, Филип Сиймор
Хофман, Джон Туртуро
и др. [16+]

01.45 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.3, 4

03.45 "Легендата за Херкулес"
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014),
в ролите: Келън Лъц, Геа
Вайс, Скот Адкинс, Рок-
сан Маккий, Раде Шер-
беджия, Николай Соти-
ров, Димитър Дойчинов

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 2 /п/

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

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
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" (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" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA,
избрано

21.00 "Хавай 5-0" (премиера) -
сериен филм, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 23

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

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" -
риалити, сезон 6

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

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3 /п/

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
2

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3, 2 епизода

16.50 "Бърз или мъртъв" - ек-
шън с уч. на Шарън
Стоун, Джийн Хекман,
Ръсел Кроу, Леонардо
Ди Каприо и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1

22.00 "Опасен човек" - екшън
с уч. на Стивън Сегал,
Джес Хъч, Байрън Ман,
Тери Чен и др.

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

03.10 "Национална лотария"
/п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериал/п/
07.00 "Каменно цвете" - теле-

новела
08.10 "Подли камериерки" -

сериал, сезон 1 /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 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1

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

(премиера) - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване /п/

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Стая 309" - сериал /п/
01.30 "Каменно цвете" - теле-

новела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Среднощен маскарад" -
романтична драма с уч.
на уч. на Отъм Рийзър,
Кристофър Ръсел, Хе-
лън Колиандър, Ричард
Бърги и др. /п/

09.00 "След толкова години" -
романтична драма с уч.
на Симон Томала, Свен
Мартинек, Юта Уачовяк,
Лукас Шуст и др. /п/

11.00 "От местопрестъплени-

ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Мадагаскар 2" - анима-
ционен филм /п/

13.50 "Ръка за милиони" - дра-
ма с уч. на Джон Хам,
Асиф Мандви, Бил Пак-
стън, Лейк Бел, Алън Ар-
кин, Мадхур Митал, Су-
радж Шарма, Питобаш
Трипати и др. /п/

16.30 "Мумията" - приключен-
ски екшън с уч. на
Брендън Фрейзър, Рей-
чъл Уайз, Джон Хана,
Кевин О'Конър, Арнолд
Вослу, Джонатан Хайд,
Патриша Веласкес, Одет
Фер и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛ-
НИК" - Зрителят изби-
ра между пет филма на
greatmonday.bg

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.10 "Зохан: Стилист от за-
паса" - комедия с уч. на
Адам Сандлър, Джон Тур-
туро, Емануел Шрики,
Ник Суордсън , Роб
Шнайдер, Лейни Казан
и др. /п/

RTR

07.00 "Бялото студио"
07.40 "Романтиката на роман-

са"
08.35 Игрален филм
10.05 Игрален филм
11.35 Таврида
13.10 Игрален филм
16.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
16.55 "Смехопанорама"
17.20 Вести-Москва
18.00 Вести
18.15 "Русия, моя любов"
18.45 "Смехът е разрешен"
21.00 Вести
21.15 "Верни на клетвата"
22.00 "Пешком..."
22.30 "Повече от любов"
23.15 "Абсолютният слух"
23.55 Игрален филм
03.00 Вести
04.00 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

07.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, петнадесети
етап, обзор

08.30 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

09.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Италия,
втори ден

10.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, петнадесети
етап

12.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, петнадесети
етап, обзор

13.00 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

14.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, петнадесети
етап

15.50 "Между нация и семей-
ство"

16.50 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща, ди-
ректно

21.10 Новини
21.15 Колоездене: Обиколка на

Франция, дванадесети
етап

22.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, тринадесети
етап

23.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, четиринадесе-
ти етап

00.10 Новини
00.15 Колоездене: Обиколка на

Франция, петнадесети
етап

01.00 Колоездене: Обиколка на
Франция за жени

02.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Италия,
втори ден

02.30 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

04.00 Колоездене: Обиколка на
Франция за жени



ЗЕМЯ 22 - 28 ЮЛИ приложение
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13.30 Бързо, лесно, вкусно
Кулинарно предаване
/п/

14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Мъже без мустаци тв

филм /6, последна се-
рия/

15.25 Приключенията на гор-
ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /27

епизод/
17.20 Япония днес
17.30 Бързо, лесно, вкусно

Кулинарно предаване
/п/

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

но предаване
19.00 Търсачи на реликви 2

тв филм /5 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Раят на дамите 10-се-

риен тв филм /Италия,
2015 г./, 1 епизод, ре-
жисьор Моника Вуло, в
ролите: Джузепе Дзе-
но, Джуди бошеми,
Алесандър Терсини, Ло-
рена Качаторе и др.

21.55 Госпожо Държавен сек-
ретар 2 тв филм /10
епизод/(14)

22.40 Скритият език на парите
документална поредица

23.00 По света и у нас
23.30 Брат за брата 3 тв

филм /24 епизод/(16)
00.20 История.bg Византия

vs. България/п/
01.25 Туризъм.бг /най-добро-

то/ /п/
02.25 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /10
епизод/п/(14)

03.20 Скритият език на парите
документална поредица

03.40 Туристически маршру-
ти /п/

04.05 Изкуството на 21 век
04.30 Брат за брата 3 тв

филм /24 епизод/п/
(16)

bTV

05.40 "НепознатиТЕ" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.16

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - док. поредица

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

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

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

шанс" - сериал, еп.55
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал с.6, еп.5
16.00 Премиера: "Сестра Бе-

ти" - сериал, с.4 еп.9
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.54

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.49
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.30
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6, еп.6

01.10 "Вечно твоя" - сериал,
еп.239, 240

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

сериал

01.30 „Гласове“ (п)
02.30 „Общество и култура“

(п)
03.30 „Червен картон“(п)
04.30 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.05 Музикален антракт
06.30 „Не се страхувай“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ – с. Ла-

зарово, община Кнежа
08.00 „България се събужда“

с водещ Стоил Рошкев
/избрано/

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“:  Ашли Джъд (п)
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 58 еп. (п)
11.30 „Червен картон“ –

спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“ - с. Ла-

зарово, община Кнежа
(п)

13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ /из-

брано/
14.50 „Местно време“ - с. Ла-

зарово, община Кнежа
(п)

15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ –

анимационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал, 59 еп.
16.15 Киносалон БСТВ :

„Афоня“, (1975 г.) (п)
реж. Георгий Данелия ,
в ролите Борислав
Брондуков, Валентина
Талязина, Евгени Лео-
нов, Евгения Симеоно-
ва, Леонид Куравльов.

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Холи Бери

18.20 „Лява политика“ с
Александър Симов

19.20 „Местно време“ - с. Ла-
зарово, община Кнежа
(п)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: „Иван

Василиевич сменя про-
фесията си“ (1973 г.),
Русия, режисьор Лео-
нид Гайдай, в ролите
Юрий Яковлев, Леонид
Куравльов, Александър
Демяненко, Наталия Се-
лезньова. Млад съвет-
ски учен изобретява
машина на времето.
Заедно със свой съсед
той попада в Русия от
XVI век, когато управ-
лява цар Иван Грозни.
Дали това са само
фантазии?

22.00 „Елиас Канети от Рус-
чук“ – док. филм

22.30 „Иван Ведър“ – док.
филм

22.50 „Местно време“ - с. Ла-
зарово, община Кнежа
(п)

23.00 Новини  (п)
23.30 „България се събужда“

(п)

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 2

сериен тв филм /4
епизод/п/

07.00 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
08.45 История.bg Византия

vs. България/п/
09.45 Кеймбридж документа-

лен филм /България,
2015г./

10.50 Капри тв филм /25
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Златният век тв филм

/2 серия/

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.6

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.13 - 16

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.12

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.6

10.00 "Луцифер" - сериал, еп.1
11.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.15
12.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.18
13.00 "Лъкът на справедли-

востта" - екшън (Китай,
2012), в ролите: Ян Сон,
Чен Юан Ли, Йени Мар-
тин и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.13
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.2 еп.7
17.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.19
18.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.16
19.00 Часът на супергероите:

"Луцифер" - сериал ,
еп.2

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.1

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Сра-

межливия стрелец" - ек-
шън, комедия, приклю-
ченски (Великобритания,
2017), в ролите: Анто-
нио Бандерас, Олга Ку-
риленко, Бен Кура, Марк
Вали, Ашлинг Лофтъс,
Джереми Суифт [14+]

00.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.1

01.00 "Луцифер" - сериал, еп.2
02.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.13
03.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.19
04.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.16

bTV COMEDY

06.00 "Майк и Моли" - сери-
ал, с.6 еп.10, 11

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

09.00 "Домашен арест" - се-
риал, еп.19, 20

10.00 "Раждането на лъжата" -
фентъзи, комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2009),
в ролите: Рики Джър-
вейс, Дженифър Гарнър,
Джона Хил, Джефри Там-
бър, Роб Лоу, Тина Фей,
Джейсън Бейтман, Филип
Сиймор Хофман и др.

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

на" - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" (2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.9

еп.22, 23
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.4 еп.12
20.00 Премиера: "Дивата Нина"

- сериал, еп.9
21.30 "На гости на третата

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

на" - сериал, с.8 еп.7,
8

23.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.9, 10

00.00 "Раждането на лъжата"
/п./ - фентъзи, комедия,
романтичен (САЩ, 2009)

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.3, 4

08.00 "Призрачен ездач 2: Ду-
хът на отмъщението" -
фентъзи, екшън, трилър
(САЩ, ОАЕ, 2011), ре-
жисьори Брайън Тейлър
и Марк Невълдайн, в ро-
лите: Никълъс Кейдж, Ки-
рън Хайндс, Идрис Ел-
ба, Виоланте Плачидо,

Кристоф Ламбер и др.
10.15 "Революция Z" - сери-

ал, еп.5, 6
12.15 Телепазар
12.30 "Девет" - музикален,

драма , романтичен
(САЩ, Италия, 2009), в
ролите: Даниел Дей-
Луис, Никол Кидман,
Пенелопе Крус, Кейт
Хъдсън, Джуди Денч,
Марион Котияр, София
Лорен и др.

15.00 "Юношество" - биогра-
фичен, драма (САЩ,
2014), в ролите: Итън
Хоук, Елар Колтрейн,
Патриша Аркет, Тамара
Джолейн, Ник Краузи,
Лорелай Линклейтър

18.30 Телепазар
18.45 "Дънди Крокодила II" -

приключенски, комедия
(Австралия , САЩ ,
1988), в ролите: Пол
Хогън, Линда Козловс-
ки, Джон Мейлон, Ър-
ни Динго, Чарлз Дътън,
Кенет Уелш, Луи Гуз-
ман и др.

21.00 Премиера: "Най-екзо-
тичният хотел Мариголд
2" - комедия, драма (Ве-
ликобритания, САЩ,
2015), в ролите: Джу-
ди Денч, Ричард Гиър,
Силиа Имри, Дейвид
Стратеърн, Бил Най, Ма-
ги Смит, Дев Пател

23.30 "Ед" - комедия, спор-
тен , семеен (САЩ ,
1996), в ролите: Мат
ЛеБланк, Джейн Брук,
Джийн Рос, Пол Хюит,
Джим Кавийзъл и др.

01.30 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.5, 6

03.30 "Отмъщението на сес-
трите" - трилър (тв
филм, Канада, 2013), в
ролите: Брук Бърнс, Тим
Розон, Ашли Джоунс,
Ребека Амзалаг и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 23 /п/

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
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
20.00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA,
избрано

21.00 "Хавай 5-0" (премиера)
- сериал, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериал, сезон 23
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон 5
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

06.50 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 2 /п/

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - се-
риал, сезон 3 /п/

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, се-
зон 2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -

сериал, сезон 1 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал, се-
зон 2

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3, 2 епизода

17.00 "Фаворитът 2" - екшън
с уч. на Майкъл Джей
Уайт, Скот Адкинс, Бен
Крос, Ели Данкер, Ве-
лизар Бинев, Георги
Златарев, Ивайло Герас-
ков, Валентин Ганев и
др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1

22.00 "Войници на съдбата" -
приключенски екшън с
уч. на Крисчън Слейтър,
Шон Бийн, Винг Реймс,
Джеймс Кромуел, Колм
Мийни, Доминик Мона-
ган, Фреди Родригес,
Чарли Бюли и др.

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

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - теле-
новела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1 /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 "Кулинарното училище
на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

19.00 "Кулинарното училище
на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване /п/

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

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 "Каменно цвете" - теле-

новела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Да се превърнеш в ма-
чо" - романтична коме-
дия с уч. на Кристиан
Улман, Айлин Тезел, Дар
Салим, Аксел Щайн, Пе-
тер Прагер и др. /п/

09.00 "Куче футболист: Евро-
купата " - семейна ко-
медия с уч. на Ник Мо-
ран, Джейк Томас, Ло-
ри Хойринг и др. /п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Огледало с две лица" -
романтичен филм с уч.
на Барбара Стрейсънд,
Джеф Бриджис, Пиърс
Броснан, Лорън Бакол,
Джордж Сийгъл, Мими
Роджърс, Ел Макфър-
сън, Бренда Вакаро и др.

14.40 "Последният повелител
на въздуха" - приклю-
ченски екшън с уч. на
Джаксън Ретбоун, Ноа
Рингер , Дев Пател ,
Клиф Къртис, Никола
Пелц, Шон Тоуб и др.

16.45 Игрален филм /п/
19.00 "София - Ден и Нощ"

- риалити сериал
20.00 "От местопрестъплени-

ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Лоши момчета" - ек-
шън-комедия с уч. на
Уил Смит, Мартин Ло-
рънс, Теа Леони, Чеки
Карио, Тереза Рандъл,
Мардж Хелгенбергер и
др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.30 "Заличителките" - ек-
шън с уч. на Емануел
Шрики, Емили Озмънт,
Миси Пайл, Дейвид Ар-
кет, Джина Гершон,
Дейвид Рийс Снел и др.

RTR

07.30 Игрален филм
09.05 Игрален филм
10.40 Игрален филм
13.00 "Утрото на Русия"
18.00 Вести
18.35 Вести-Москва
18.50 "За най-важното"
19.45 "Културният отдих"
20.15 Сериал: "Следствени

тайни"
21.00 Вести
21.25 Вести-Москва
21.40 Сериал: "Следствени

тайни"
22.25 Сериал: "Красив живот"
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.50 Вести
01.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
02.35 Вести-Москва
03.00 Вести
04.00 Сериал: "Обикновен

живот"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, дванадесе-
ти етап

06.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, тринадесе-
ти етап

07.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, четирина-
десети етап

08.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, петнадесе-
ти етап

09.00 Куриози
09.30 "Между нация и семей-

ство"
10.30 Колоездене: Обиколка

на Франция, петнадесе-
ти етап, обзор

11.30 Фехтовка: Световно
първенство в Будапеща

12.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Италия,
втори ден

13.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, петнадесе-
ти етап, обзор

14.05 Колоездене: Обиколка
на Франция, шестнаде-
сети етап, директно

19.00 "Между нация и семей-
ство"

20.00 "Единственият шампи-
он"

20.55 Новини
21.00 Конен спорт: Ролекс

Мастърс в Аахен
22.00 Колоездене: Обиколка

на Франция, шестнаде-
сети етап, обзор

23.00 Новини
23.05 Европейски рали шам-

пионат: Рали Италия,
обзор

23.35 Фехтовка: Световно
първенство в Будапеща

01.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, шестнаде-
сети етап, обзор

02.00 Куриози
02.30 Колоездене: Обиколка

на Франция за жени
04.00 Колоездене: Обиколка

на Франция, шестнаде-
сети етап

Â
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ЗЕМЯ 22 - 28 ЮЛИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ñ
СРЯДА 24 юли

ро българско царство/п/
09.45 Раят на дамите тв филм

/1 епизод/п/
10.45 Капри тв филм /26

епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.30 Златният век тв филм

/3 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

Кулинарно предаване /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Слънце на детството 2-

сериен тв филм /Бълга-
рия, 1981 г./, 1 серия,
режисьор Илко Дунда-
ков, в ролите: Невена
Коканова, Георги Киш-
килов, Домна Ганева

15.25 Приключенията на гор-
ските мечоци анимаци-
онен филм

16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /28

епизод/
17.20 Япония днес
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Търсачи на реликви 2 тв

филм /6 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Раят на дамите тв филм

/2 епизод/
22.00 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /11
епизод/(14)

23.00 По света и у нас
23.30 Брат за брата 3 тв

филм /25 епизод/(16)
00.20 История.bg Двама бра-

тя, едно въстание, вто-
ро българско царство/п/

01.20 Библиотеката /п/
02.20 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /11
епизод/п/(14)

03.15 Дойче Веле: Шифт /п/
03.30 Туристически маршрути

/п/
04.00 Изкуството на 21 век/п/
04.25 Брат за брата 3 тв

филм /25 епизод/п/(16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.17

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - док. поредица

07.00 "Тази сутрин" - инфор-
мационно предаване

09.30 "Преди обед" - токшоу
12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс"

- сериал, еп.56
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6, еп.6
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.4 еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци" - сериал , с .13,
еп.55

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.50
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.31
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.6, еп.7
01.10 "Вечно твоя" - сериал,

еп.241, 242
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.7

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.15 - 18

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.13

02.00 „В обектива“ (п)
03.00 „Дискусионен клуб“ (п)
04.00 „Местно време“ /обзор-

но/  (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Лява политика“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ – с. Ос-

трово, община Завет и
с. Дряновец, община
Разград

08.00 „България се събужда“
/избрано/

09.30 „По стъпките на пред-
ците ни в Окситания“ –
документален филм

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“:  Холи Бери  (п)
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 59 еп. (п)
11.30 „Лява политика“ (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ - с. Ос-

трово, община Завет и
с. Дряновец, община
Разград (п)

13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ /из-

брано/
14.50 „Местно време“ - с. Ос-

трово, община Завет и
с. Дряновец, община
Разград (п)

15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – ани-

мационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал,  60 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: „Иван

Василиевич сменя про-
фесията си“ (1973 г.)
(п) режисьор Леонид
Гайдай, в ролите Юрий
Яковлев, Леонид Курав-
льов, Александър Демя-
ненко, Наталия Селез-
ньова. Млад съветски
учен изобретява маши-
на на времето. Заедно
със свой съсед той по-
пада в Русия от XVI век,
когато управлява цар
Иван Грозни. Дали то-
ва са само фантазии?

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Бен Стилър

18.20 „За историята – сво-
бодно“ с  Александър
Сивилов

19.20 „Местно време“ - с. Ос-
трово, община Завет и
с. Дряновец, община
Разград (п)

19.30 Новини
20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: „Не тъ-

гувай“, Русия, режисьор
Георгий Данелия, в ро-
лите: Георги Кавтарадзе,
Сергей Филипов, Софи-
ко Чиаурели. След дип-
ломирането си в Петер-
бургския университет,
изпълнен с надежди и
грандиозни планове, в
родния си град се зав-
ръща млад лекар. Жи-
вотът му тече по уста-
новения ред. Тъкмо за-
почва да се тревожи за
неосъществените си
мечти и неговата сестра
решава да го ожени…

22.05 „По стъпките на пред-
ците ни в Окситания“ –
документален филм (п)

22.40 Музикален антракт
22.50 „Местно време“ - с. Ос-

трово, община Завет и
с. Дряновец, община
Разград (п)

23.00 Новини (п)
23.30 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев (п)

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
06.10 Търсачи на реликви 2

сериен тв филм /5
епизод/п/

07.00 Сутрешен блок инфор-
мационно предаване

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Двама бра-

тя, едно въстание, вто-

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.7

10.00 "Луцифер" - сериал ,
еп.2

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.16

12.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.19

13.00 "LEGO: Филмът" - ани-
мация, семеен, екшън,
комедия (Австралия ,
САЩ, Дания, 2014), ре-
жисьори Фил Лорд и
Кристофър Милър

15.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.14

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.8

17.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.20

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.17

19.00 Часът на супергероите:
"Луцифер" - сериал ,
еп.3

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.2

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Кон-

фликт в Малко Токио" -
екшън, криминален, ко-
медия (САЩ, 1991), ре-
жисьор Марк Лестър, в
ролите: Долф Лундгрен,
Брандън Лий, Тиа Каре-
ре, Кари-Хироюки Тагава

23.45 "Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.2

00.45 "Луцифер" - сериал ,
еп.3

01.45 "Монк" - сериал, с.8
еп.14

02.45 "Готъм" - сериал, с.3
еп.20

03.45 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.17

04.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.8

bTV COMEDY

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

ал, с.6 еп.12, 13
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2016)
10.00 "Звезда: Не спирай да не

спираш" - комедия, му-
зикален (САЩ, 2016),
режисьори Акива Ша-
фър и Джорма Таконе, в
ролите: Анди Самбърг,
Имъджен Путс, Сара Сил-
върман, Йорма Такони,
Акива Шафър и др.

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

на" - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.3, 4

18.00 "Приятели" - сериал, с.9
еп.24, с.10 еп.1

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.4 еп.13

20.00 Премиера: "Дивата Нина"
- сериал, еп.10

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал, еп.11

22.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.8 еп.9,
10

23.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.11, 12

00.00 "Звезда: Не спирай да не
спираш" /п./ - комедия,
музикален (САЩ, 2016)

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.5, 6

08.00 "Кръгът" - фантастика,
трилър (ОАЕ , САЩ ,
2017), в ролите: Ема
Уотсън, Том Ханкс, Джон
Бойега, Глен Хедли, Бил
Пакстън, Карън Гилън

10.15 Телепазар
10.30 "Революция Z" - сериал,

еп.7, 8

12.30 Телепазар
12.45 "Отмъщението на сест-

рите" - трилър (тв
филм, Канада, 2013), в
ролите: Брук Бърнс, Тим
Розон, Ашли Джоунс,
Ребека Амзалаг и др.

14.30 "Смъртоносна женитба"
- драма, трилър (тв
филм, Канада, 2016), в
ролите: Шъней Граймс-
Бийч, Кристофър Ръсел,
Саманта Ферис, Крисчън
Слоун и др.

16.15 "Любов и милосърдие" -
биографичен, драма, му-
зикален (САЩ, 2014), в
ролите: Пол Дейно, Пол
Джиамати, Джон Кюсак,
Елизабет Банкс, Дий Уо-
лас и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Ед" - комедия, спортен,

семеен (САЩ, 1996), в
ролите: Мат ЛеБланк,
Джейн Брук, Джийн Рос,
Пол Хюит, Джим Кавий-
зъл и др.

21.00 "Мексиканеца" - крими-
нален, комедия, роман-
тичен (САЩ, Мексико,
2001), в ролите: Брад
Пит, Джулия Робъртс,
Джин Хекман, Джей Кей
Симънс, Джеймс Ган-
долфини и др.

23.30 "Историята на една ру-
салка" - приключенски,
драма, семеен (САЩ,
2017), в ролите: Кейт-
лин Кармайкъл, Сидни
Скошия, Джери О`Ко-
нъл, Бари Бостуик и др.

01.30 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.7, 8

03.30 "Големият Лебовски" -
комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
1998), в ролите: Джеф
Бриджис, Джон Гудман,
Джулиан Мур, Стив Бу-
шеми, Филип Сиймор
Хофман, Джон Туртуро
и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 2 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 23 /п/

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
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" (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" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- избрано
21.00 "Хавай 5-0" (премиера)

- сериал, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 24
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон 5
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

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

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3 /п/

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 2

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

16.00 "Питайте Джим" - се-
риал, сезон 4, 2 епи-
зода

17.00 "Програмиран" - екшън
с уч. на Куба Гудинг-
мл., Вал Килмър, Май-
къл Айрънсайд, Татяна
Маслани, Ерик Брекър,
Чад Кроучук, Хиро Ка-
нагава, Али Либърт и
др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 2

22.00 "Рамбо 3" - екшън с уч.
на Силвестър Сталоун,
Ричард Крена, Къртууд
Смит и др.

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

03.20 "Национална лотария"/п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1 /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 "Кулинарното училище
на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Сияйна луна" - сериен

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване /п/

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

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 "Каменно цвете" - те-

леновела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Дъщерята на мускета-
ря" - приключенски
филм с уч. на Жерар
Депардийо , Майкъл
Йорк, Сузи Ейми, Нас-
тася Кински, Джон Рис-
Дейвис, Каспър Зафер,
Кристофер Казанов,
Алан Кордюне и др., I
част /п/

09.00 "Коледни приключения"
- романтичен филм с
уч. на Андрю Уокър, Ме-
гън Ори, Арън Крейвън,
Рукия Бернард и др.

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Дерби" - семеен филм
с уч. на Джон Шнай-
дер, Джейсън Брукс,
Кейт Конър, Марк Рол-
стън, Дилън Маклаф-
лин, Чейс Елисън, Гло-
рия Гифорд и др.

14.30 "Това познато чувство"
- романтична комедия с

уч. на Бет Мидлър, Гейл
О'Грейди, Пола Маршал,
Денис Фарина и др.

16.30 "Лоши момчета" - ек-
шън-комедия с уч. на
Уил Смит, Мартин Ло-
рънс, Теа Леони, Чеки
Карио, Тереза Рандъл,
Мардж Хелгенбергер/п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

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

00.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

01.00 "Огледало с две лица" -
романтичен филм с уч.
на Барбара Стрейсънд,
Джеф Бриджис, Пиърс
Броснан, Лорън Бакол,
Джордж Сийгъл, Мими
Роджърс, Ел Макфър-
сън, Бренда Вакаро /п/

RTR

07.20 "Обречени. Нашата граж-
данска война. Капел-Ча-
паев"

11.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

12.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

13.00 "Утрото на Русия"
18.00 Вести
18.35 Вести-Москва
18.50 "За най-важното"
19.45 "Културният отдих"
20.15 Сериал: "Следствени

тайни"
21.00 Вести
21.25 Вести-Москва
21.40 Сериал: "Следствени

тайни"
22.25 Сериал: "Красив живот"
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.50 Вести
01.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
02.35 Вести-Москва
03.00 Вести
04.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"

Åâðîñïîðò

06.00 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

07.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, шестнадесети
етап

09.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Италия,
обзор

10.05 Колоездене: Обиколка на
Франция, шестнадесети
етап, обзор

11.05 Конен спорт: Ролекс
Мастърс в Аахен

12.05 Колоездене: Обиколка на
Франция, шестнадесети
етап, обзор

13.15 Колоездене: Обиколка на
Франция, седемнадесети
етап, директно

19.05 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

20.00 Новини
20.05 Европейски рали шам-

пионат: Рали Италия,
обзор

20.35 "Безсмъртни легенди"
22.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, седемнадесети
етап, обзор

23.10 Новини
23.15 Формула Е: Състезание

в Ню Йорк, обзор
00.15 Автомобилизъм: Blanc-

pain GT в Зандвоорт
00.45 "Безсмъртни легенди"
01.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, седемнадесети
етап, обзор

02.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Италия,
обзор

02.30 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

04.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, седемнаде-
сети етап



ЗЕМЯ 22 - 28 ЮЛИ приложение
ТV ПРОГРАМА

02.00 „Не се страхувай“ (п)
03.00 „Лява политика“ (п)
04.00 „Червен картон“ (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „За историята(п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ - Шу-

мен
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
/избрано/

09.35 „Голямо изкуство и в
малкия град“ – докумен-
тален филм

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Бен Стилър (п)
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 60 еп.  (п)
11.30 „За историята - свобод-

но“ с Александър Сиви-
лов  (п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“ – Шу-

мен (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова /изб-
рано/

14.50 „Местно време“ - Шу-
мен (п)

15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – ани-

мационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал, 61 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: „ Не

тъгувай“, Русия (п), ре-
жисьор Георгий Дане-
лия, в ролите: Георги
Кавтарадзе, Сергей Фи-
липов, Софико Чиауре-
ли

17.50 Музикален антракт
18.00  „Холивудски знамени-

тости“: Гуинет Полтроу
18.20 „Студио Икономика“ с

водещ Нора Стоичкова
19.20 „Местно време“ - Шу-

мен (п)
19.30 Новини
20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: „Кав-

казка пленница“ (1967
г.), режисьор Леонид
Гайдай, в ролите: Ната-
лия Варлей, Александър
Демяненко, Фрунзик
Мкртчян , Владимир
Етуш, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов ,
Юрий Никулин. Журна-
лист пристига в Кавказ
да събира местен фол-
клор и се влюбва в мла-
да жена - комсомолка,
спортистка, отличничка,
красавица и невеста,
отвлечена по стар на-
роден обичай. Ще успее
ли да я спаси от на-
силствен брак?

21.50 „Апостол Карамитев“ –
документален филм

22.50 „Местно време“ - Шу-
мен (п)

23.00 Новини  (п)
23.30 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев (п)

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 2 тв

филм /6 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Българските

царици/п/
09.45 Раят на дамите тв филм

/2 епизод/п/
10.45 Капри тв филм /27

епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Златният век тв филм

/4 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

Кулинарно предаване /п/
14.00 Малки истории /п/

10.00 "Луцифер" - сериал ,
еп.3

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

12.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.20

13.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.9

13.30 "Конфликт в Малко То-
кио" - екшън, кримина-
лен , комедия (САЩ ,
1991), в ролите: Долф
Лундгрен, Брандън Лий,
Тиа Карере, Кари-Хиро-
юки Тагава и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.15

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.9

17.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.21

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.18

19.00 Часът на супергероите:
"Луцифер" - сериал ,
еп.4

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.3

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ос-

ми отряд на морските
тюлени: В тила на врага"
- екшън, военен, драма
(САЩ, 2014), в ролите:
Том Сайзмор , Лекс
Шрапнел, Антъни Осейе-
ми, Майкъл Евърсън

00.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.3

01.00 "Луцифер" - сериал, еп.4
02.00 "Монк" - сериал, с.8

еп.15
03.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.21
04.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.18

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.6

еп.1, 2
06.30 "Майк и Моли" - сери-

ал, с.6 еп.1
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.3, 4

10.00 "Деца на килограм 2" -
комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър Пе-
рабо, Кармен Електра,
Тейлър Лаутнър, Юджийн
Леви и др.

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

на" - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" (2016)
18.00 "Приятели" - сериал,

с.10 еп.2, 3
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.4 еп.14
20.00 Премиера: "Дивата Нина"

- сериал, еп.11
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.12
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.8 еп.11,
12

23.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.13, 14

00.00 "Деца на килограм 2" /
п./ - комедия, семеен
(САЩ, Канада, 2005)

02.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.7, 8

08.00 "Най-екзотичният хотел
Мариголд 2" - комедия,
драма (Великобритания,
САЩ, 2015), в ролите:
Джуди Денч, Ричард Ги-
ър, Силиа Имри, Дейвид
Стратеърн, Бил Най, Маги
Смит, Дев Пател и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Революция Z" - сериал,

еп.9, 10
12.45 Телепазар

13.00 "Убийство на Хелоуин"
- криминален, психот-
рилър (тв филм, Кана-
да, САЩ, 2007), в ро-
лите: Лора Харинг, Лин-
дън Ашби, Кент Тремб-
лет, Натаниел ДеВо,
Бренда Кембъл и др.

14.45 "Пази си гърба" - три-
лър (САЩ, 2015), в ро-
лите: Анн Лин Макорд,
Марк Ганиме, Дарла Тей-
лър, Брент Стейт и др.

16.30 "Форсмажор" - драма
(Швеция, Дания, Норве-
гия, 2014), в ролите:
Йоханес Кунке, Лиса
Льовен Консли, Клара
Ветерген, Винсент Ве-
терген и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Историята на една ру-

салка" - приключенски,
драма, семеен (САЩ,
2017), в ролите: Кейт-
лин Кармайкъл, Сидни
Скошия, Джери О`Ко-
нъл, Бари Бостуик и др.

21.00 "Тетрадката" - романти-
чен, драма (САЩ, 2004),
в ролите: Рейчъл Мака-
дамс, Райън Гослинг,
Джена Роуландс ,
Джеймс Гарнър, Тим Ай-
ви, Кевин Конъли, Сам
Шепърд, Джеймс Марс-
дън и др.

23.30 "Вън от пещта" - кри-
минален, трилър (Вели-
кобритания, САЩ, 2013),
в ролите: Крисчън Бейл,
Кейси Афлек, Зоуи Сал-
дана, Уди Харелсън, Сам
Шепърд, Уилем Дефо,
Форест Уитакър и др.

01.45 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.9, 10

03.45 "Смъртоносна женитба"
- драма, трилър (тв
филм, Канада, 2016), в
ролите: Шъней Граймс-
Бийч, Кристофър Ръсел,
Саманта Ферис, Крисчън
Слоун и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - се-
риал, сезон 2 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 24 /п/

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
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" (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" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- избрано
21.00 "Хавай 5-0" (премиера)

- сериал, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 24
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон 5
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

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

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 4 /п/

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 2 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон
2

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 4, 2 епизода

17.00 "Войници на съдбата" -
приключенски екшън с
уч. на Крисчън Слейтър,
Шон Бийн, Винг Реймс,
Джеймс Кромуел, Колм
Мийни, Доминик Мона-
ган, Фреди Родригес,
Чарли Бюли и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

20.00 "Военни престъпления" -
сериал, сезон 10

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 2

22.00 "Агент Солт" - екшън с
уч. на Анджелина Джо-
ли, Лив Шрайбър, Чиу-
етел Еджиофор, Андре
Броуър и др.

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

01.00 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - теле-
новела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Кулинарното училище
на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Сияйна луна" - сериен

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване /п/

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

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 "Каменно цвете" - те-

леновела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Дъщерята на мускета-
ря" - приключенски
филм с уч. на Жерар
Депардийо , Майкъл
Йорк, Сузи Ейми, Нас-
тася Кински, Джон Рис-
Дейвис, Каспър Зафер,
Кристофер Казанов,
Алан Кордюне и др., II
част /п/

09.00 "Старомодна благодар-
ност" - драма с уч. на
Пола Бодро , Хелен
Джой, Жаклин Бисе и
др.

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Голямото сърце на Лъ-
ки" - драма с уч. на На-
таша Хенстридж, Хари
Хамлин, Антони Лемке
и др.

14.00 "Рецепта за любов" -
романтична комедия с

уч. Даниел Панабейкър,
Шон Робъртс, Паскал
Хатън и др. /п/

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

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Къде покриха Морган?"
- комедия с уч. на Хю
Грант, Сара Джесика
Паркър, Сам Елиът, Ели-
забет Мос, Мери Стий-
нбъргън, Майкъл Кели,
Уилфърд Бримли и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.30 "Това познато чувство"
- романтична комедия с
уч. на Бет Мидлър, Гейл
О'Грейди, Пола Маршал,
Денис Фарина и др. /п/

RTR

08.20 "Енигма. Кристиан Тиле-
ман"

09.10 Сериал: "Семеен детек-
тив"

11.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

12.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

13.00 "Утрото на Русия"
18.00 Вести
18.35 Вести-Москва
18.50 "За най-важното"
19.45 "Културният отдих"
20.15 Сериал: "Следствени

тайни"
21.00 Вести
21.25 Вести-Москва
21.40 Сериал: "Следствени

тайни"
22.25 Сериал: "Красив живот"
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.50 Вести
01.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
02.35 Вести-Москва
03.00 Вести
04.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"

Åâðîñïîðò

06.00 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словения, слалом

07.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, седемнадесети
етап

09.30 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

11.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, седемнадесети
етап, обзор

12.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, осемнадесети
етап, директно

18.50 Куриози
19.00 А в т о м о б и л и з ъ м :

Blancpain GT в Зандво-
орт

19.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Италия,
обзор

20.00 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк, обзор

20.35 Новини
20.40 Фехтовка: Световно пър-

венство в Будапеща
22.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, осемнадесети
етап, обзор

23.00 Новини
23.05 Кану-каяк: Световна ку-

па в Словения, слалом
23.35 Тенис на маса: Световен

тур в Австралия
00.30 Кану-каяк: Световна ку-

па в Словения, слалом
01.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, осемнадесети
етап, обзор

02.00 "Единственият шампи-
он"

03.00 "Между нация и семей-
ство"

04.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, осемнадесети
етап

×
ЧЕТВЪРТЪК 25 юли

14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Слънце на детството тв

филм /2, последна се-
рия/

15.25 Приключенията на гор-
ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /29

епизод/
17.20 Япония днес
17.30 Бързо, лесно, вкусно

Кулинарно предаване /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня коментар-

но предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви 2 тв

филм /7 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Раят на дамите тв филм

/3 епизод/
21.55 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /12
епизод/(14)

22.40 Скритият език на пари-
те документална пореди-
ца

23.00 По света и у нас
23.30 Брат за брата 3 тв

филм /26 епизод/(16)
00.20 История.bg Българските

царици/п/
01.20 Отблизо с Мира /п/
02.20 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /12
епизод/(14)

03.15 Скритият език на пари-
те документална пореди-
ца/п/

03.35 Изкуството на 21 век/п/
04.05 Извън играта /п/
04.50 Брат за брата 3 тв

филм /26 епизод/п/(16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.18

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - док. поредица

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

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

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

- сериал, еп.57
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6, еп.7
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.4 еп.11
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.56

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.51
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.32
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините
00.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.6, еп.8
01.10 "Вечно твоя" - сериал,

еп.243, 244
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.8

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.17 - 20

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.14

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.8
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16.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /30

епизод/
17.20 Япония днес
17.30 Бързо, лесно, вкусно

Кулинарно предаване /п/
18.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Търсачи на реликви 2 тв

филм /8 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев обзорно полити-
ческо предаване

22.00 Госпожо Държавен сек-
ретар 2 тв филм /13
епизод/(14)

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.30 Концерт на "Glo Bal Kan"
Празници на изкуства-
та "Аполония 2018"

00.35 Другата жена игрален
филм /Канада, 2008г./,
режисьор Джейсън
Пристли, в ролите: Джо-
узи Бисе, Тед Уитол,
Макензи Портър и
др.(12)

02.05 История.bg Убийства,
заговори, царе/п/

03.05 Госпожо Държавен сек-
ретар 2 тв филм /13
епизод/п/(14)

03.55 Изкуството на 21 век /
п/

04.20 Още от деня коментар-
но предаване/п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.19

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - документална по-
редица

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.58
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6, еп.8
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.4 еп.12
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.57

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.52

21.30 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Ка-
терина Евро, еп.9

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6, еп.9

01.10 "Вечно твоя" - сериал,
еп.245, 246

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

сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.9

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.19 - 22

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.15

02.00 „В обектива“ (п)
03.00 „За историята (п)
04.00 „Лява политика“ (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Студио Икономика“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ - Созо-

пол
08.00 „България се събужда“

/избрано/
10.00 ТВ пазар
10.15 „Хливудски знаменитос-

ти“: Гуинет Полтроу (п)
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 61 еп.
11.30 „Студио Икономика“ (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ – Со-

зопол (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова /изб-
рано/

14.50 „Местно време“ - Созо-
пол (п)

15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – ани-

мационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал, 62 еп.
16.15  Киносалон БСТВ: „Кав-

казка пленница“ (1967
г.) (п), режисьор Лео-
нид Гайдай, в ролите:
Наталия Варлей, Алек-
сандър Демяненко ,
Фрунзик Мкртчян, Вла-
димир Етуш, Георгий
Вицин, Евгений Моргу-
нов, Юрий Никулин.

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Джони Деп

18.20 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян

19.20 „Местно време“ - Созо-
пол (п)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: „Еле-

на“ (2011 г.), режисьор
Андрей Звягинцев, в ро-
лите: Надежда Маркина,
Андрей Смирнов, Елена
Лядова, Алексей Розин
и др. „Елена“ е поред-
ната „източна пиеса“ на
Звягинцев за хората на
прехода, за постсоциа-
лизма, в който няма
разлика между богати и
бедни. И едните и дру-
гите са автомати, не мо-
жеш да ги трогнеш с
истории за великото в
човека и възвишеното
в живота…

22.10 Музикален антракт
22.20 „Съдба - космонавт“ –

документален филм
22.50 „Местно време“ - Созо-

пол (п)
23.00 Новини   (п)
23.30 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Още от деня /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 2 тв

филм /7 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Убийства,

заговори, царе/п/
09.45 Раят на дамите тв филм

/3 епизод/п/
10.45 Капри тв филм /28

епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Златният век тв филм

/5 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

Кулинарно предаване /п/
14.00 Малки истории /п/
15.00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15.15 Сафарито на Скаут тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.9

10.00 "Луцифер" - сериал ,
еп.4

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.18

12.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.21

13.00 "Осми отряд на морски-
те тюлени: В тила на вра-
га" - екшън, военен, дра-
ма (САЩ, 2014), режи-
сьор Рул Рейне, в ро-
лите: Том Сайзмор, Лекс
Шрапнел, Антъни Осейе-
ми, Майкъл Евърсън и
др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.16

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.10

17.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.22

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.19

19.00 Часът на супергероите:
"Луцифер" - сериал ,
еп.5

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.4

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Умирай

трудно 3" - екшън, три-
лър (САЩ, 1995), режи-
сьор Джон Мактиърнън,
в ролите: Брус Уилис,
Самюъл Джаксън, Дже-
реми Айрънс , Греъм
Грийн, Колийн Кемп,
Сам Филипс и др.

00.30 "Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.4

01.30 "Луцифер" - сериал ,
еп.5

02.30 "Монк" - сериал, с.8
еп.16

03.30 "Готъм" - сериал, с.3
еп.22

04.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.19

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.6

еп.3, 4
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2016)
10.00 "Мордекай" - комедия,

екшън (САЩ, 2015), ре-
жисьор Дейвид Кеп, в
ролите: Джони Деп, Оли-
вия Мън, Джеф Голдб-
лъм, Юън Макгрегър, Гу-
инет Полтроу, Пол Бета-
ни др.

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

на" - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.5, 6

18.00 "Приятели" - сериал,
с.10 еп.4, 5

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.5 еп.1

20.00 Премиера: "Новите съсе-
ди" - сериал, с.11 еп.6

22.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.8 еп.13,
14

23.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.15, 16

00.00 "Мордекай" /п./ - коме-
дия, екшън (САЩ, 2015)

02.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, еп.9, 10

08.00 "Тетрадката" - романти-
чен, драма (САЩ, 2004),
режисьор Ник Касаве-
тис, в ролите: Рейчъл
Макадамс, Райън Гос-
линг, Джена Роуландс,
Джеймс Гарнър, Тим Ай-
ви, Кевин Конъли, Сам
Шепърд, Джеймс Марс-
дън и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Революция Z" - сериал,

с.2 еп.1, 2

12.45 Телепазар
13.00 "Кръгът" - фантастика,

трилър (ОАЕ , САЩ ,
2017), режисьор
Джеймс Понсолд, в ро-
лите: Ема Уотсън, Том
Ханкс, Джон Бойега,
Глен Хедли, Бил Пакс-
тън, Карън Гилън и др.

15.15 "Подменена самолич-
ност" - криминален,
фентъзи, мистъри (тв
филм, Канада, САЩ,
2015), режисьор Пене-
лъпи Бутенхаус, в роли-
те: Касандра Скърбо,
Кийгън Конър Трейси,
Кирстен Зиен, Кайра За-
горски и др.

17.00 "Убийство на Хелоуин"
- криминален, психот-
рилър (тв филм, Кана-
да, САЩ, 2007), режи-
сьор Уолтър Кленхард, в
ролите: Лора Харинг,
Линдън Ашби, Кент Трем-
блет, Натаниел ДеВо,
Бренда Кембъл и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Бродуейска терапия" -

комедия (САЩ, 2011),
режисьор Питър Богда-
нович, в ролите: Имъ-
джен Путс, Оуен Уилсън,
Дженифър Анистън, Рис
Ифънс, Сибил Шепърд,
Уил Форт, Дженифър
Еспозито, Катрин Хан,
Майкъл Шанън и др.

21.00 "Терминалът" - комедия,
романтичен (САЩ, 2004),
режисьор Стивън Спил-
бърг, в ролите : Том
Ханкс, Катрин Зита-Джо-
унс, Чи Макбрайд, Зоуи
Салдана, Чи Макбрайд,
Диего Луна, Стенли Тучи

23.30 "В долината на насили-
ето" - уестърн, екшън,
трилър (САЩ, 2016), ре-
жисьор Тай Уест, в ро-
лите: Итън Хоук, Джон
Траволта, Таиса Фарми-
га, Карън Гилън, Джеймс
Рансън и др. [14+]

01.45 "Легендата за Херкулес"
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014),
режисьор Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц, Геа
Вайс, Скот Адкинс, Рок-
сан Маккий, Раде Шер-
беджия, Николай Соти-
ров, Димитър Дойчинов

03.45 "Форсмажор" - драма
(Швеция, Дания, Норве-
гия, 2014), режисьор Ру-
бен Йостлунд, в роли-
те: Йоханес Кунке, Лиса
Льовен Консли, Клара
Ветерген, Винсент Ве-
терген и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - се-
риал, сезон 2 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 24 /п/

07.00 "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" (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" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Черешката на тортата"
- предаване на NOVA,
избрано

21.00 "Хавай 5-0" (премиера)
- сериал, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 24
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон 5

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

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

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 4 /п/

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 2 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон
2

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 4, 2 епизода

16.50 "Светкавичен удар" - ек-
шън-комедия с уч. на
Джеки Чан, Анита Юен,
Майкъл Уонг и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

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

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 2

22.00 "Бойна кръв" - екшън с
уч. на Ник Нолти, Том
Харди, Джоел Едгъртън,
Дженифър Морисън,
Кевин Дън, Ноа Емерих,
Дензъл Уитакър и др.

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

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - теле-
новела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Кулинарното училище
на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Сияйна луна"- сериен

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване /п/

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

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 "Каменно цвете" - теле-

новела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Африкански котки" -
документален филм

08.50 "От Амстердам с любов"
- романтична драма с
уч. на Жезин Кукровс-
ки, Киара Шорас, Дан
Шуурманс, Артур Брауз

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Първият рицар" - прик-

люченски филм с уч. на
Шон Конъри, Ричард Ги-
ър, Джулиа Ормонд, Бен
Крос,Лиъм Кънингам,
Джон Гилгуд, Колин Мак-
кормак и др.

15.10 "Да срещнеш Джо
Блек" - драма с уч. на
Брад Пит, Антъни Хоп-
кинс, Клер Форлани,
Джейк Уебър, Марша Гей
Хардън, Джефри Тамбор

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Белият зъб: Митът за
белия вълк" - приклю-
ченски филм с уч. на
Скот Беърстоу, Алфред
Молина , Шармейн
Крейг, Ал Харингтън, Ан-
тъни Руивайвър, Викто-
рия Расимо и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.00 "Името на страха" - три-
лър с уч. на Дъглас
Смит, Люсиен Лависка-
унт, Кресида Бонас, Дъг
Джоунс, Кари-Ан Мос,
Майкъл Труко и др.

RTR

07.20 "Бялата гвардия"
08.50 "Културната революция"
09.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
10.15 "Битката за луната"
11.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
12.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
13.00 "Утрото на Русия"
18.00 Вести
18.35 Вести-Москва
18.50 "За най-важното"
19.45 "Културният отдих"
20.15 Сериал: "Следствени

тайни"
21.00 Вести
21.25 Вести-Москва
21.40 Сериал: "Следствени

тайни"
22.25 Сериал: "Красив живот"
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.50 Вести
01.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
02.35 Вести-Москва
03.00 Вести
04.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"

Åâðîñïîðò

06.00 Тенис на маса: Световен
тур в Австралия

07.00 Куриози
07.30 Колоездене: Обиколка на

Франция, осемнадесети
етап, обзор

08.30 "Безсмъртни легенди"
10.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, осемнадесети
етап

12.00 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

13.25 Колоездене: Обиколка на
Франция, осемнадесети
етап, обзор

14.35 Колоездене: Обиколка на
Франция, деветнадесети
етап, директно

19.10 "Между нация и семей-
ство"

20.10 "Единственият шампи-
он"

21.10 "Безсмъртни легенди"
21.30 Новини
21.35 Европейски рали шам-

пионат: Рали Италия,
обзор

22.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, деветнадесети
етап, обзор

23.00 Новини
23.05 Снукър: Рига Мастърс,

първи ден
01.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, деветнадесети
етап, обзор

02.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Италия,
обзор

02.30 Снукър: Рига Мастърс,
първи ден

04.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, деветнадесети
етап



ЗЕМЯ 22 - 28 ЮЛИ приложение
ТV ПРОГРАМА

02.00 „Лява политика“ (п)
03.00 „Студио Икономика“ (п)
04.00 „Дискусионен клуб“(п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „В обектива“ (п)
07.30 „Холивудски знамени-

тости“: Джони Деп  (п)
07.55 „Миа и аз“ – детски ани-

мационен сериал
08.20 „Студио Икономика“ (п)
09.20 ТВ пазар
09.35 „Шевица“ – фолклорно

предаване  (п)
10.30 128 години от органи-

зираното социалисти-
ческо движение в Бъл-
гария и празник на БСП
– пряко предаване от
връх Бузлуджа

14.00 Новини
14.30 ТВ пазар
14.45 „Професия Турист“: Пу-

лия – ІІ част
15.15 „Цветен следобед“– из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с  Елена
Пенчукова

17.00 „Местно време“ /обзор-
но/

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Джулиан Мур

18.30 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 Тържества на връх Буз-
луджа (п)

21.30 Новини (п)
22.00 Киносалон БСТВ: „Меч-

татели“, България, 1986
г., режисьор Иван Ан-
донов, в ролите Иван
Иванов, Цветана Мане-
ва, Коста Цонев, Сте-
фан Данаилов, Людми-
ла Гурченко, Борис Лу-
канов и др. Филм за Ди-
митър Благоев и за съз-
даването на Марксист-
ката партия в България
1891 г.

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама /п/
06.00 Инуяша аним. филм/п/
06.25 Сребристият жребец

анимационен филм/п/
07.15 Сид - дете на науката 2

анимационен филм
07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки развлекателно

предаване с водеща Де-
ница Атанасова - Герго-
ва/п/

08.30 По света и у нас
09.00 Гладиаторите на Рим

анимационен филм
/Италия, 2012 г./

10.30 Културното наследство
на България документал-
на поредица

11.00 Туризъм.бг /най-добро-
то/ публицистично пре-
даване

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди /най-доброто/

предаване за земеделие
13.00 Иде нашенската музика

с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов предаване
за фолклор/п/

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев /най-добро-
то/

15.00 Н.а.Тодор Динов - твор-
чески портрет докумен-
тален филм /България,
1983 г./, режисьор Иван
Атанасов

15.30 Ламята /100 г. от рож-
дението на Тодор Динов/
игрален филм /Бълга-
рия, 1974г./, режисьор
Тодор Динов, в ролите:
Никола Тодев, Георги
Парцалев, Петър Слаба-
ков и др.

16.50 Шоуто на Греъм Нортън
с участието на Сърша
Ронан, Роб Бекет, Ерик
Маккормак, Дебра Ме-
синг/п/ (12)

17.40 Джинс Родът на Гьока
Хаджипетров/п/

18.10 Извън играта развлека-
телно предаване/п/

18.55 Умно село Семейни чер-
ти /Десислава Минчева
- художник/п/

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Аби през лятото игра-

лен филм /САЩ, 2013

Джаксън, Джереми Ай-
рънс, Греъм Грийн, Ко-
лийн Кемп, Сам Филипс
и др.

15.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.1, 2

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.12

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.16

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,,
с.2 еп.2, 3

19.00 "Трудна мишена 2" - ек-
шън , трилър (САЩ ,
2016), режисьор Рул Ре-
не, в ролите: Скот Ад-
кинс, Робърт Непър, Ро-
на Митра, Темуера Мо-
рисън, Ан Труонг и др.

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

дзила" - фантастика, ек-
шън, трилър (САЩ, Япо-
ния, 2014), режисьор Га-
рет Едуардс, в ролите:
Ерън Тейлър-Джонсън,
Елизабет Олсън, Брайън
Кранстън, Кен Уатанабе,
Жюлиет Бинош, Сали
Хокинс, Дейвид Страте-
ърн и др.

00.15 "Лошият лейтенант :
Пристанище на служба
- Ню Орлиънс" - крими-
нален , драма (САЩ ,
2009), режисьор Вернер
Херцог, в ролите: Никъ-
лъс Кейдж, Ева Мендес,
Вал Килмър , Феруза
Болк, Шей Уигъм, Май-
къл Шанън, Брад Дуриф
и др. [16]

02.30 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.20, 21

04.15 "Срамежливия стрелец" -
екшън, комедия, приклю-
ченски (Великобритания,
2017), режисьор Саймън
Уест, в ролите: Антонио
Бандерас, Олга Курилен-
ко, Бен Кура, Марк Ва-
ли ,  Ашлинг Лофтъс ,
Джереми Суифт и др.
[14+]

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.6

еп.5, 6
07.00 "Приятели" - сериал
09.00 "Приключенията на приз-

рачния отряд" - анима-
ция, сериал

10.00 "Добра година" - роман-
тичен, драма, комедия
(САЩ, Великобритания,
2006), в ролите: Ръсел
Кроу, Аби Корниш, Ал-
бърт Фини, Рейф Спол,
Том Холандър, Марион
Котияр, Валерия Бруни
Тедески и др.

12.00 "Деца на килограм 2" -
комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър Пе-
рабо, Кармен Електра,
Тейлър Лаутнър, Юджийн
Леви и др.

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.8

15.00 "Кухня" - сериал
17.00 "Дивата Нина" - сериал
19.30 "На гости на третата

планета" - сериал
20.30 "Флинтстоун 2: Да жи-

вее Рок Вегас" - коме-
дия, семеен (САЩ, 2000),
в ролите: Марк Ади, Сти-
вън Болдуин, Кристен
Джонстън, Джейн Кра-
ковски, Джоан Колинс,
Томас Гибсън, Алън Къ-
минг и др.

22.30 "Червеното джудже" - се-
риал, с.8 еп.1, 2

23.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

01.30 "Кухня" - сериал
02.00 "Приятели" - сериал
03.00 "Червеното джудже" - се-

риал
04.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Пази си гърба" - три-
лър (САЩ, 2015), в ро-
лите: Анн Лин Макорд,
Марк Ганиме, Дарла Тей-
лър, Брент Стейт и др.

07.45 "Смъртоносна женитба" -
драма, трилър (тв филм,
Канада, 2016), в ролите:

Шъней Граймс-Бийч ,
Кристофър Ръсел, Са-
манта Ферис, Крисчън
Слоун

09.30 Телепазар
09.45 "Подменена самолич-

ност" - криминален,
фентъзи, мистъри (тв
филм, Канада, САЩ,
2015), в ролите: Касан-
дра Скърбо, Кийгън Ко-
нър Трейси, Кирстен Зи-
ен, Кайра Загорски и др.

11.45 "Ед" - комедия, спортен,
семеен (САЩ, 1996), в
ролите: Мат ЛеБланк,
Джейн Брук, Джийн Рос,
Пол Хюит, Джим Кавий-
зъл и др.

13.45 "Тетрадката" - романти-
чен, драма (САЩ, 2004),
в ролите: Рейчъл Мака-
дамс, Райън Гослинг,
Джена Роуландс, Джеймс
Гарнър, Тим Айви, Кевин
Конъли, Сам Шепърд,
Джеймс Марсдън и др.

16.15 "Терминалът" - комедия,
романтичен (САЩ, 2004),
в ролите: Том Ханкс,
Катрин Зита-Джоунс, Чи
Макбрайд, Зоуи Салдана,
Чи Макбрайд, Диего Лу-
на, Стенли Тучи и др.

18.45 "Вън от пещта" - кри-
минален, трилър (Вели-
кобритания, САЩ, 2013),
в ролите: Крисчън Бейл,
Кейси Афлек, Зоуи Сал-
дана, Уди Харелсън, Сам
Шепърд, Уилем Дефо,
Форест Уитакър и др.

21.00 "Аз, роботът" - фантас-
тика, екшън, мистъри
(САЩ, Германия, 2004),
в ролите: Уил Смит,
Бриджит Мойнахан, Брус
Грийнуд, Джеймс Кро-
муел, Алън Тудик, Шая
ЛаБаф и др.

23.15 Cinema X (премиера):
"Вещицата" - хорър,
мистъри (САЩ, Великоб-
ритания, Канада, Брази-
лия, 2015), в ролите:
Кейт Дики, Аня Тейлър-
Джой, Ралф Айнесън,
Харви Скримшоу, Ели
Грейнджър и др. [16+]

01.15 "Големият Лебовски" -
комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
1998),  в ролите: Джеф
Бриджис, Джон Гудман,
Джулиан Мур, Стив Бу-
шеми, Филип Сиймор
Хофман, Джон Туртуро
и др. [16+]

03.45 "В долината на насили-
ето" - уестърн, екшън,
трилър (САЩ, 2016), в
ролите: Итън Хоук, Джон
Траволта, Таиса Фарми-
га, Карън Гилън, Джеймс
Рансън и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериен
филм

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избра-

но
12.50 "Улични танци 2" - с уч.

на Том Конти, Фалк Хен-
шел , София Бутела ,
Джордж Семпсан и др.

14.30 "Джули и Джулия" - с
уч. на Мерил Стрийп,
Ейми Адамс, Стенли Ту-
чи, Крис Месина и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя" - предава-
не

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Денят на патриота" - с

уч. на Марк Уолбърг,
Мишел Монахан, Джей
Кей Симънс, Джон Гуд-
ман, Кевин Бейкън и др.

22.45 "Старски и Хъч" - с уч.
на Бен Стилър, Оуен
Уилсън, Кармен Елект-
ра, Винс Вон, Ейми
Смарт, Снуп Дог и др.

00.50 "Джули и Джулия" - с
уч. на Мерил Стрийп,
Ейми Адамс, Стенли Ту-
чи, Крис Месина и др. /
п/

04.50 "Улични танци 2" - с уч.
на Том Конти, Фалк Хен-
шел , София Бутела ,
Джордж Семпсан и др.
/п/

ÄÈÅÌÀ

05.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 1, 2 епи-
зода

08.45 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 11, 2 епизо-
да

11.00 "Джеси Стоун: Неочак-
вани промени" - кри-
минален фим с уч. на
Том Селек, Кати Бейкър,
Ребека Пиджън, Шон
Йънг, Мика Бурем, Сти-
вън Макхати, Уилям
Садлър, Джеймс Гамън
и др.

12.50 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Изкуството на война-
та: Възмездието" - ек-
шън с уч. на Антъни
"Треч" Крис, Уорън Де-
роса, Сунг Хи Лий, Лио
Лий, Джанет Карол,
Браян Фитпатрик и др.

15.10 "Крепост: Отново зад
решетките" - екшън-
фантастика с уч. на
Кристоф Ламбер, Лиз
Мей Браз, Уили Гар-
сон, Пам Гриър, Дей-
вид Робърсън и др.

17.00 "Бойна кръв" - екшън с
уч. на Ник Нолти, Том
Харди, Джоел Едгъртън,
Дженифър Морисън,
Кевин Дън, Ноа Емерих,
Дензъл Уитакър  /п/

20.00 "Браво, момчето ми!" -
комедия с уч. на Адам
Сандлър, Анди Самбърг,
Лейтън Мийстър, Вани-
ла Айс, Тони Орландо,
Уил Форте, Сюзън Са-
рандън, Майло Венти-
миля, Джеймс Каан

22.20 "Огън в кръвта" - ек-
шън-трилър с уч. на
Джейсън Стейтъм, Ей-
ми Смарт, Хосе Пабло
Кантило, Ефрен Рами-
рез, Дуайт Йокам, Ре-
но Уилсън и др.

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 "Лена Лоренц: Нови пъ-
тища" - романтичен
филм с уч. на Патри-
циа Олитцки, Ева Матс,
Фред Стилкраут, Рабан
Билинг и др.

14.00 "Лято в Унгария" - ро-
мантичен филм с уч.
на Киара Шорас, Давид
Рот, Тереза Хардър и др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 2

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардаши-
ян" (премиера) - риа-
лити

20.00 "Загадки при разпро-
дажби: Случай на убий-
ство" - драма с уч. на
Лори Луглин , Сара
Стрейндж, Стив Бейсик,
Ева Алън, Конър Стан-
хоуп, Кевин О’Грейди,
Джей Бразо и др.

21.50 "Лято в Унгария" - ро-
мантичен филм с уч.
на Киара Шорас, Давид
Рот, Тереза Хардър и др.
/п/

23.50 "Лена Лоренц: Нови пъ-
тища" - романтичен
филм с уч. на Патри-
циа Олитцки, Ева Матс,
Фред Стилкраут, Рабан
Билинг и др. /п/

03.50 "Загадки при разпро-
дажби: Случай на убий-
ство" - драма с уч. на
Лори Луглин , Сара
Стрейндж, Стив Бейсик,
Ева Алън, Конър Стан-
хоуп, Кевин О’Грейди,
Джей Бразо и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Коледни приключения"
- романтичен филм с
уч. на Андрю Уокър, Ме-
гън Ори, Арън Крейвън,
Рукия Бернард /п/

07.45 "Голямото сърце на
Лъки" - драма с уч. на
Наташа Хенстридж, Ха-
ри Хамлин , Антони
Лемке и др. /п/

10.00 "Синът на Голямата

Ñ
СЪБОТА 27 юли

г./, режисьор Джимбо
Лий, в ролите: Джейми
Пресли, Робин Тик, Тай
Рънян и др.(12)

22.05 По света и у нас ин-
формационна емисия

22.20 Студио "Х": Реквием за
една мръсница 2-сери-
ен игрален филм /2,
последна серия/

23.25 Врява и безумство иг-
рален филм /САЩ ,
2014г./ , режисьор
Джеймс Франко, в ро-
лите: Джеймс Франко,
Тим Блейк Нелсън, Скот
Хейз и др.(12)

01.10 Другата жена игрален
филм /п/(12)

02.45 Дойче Веле: Шифт /п/
03.00 Аби през лятото игра-

лен филм /п/(12)
04.30 Бразди /най-доброто//п/

bTV

05.40 "НепознатиТЕ" - доку-
ментална поредица

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" - се-
риал, анимация, еп.15,
16

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.19, 20

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ По-
ли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица
13.00 "Корабът на мечтите:

Сингапур / Бинтан" - ро-
мантичен, комедия, дра-
ма (тв филм, Германия,
2012), в ролите: Зигф-
рид Раух, Хайде Келер,
Ник Вилдер, Сабине
Постел и др.

15.00 "Героите на джунглата" -
анимация, приключенс-
ки (Франция, 2017), ре-
жисьор Давид Ало

17.00 "Топ гън" - екшън (САЩ,
1986), в ролите: Том
Круз, Вал Килмър, Тим
Робинс, Кели Макгилис,
Мег Райън, Том Скерит

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите /п./
20.00 "Транспортер: Ново на-

чало" - екшън, крими-
нален, трилър (Франция,
Китай, 2015), в ролите:
Ед Скрейн, Лоан Шаба-
нол, Рей Стивънсън,
Ленн Кудрявицки, Татя-
на Пайкович, Радивойе
Буквич, Микаел Бъкстон

22.00 "Матрицата: Революции"
- фантастика, екшън,
трилър (Австралия ,
САЩ, 2003), в ролите:
Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Кари-Ан Мос,
Хюго Уивинг, Моника Бе-
лучи, Джейда Пинкет
Смит, Нона Гей и др.

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

02.40 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

03.20 "Топ гън" /п./ - екшън
(САЩ, 1986)

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.10

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.22 - 24

08.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.19 - 21

10.45 "Конфликт в Малко То-
кио" - екшън, кримина-
лен, комедия (САЩ,
1991), режисьор Марк
Лестър, в ролите: Долф
Лундгрен, Брандън Лий,
Тиа Карере, Кари-Хиро-
юки Тагава и др.

12.30 "Умирай трудно 3" - ек-
шън , трилър (САЩ ,
1995), режисьор Джон
Мактиърнън, в ролите:
Брус Уилис, Самюъл

стъпка" - анимационен
филм

11.40 "Да срещнеш Джо
Блек" - драма с уч. на
Брад Пит, Антъни Хоп-
кинс, Клер Форлани,
Джейк Уебър, Марша
Гей Хардън, Джефри
Тамбор и др. /п/

15.45 "Белият зъб: Митът за
белия вълк" - приклю-
ченски филм с уч. на
Скот Беърстоу, Алфред
Молина , Шармейн
Крейг, Ал Харингтън,
Антъни Руивайвър ,
Виктория Расимо /п/

18.00 "Палави мамчета" - ко-
медия с уч. на Мила Ку-
нис, Катрин Хан, Крис-
тин Бел , Кристина
Апългейт, Джейда Пин-
кет Смит, Она Лауренс,

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Призрачен ездач" - ек-
шън-фантастика с уч.
на Никълъс Кейдж, Ева
Мендес, Сам Елиът, Уес
Бентли, Питър Фонда

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.10 "Първият рицар" -
приключенски филм с
уч. на Шон Конъри, Ри-
чард Гиър, Джулиа Ор-
монд, Бен Крос,Лиъм
Кънингам, Джон Гилгуд,
Колин Маккормак/п/

RTR

07.20 "Бялата гвардия"
08.50 "Изкуственият отбор"
11.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
11.15 "Храм за Онегин. След

славата"
11.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
12.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
13.00 "Утрото на Русия"
18.00 Вести
18.35 Вести-Москва
18.50 "За най-важното"
19.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
20.15 Сериал: "Следствени

тайни"
21.00 Вести
21.25 Вести-Москва
21.40 Сериал: "Следствени

тайни"
22.25 Сериал: "Красив живот"
00.00 Вести
00.30 Вести-Москва
00.50 Вести
01.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
02.35 Вести-Москва
03.00 Вести
04.00 "Хуморина"

Åâðîñïîðò

06.00 Снукър: Рига Мастърс,
първи ден

07.30 Колоездене: Обиколка
на Франция, деветнаде-
сети етап, обзор

08.30 Фехтовка: Световно
първенство в Будапе-
ща

09.30 Куриози
10.00 Колоездене: Обиколка

на Франция, деветнаде-
сети етап

12.00 Снукър: Рига Мастърс,
първи ден

13.15 Колоездене: Обиколка
на Франция, деветнаде-
сети етап, обзор

14.25 Колоездене: Обиколка
на Франция, двадесети
етап, директно

19.20 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк, обзор

20.20 Новини
20.25 Конен спорт: Световен

тур на шампионите в
Берлин

22.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, двадесети
етап, обзор

22.55 Новини
23.00 Автомобилизъм: 24 ча-

са на Спа, директно
00.30 Раликрос: Шампионат

TitansRX в Великобри-
тания, първи ден, об-
зор

01.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, двадесети
етап, обзор

02.00 Куриози
02.30 Снукър: Рига Мастърс,

втори ден
04.00 Колоездене: Обиколка

на Франция, двадесети
етап



ЗЕМЯ 22 - 28 ЮЛИ приложение
TV ПРОГРАМА

00.00 „Дискусионен клуб“ (п)
01.00 „Студио Икономика“   (п)
02.00 „За историята – сво-

бодно“ (п)
03.00 „Гласове“ (п)
04.00 „Червен картон“ (п)
05.00 „Лява политика“ (п)
06.00 Музикален антракт
06.30 „В обектива“ (п)
07.30 „Холивудски знамени-

тости“: Джулиан Мур (п)
07.55 „Миа и аз“ – детски ани-

мационен сериал
08.20 „Нико и пътят към звез-

дите“ – аним.филм
09.45 ТВ пазар
10.00 „Шевица“ – фолклорно

предаване
11.00 „Професия Турист“: Пу-

лия – ІІ част   (п)
11.30 „Лява политика“ (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Местно време“ /обзор-

но/  (п)
14.05 ТВ пазар
14.20 Документален филм
14.50 „Цветен следобед“ – из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с  Елена
Пенчукова

16.15 Киносалон БСТВ: „Пъ-
зел“ (2013 г.), Румъния,
режисьор Анджей Зин-
ка, в ролите Дан Нуту,
Родица Мандаш, Катали-
на Мустата и др. В пос-
ткомунистическа Румъ-
ния ценностите са се
променили драстично,
променяйки съдбите на
много хора…

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Пиърс Броснан

18.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски

21.00 Киносалон БСТВ: „Слън-
чев удар“ (2015г.), Ру-
сия, режисьор Никита
Михалков , в ролите
Мартинеш Калита, Вик-
тория Соловьова, Ната-
лия Суркова, Милош
Бикович и др. Само ед-
на нощ остава незаб-
равима за обречен бе-
логвардейски капитан.
Този „слънчев удар“ не
го напуска даже в най-
окаяните дни на гибел
за Руската империя…

00.00 Новини (п)
00.30 „Дискусионен клуб“

(п)
01.30 „Гласове“ (п)
02.30 „За историята – сво-

бодно“ (п)
03.30 „В обектива“ (п)
04.30 „Общество и култура“

(п)
05.30 „Лява политика“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/

06.00 Внимание , роботика
анимационен филм /п/

06.25 Сребристият жребец
анимационен филм/п/

07.15 Сламеното сираче 5-
сериен тв филм /Бъл-
гария, 1999 г./, 1 се-
рия, режисьор Станис-
лава Калчева, в ролите:
Богослав Ангелоев, Ма-
рия Каварджикова, Ма-
рин Янев и др.

07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки развлекателно

предаване/п/
08.30 По света и у нас
09.00 Мисия Катманду - неве-

роятните приключения
на Нели и Симон ани-
мационен филм /Кана-
да, 2017 г./

10.30 Културното наследство
на България документал-
на поредица

11.00 Отблизо с Мира /п/
12.00 По света и у нас
12.30 # Европа информаци-

онно предаване
13.00 Поморие - скритата

перла документален
филм /България, 2019
г./, режисьор Степан По-

Блайдж и др.
02.30 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал
02.50 "Търси се" /п./
03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.23 - 26

08.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.21 - 23

10.45 "Годзила" - фантастика,
екшън, трилър (САЩ,
Япония, 2014), режисьор
Гарет Едуардс, в ролите:
Ерън Тейлър-Джонсън,
Елизабет Олсън, Брайън
Кранстън, Кен Уатанабе,
Жюлиет Бинош, Сали
Хокинс, Дейвид Страте-
ърн и др.

13.00 "Трудна мишена 2" - ек-
шън , трилър (САЩ ,
2016), режисьор Рул Ре-
не, в ролите: Скот Ад-
кинс, Робърт Непър, Ро-
на Митра, Темуера Мо-
рисън, Ан Труонг и др.

15.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.4 еп.3, 4

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.13

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.17

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,,
с.2 еп.4

18.30 "Умирай трудно 3" - ек-
шън , трилър (САЩ ,
1995), режисьор Джон
Мактиърнън, в ролите:
Брус Уилис, Самюъл
Джаксън, Джереми Ай-
рънс, Греъм Грийн, Ко-
лийн Кемп, Сам Филипс
и др.

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

джа 2: Пътят на отмъще-
нието" - екшън, крими-
нален, трилър (Тайланд,
САЩ, 2013), режисьор
Айзък Флорентин, в ро-
лите: Скот Адкинс, Кейн
Косуги, Сюн Сугата, Ви-
тая Пансрингарм и др.

00.00 "Годзила" - фантастика,
екшън, трилър (САЩ,
Япония, 2014), режисьор
Гарет Едуардс, в ролите:
Ерън Тейлър-Джонсън,
Елизабет Олсън, Брайън
Кранстън, Кен Уатанабе,
Жюлиет Бинош, Сали
Хокинс, Дейвид Страте-
ърн и др.

02.15 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.22, 23

04.00 "Лошият лейтенант :
Пристанище на служба
- Ню Орлиънс" - крими-
нален , драма (САЩ ,
2009), режисьор Вернер
Херцог, в ролите: Никъ-
лъс Кейдж, Ева Мендес,
Вал Килмър , Феруза
Болк, Шей Уигъм, Май-
къл Шанън, Брад Дуриф
и др. [16]

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.6

еп.7, 8
07.00 "Приятели" /п./ - сери-

ал
09.00 Монстър Хай: Приключе-

нията на призрачния от-
ряд" - сериал, анимация,
еп.1 - 3

10.00 "Флинтстоун 2: Да жи-
вее Рок Вегас" - коме-
дия, семеен (САЩ, 2000),
режисьор Брайън Ле-
вант, в ролите: Марк
Ади, Стивън Болдуин,
Кристен Джонстън ,
Джейн Краковски, Джо-
ан Колинс, Томас Гиб-
сън, Алън Къминг и др.

12.00 "Мордекай" - комедия,
екшън (САЩ, 2015), в
ролите: Джони Деп, Оли-
вия Мън, Джеф Голдб-
лъм, Юън Макгрегър, Гу-
инет Полтроу, Пол Бе-
тани др.

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.9

15.00 "Кухня" - сериал
17.00 "Дивата Нина" - сериал
19.30 "На гости на третата

планета" - сериал

20.30 "Добра година" - роман-
тичен, драма, комедия
(САЩ, Великобритания,
2006), в ролите: Ръсел
Кроу, Аби Корниш, Ал-
бърт Фини, Рейф Спол,
Том Холандър, Марион
Котияр, Валерия Бруни
Тедески и др.

22.30 "Червеното джудже" - се-
риал, с.8 еп.3, 4

23.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

01.30 "Кухня" - сериал
02.00 "Приятели" - сериал
03.00 "Червеното джудже" - се-

риал
04.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - "Празник на
смеха" - анимация

bTV Cinema

06.00 "Апостол Карамитев" -
документален филм

07.15 "Убийство на Хелоуин"
- криминален, психот-
рилър (тв филм, Кана-
да, САЩ, 2007),  в ро-
лите: Лора Харинг, Лин-
дън Ашби, Кент Тремб-
лет, Натаниел ДеВо,
Бренда Кембъл и др.

09.00 Телепазар
09.15 "Форсмажор" - драма

(Швеция, Дания, Норве-
гия, 2014), в ролите:
Йоханес Кунке, Лиса
Льовен Консли, Клара
Ветерген, Винсент Ве-
терген и др.

11.30 Телепазар
11.45 "Историята на една ру-

салка" - приключенски,
драма, семеен (САЩ,
2017), в ролите: Кейт-
лин Кармайкъл, Сидни
Скошия, Джери О`Ко-
нъл, Бари Бостуик и др.

13.45 "Мексиканеца" - крими-
нален, комедия, роман-
тичен (САЩ, Мексико,
2001), в ролите: Брад
Пит, Джулия Робъртс,
Джин Хекман, Джей Кей
Симънс, Джеймс Ган-
долфини и др.

16.15 "Аз, роботът" - фантас-
тика, екшън, мистъри
(САЩ, Германия, 2004),
в ролите: Уил Смит,
Бриджит Мойнахан, Брус
Грийнуд, Джеймс Кро-
муел, Алън Тудик, Шая
ЛаБаф и др.

18.30 "Най-екзотичният хотел
Мариголд 2" - комедия,
драма (Великобритания,
САЩ, 2015), в ролите:
Джуди Денч, Ричард Ги-
ър, Силиа Имри, Дейвид
Стратеърн, Бил Най, Ма-
ги Смит, Дев Пател и др.

21.00 "Денят на независи-
мостта" - фантастика,
екшън (САЩ, 1996), в
ролите: Джеф Голдблъм,
Уил Смит, Вивика Фокс,
Маргарет Колин, Робърт
Лоджиа, Мери Макдонъл,
Джъд Хърш, Бил Пулман

00.00 "Оцеляване" - екшън,
криминален , трилър
(САЩ, Великобритания,
2015), в ролите: Мила
Йовович, Пиърс Брос-
нан, Дилън Макдърмът,
Анджела Басет, Ема Том-
псън, Джеймс Д`Арси,
Башар Рахал и др.

02.00 "Вещицата" - хорър,
мистъри (САЩ, Великоб-
ритания, Канада, Брази-
лия, 2015), в ролите:
Кейт Дики, Аня Тейлър-
Джой, Ралф Айнесън,
Харви Скримшоу, Ели
Грейнджър и др. [16+]

04.00 "Легендата за Херкулес"
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014),
в ролите: Келън Лъц, Геа
Вайс, Скот Адкинс, Рок-
сан Маккий, Раде Шер-
беджия, Николай Соти-
ров, Димитър Дойчинов

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Най-сладкият пай" - с

уч. на Джули Гонсало,
Ерик Арагон, Долорес
Дрейк, Ронда Дент и др.

14.10 "Любов от приказките"
- с уч. на Катрина Боу-

дън, Дийн Гайър, Брус
Нозик, Челси Харис,
Тейтъс Мейкин мл. и др.

16.00 "Като две капки вода" -
забавно предаване, 6
сезон

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA, избра-

но
20.00 "Мумията се завръща" -

с уч. на Брендън Фрей-
зър, Рейчъл Уайз, Джон
Хана, Арнолд Вослу, Одет
Фер, Патриша Веласкес

22.40 "Внедрени в час" - с уч.
на Джона Хил, Чанинг
Тейтъм, Айс Кюб, Бри
Ларсън и др.

00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

01.20 "Любов от приказките "
- с уч. на Катрина Боу-
дън, Дийн Гайър, Брус
Нозик, Челси Харис,
Тейтъс Мейкин мл. /п/

03.20 "Най-сладкият пай" - с
уч. на Джули Гонсало,
Ерик Арагон, Долорес
Дрейк, Ронда Дент /п/

ÄÈÅÌÀ

05.40 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 1, 2 епизода

08.40 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 12, 2 епизода

11.00 "Черната маска: Градът на
маските" - екшън-фан-
тастика с уч. на Тобин
Бел, Джон Полито, Те-
реса Херера, Скот Ад-
кинс, Тайлър Мейн, Анд-
рю Бринярски, Роб Ван
Дам и др.

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Ритникът на трите нин-
джи" - приключенски ек-
шън с уч. на Виктор
Уонг, Макс Елиът Слейд,
Шон Фокс, Дж. Евън
Бонифант, Каролайн
Джунко Кинг, Дъстин
Нгуиен и др.

15.30 "Браво, момчето ми!" -
комедия с уч. на Адам
Сандлър, Анди Самбърг,
Лейтън Мийстър, Вани-
ла Айс, Тони Орландо,
Уил Форте, Сюзън Са-
рандън, Майло Вентими-
ля, Джеймс Каан /п/

18.00 "Агент Солт" - екшън с
уч. на Анджелина Джо-
ли, Лив Шрайбър, Чиу-
етел Еджиофор, Андре
Броуър и др. /п/

20.00 "Кралят на скорпиони-
те: Походът на силата" -
приключенски екшън с
уч. на Виктор Уебстър,
Елън Холман, Уил Кемп,
Бари Бостуик, Рутгер Ха-
уър, М.Емет Уолш и др.

22.10 "Големият удар" - ек-
шън-комедия с уч. на
Марк Уолбърг, Лу Дей-
мънд Филипс, Кристина
Апългейт, Аври Брукс,
Лейни Казан, Боким Ууд-
бин, Антонио Себато,
Елиът Гулд, Чайна Чоу

00.10 "Фрактура" - предаване
за рок музика

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 "Лена Лоренц: Смелост-
та да рискуваш" - ро-
мантичен филм с уч. на
Патрициа Олитцки, Ева
Матс, Фред Стилкраут,
Рабан Билинг и др.

14.00 "Лято в Амстердам" - ро-
мантичен филм с уч. на
Улрике Фолкерц, Бене-
дикт Блашкович, Филип
Пийтърс, Рене Саутен-
дейк и др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 2

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардашиян"
(премиера) - риалити

20.00 "Загадки при разпродаж-
би: Кутията на Пандора"
(премиера) - драма с уч.
Лори Лафлин , Сара
Стрейндж, Стив Бачич и
др.

21.50 "Лято в Амстердам" - ро-
мантичен филм с уч. на
Улрике Фолкерц, Бене-
дикт Блашкович, Филип

Пийтърс, Рене Саутен-
дейк и др. /п/

23.50 "Лена Лоренц: Смелост-
та да рискуваш" - ро-
мантичен филм с уч. на
Патрициа Олитцки, Ева
Матс, Фред Стилкраут,
Рабан Билинг и др. /п/

03.50 "Загадки при разпродаж-
би: Кутията на Пандора"
- драма с уч. Лори Лаф-
лин, Сара Стрейндж,
Стив Бачич и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.15 "Уил и Грейс" - сериал,
сезон 2, 2 епизода

07.15 "Синът на Голямата
стъпка" - аним. филм /
п/

09.30 "Блинки Бил" - анима-
ционен филм

11.30 "Операция "Четири лапи"
- семейна комедия с уч.
на Брендън Фрейзър,
Брук Шийлдс, Мат Про-
коп, Уолъс Шоун, Кен
Джонг и др.

13.20 "Къде покриха Морган?"
- комедия с уч. на Хю
Грант, Сара Джесика
Паркър, Сам Елиът, Ели-
забет Мос, Мери Стий-
нбъргън, Майкъл Кели,
Уилфърд Бримли /п/

15.30 "Призрачен ездач" - ек-
шън-фантастика с уч. на
Никълъс Кейдж, Ева
Мендес, Сам Елиът, Уес
Бентли, Питър Фонда и
др. /п/

17.50 "Робин Худ: Мъже в чо-
рапогащи" - приключен-
ска комедия с уч. на Ка-
ри Елуис, Ричард Луис,
Роджър Рийс, Патрик
Стюарт, Ейми Ясбек,
Марк Бланкфилд, Дейв
Чапел и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Сталинград" - военен
екшън с уч. на Томас
Кречман, Пьотр Фьодо-
ров, Мария Смолнико-
ва, Янина Студилина,
Филипе Райнхард, Хай-
нер Лаутербах, Сергей
Бондарчук и др.

23.40 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.40 "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

05.45 Игрален филм: "Лятна
отпуска"

07.30 Концерт
09.00 Игрален филм
12.10 Сериал :  "Стръмните

брегове"
13.05 Игрален филм
22.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
23.50 Концерт
02.00 Вести
02.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Снукър: Рига Мастърс,
втори ден

07.30 Колоездене: Обиколка на
Франция , двадесети
етап, обзор

08.30 Конен спорт: Световен
тур на шампионите в
Берлин

09.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Италия,
обзор

10.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, двадесети етап

11.30 Автомобилизъм: 24 ча-
са на Спа, директно

12.50 Автомобилизъм: Супер-
купа на Порше на Хо-
кенхайм, директно

13.40 Колоездене: Обиколка на
Франция, двадесети етап

16.00 Снукър: Рига Мастърс,
втори ден

17.45 Колоездене: Обиколка на
Франция , двадесети
етап, обзор

18.55 Колоездене: Обиколка на
Франция, двадесет и
първи етап, директно

23.00 Новини
23.05 Мотоциклетизъм: 8 ча-

са на Сузука, финал
23.45 Куриози

Í
НЕДЕЛЯ 28 юли

ляков
13.30 Най-големите музеи в

света: Почивка за влю-
бени в Трувил докумен-
тален филм

14.00 Библиотеката /п/
15.00 Когато рибата изчезне

детски игрален филм /
Чехия, 2014г./, в роли-
те: Лукаш Пшиказки,
Йеновефа Бокова, Онд-
ржей Ветхи и др.

16.45 Кадифе 4 тв филм /5
епизод/

18.00 Джаз фестивал в Мон-
трьо "Микстейп"

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Тайните светове док.

филм /5 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 България от край до край

8 док. поредица
21.15 Аутсайдерът игрален

филм /САЩ, 2014г./,  в
ролите: Крейг Феърбрас,
Шанън Елизабет,
Джеймс Каан, Джейсън
Патрик и др.(14)

22.50 По света и у нас
23.05 Призраците на Исмаел

игрален филм /Фран-
ция, 2017г./, в ролите:
Марийо Амалрик, Мари-
он Котияр, Шарлот Ген-
сбур и др.(12)

01.05 Тайните светове док.
филм /5 епизод/п/

01.55 Врява и безумство иг-
рален филм /п/(12)

03.40 Кадифе 4 тв филм /5
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: Прия-

телството е магия" - се-
риал, анимация, еп.17,
18

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.21, 22

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сериал,

с.2 еп.21
13.00 "Корабът на мечтите:

Мавриций" - романти-
чен, комедия, драма (тв
филм, Германия, 2014),
режисьор Ханс-Юрген
Тьогел, в ролите: Макс
Алберти, Гезине Цук-
ровски, Саша Хен, Хай-
де Келер, Ник Вилдер

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

15.00 "Ледена епоха" - анима-
ция, приключенски, ко-
медия (САЩ, 2002), ре-
жисьори Крис Уедж и
Карлос Салдана

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите /п./
20.00 "Смокинг" - фантасти-

ка , екшън , комедия
(САЩ, 2002), в ролите:
Джеки Чан, Дженифър
Лав Хюит, Питър Стор-
меър , Деби Мазар ,
Джейсън Айзъкс и др.

22.00 "Гангстерски отдел" -
екшън, криминален, ро-
мантичен (САЩ, 2013),
в ролите: Шон Пен, Ра-
йън Гослинг, Ема Сто-
ун, Джош Бролин, Ник
Нолти, Антъни Маки,
Майкъл Пеня, Джовани
Рибиси и др. [14+]

00.20 "Рок завинаги" - драма,
комедия , музикален
(САЩ, 2012), режисьор
Адам Шанкман, в роли-
те: Джулиан Хоф, Дие-
го Бонета, Том Круз, Алек
Болдуин, Брайън Кран-
стън, Катрин Зита-Джо-
унс, Малин Акерман, Уил
Форт, Мери Джей
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- Г-н Командарев, филмът "В кръг"
вече е готов. Предстои му световна пре-
миера. Каква е вашата оценка за свър-
шената работа?

- Като цяло съм много доволен. Отзи-
вите са хубави. Но се чувствам неудобно
да си хваля стоката. Така или иначе, фил-
мът ще има добра фестивална съдба.

- "В кръг" е за тройка патрулиращи
полицаи. Как си обяснявате интереса към
тази тематика?

- Полицейските истории винаги са ин-
тересни. Въпросът е, че през съдбата на
три двойки полицаи в една нощ на Со-
фия ние показваме едни човешки същес-
тва в униформи. Защото полицаите са
хора, с техните положителни и отрица-
телни качества. А средата е София - днес,
тук и сега. По този начин продължаваме
да се опитваме да правим портрет на об-
ществото и на това какво се случва днес.

- Картината, която създавате, реална
ли е или пожелателна?

- Опитали сме се да бъде максимално
реално. Самият сценарий е развиван мно-
го дълго време. Вдъхновен е от истински
истории, които сме събрали от разгово-
рите ни с много полицаи. Изключително
много ни помогна най-големият поли-
цейски синдикат, който от самото начало
прегърна идеята и ни срещна с много
свои членове. Сценарият е създаден на
основата на техните истории.

Разбира се, това е игрален, а не доку-
ментален филм. Нещата са фикция, но
максимално реалистични. Има много и
смешни, и тъжни моменти - както е и в
живота.

- Като стил на снимане "В кръг" из-
ползва прийомите на документалното ки-
но. На последните кино фестивали у нас
имаше доста такива филми. Защо вие
прибягнахте до това всеки епизод да се
снима в един кадър?

- Този стил на снимане го има от де-
сетки години. Той просто е адекватен на
конкретната история, защото позволява
да постигнем тази максимална автентич-
ност и реализъм. От друга страна, фил-
мът беше с изключително нисък бюджет
и този начин на снимане ни позволи да
го заснемем, и то за кратък срок.

- Един от най-големите световни фил-
мови разпространители - "Бета Синема",
купи правата за "В кръг" още преди на-
чалото на снимките. Как стана връзка-
та с тях и какво означава това сътруд-
ничество?

- С тях се засичам много по фестива-
ли и пазари на филми. Те винаги са ми
казвали, че една от най-големите им
грешки е, че навремето не са взели фил-
ма "Светът е голям и спасение дебне от-
всякъде". И всеки път, когато се видим, и
на шега, и сериозно им казвам, че е вре-
ме да поправим грешката.

Те много харесаха предишния филм
"Посоки" и след като четоха различни сце-
нарии на "В кръг", заявиха, че имат же-
лание да го купят. А на нас това също
много ни помогна, защото парите бяха
вложени в продукцията и това беше жи-
вотоспасяващо.

"Бета Синема" взеха правата за цял
свят, с изключение на страните копроду-
центи - в случая България и Сърбия.

-  "Бета Синема" не взимат "Светът е
голям и спасение дебне отвсякъде", но
лентата е разпространена в над 90 дър-
жави.

-  Да, той се оказа най-разпространя-
ваният български филм в историята на
българското кино. И важното е, че фил-
мът е стигнал до киносалоните по целия
свят.

- Как успявате да запазите чувстви-
телността си?

-  Правилно е да се каже, че се надя-
вам, че съм я запазил, защото иначе из-
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Стефан
Командарев
говори за
новия си филм
"В кръг", за
европейското
кино, за
кинопроиз-
водството

лиза като някаква хвалба.
Режисьорската професия е нещо мно-

го особено. Това се опитвам да вменя и
на моите студенти. Това е нещо, което се
учи през кожата. На лекции се научава
много, но от лекции не можеш да станеш
кинорежисьор. Това става само като сни-
маш свои филми и те трябва да са мно-
го. Един студент трябва да снима много
късометражни филми, да обърка нещо в
първия, после да го е яд, във втория да
не допуска същата грешка, но да се срещне
с други предизвикателства. И това се фор-
мира с годините като усет. И основният
усет на един режисьор е да разбира кога
това, което се снима, е истинско и кога -
не е. Няма рецепта как да усетиш дали
един актьор е фалшив, затова е нужен
този усет. А това се учи дълго и трудно и
след това трябва да го държиш тренира-
но, защото то е основното режисьорско
сетиво.

- Ако направиш много последовател-
ни грешки, означава ли, че трябва да се
откажеш? Случвало ли се е да кажете на
ваш студент, че не става за режисьор?

- Не. Навремето имаше една приказка
- 99 процента труд, един процент талант.
Смятам, че навсякъде е така. Тоест тряб-
ва непрекъснато да се снима и да се гле-
дат филми - с идеята да запазиш сетива-
та и усета и да си наясно какво се случва
със съвременното кино. Отпуснеш ли се
да лежиш на стари лаври, си загубен.

- Казвате, че няма европейски филм,
който може да излезе на печалба, освен
лентите на Люк Бесон. Не смятате ли,
че причината за това е, че режисьорите
не мислят за това как биха продали фил-
мите си, а се съобразяват само със собс-
твения си вкус?

-  Европейското кино е кино на малки
държави, които говорят на различни ези-
ци. И българският не е сред най-попу-
лярните езици в света, за разлика от ан-
глийския. Цялата схема на европейската
киноиндустрия, включително механизмите
на финансиране, са на друг принцип. До-
като в американското кино продуцентът
и студиото изваждат пари и инвестират
във филма, Европа е приела, че киното е
част от културната идентичност на раз-
личните държави. По принцип в Европа
филмите се финансират от фондове - об-
ществени, национални, регионални, па-
невропейски. В Европа продуцентът не
инвестира, а намира парите.

Затова създадено с идеята, че създава

културни продукти, европейското кино ня-
ма за цел филмите да излизат на печалба.

Аз лично се опитвам да намирам ба-
ланс в моите филми. Те имат фестивал-
ни успехи, но мога да се похваля и със
сериозни успехи в разпространението -
както в България, така и по света.

-  Да разбирам ли, че не бива да стра-
даме от това, че нашата лотария не от-
деля пари за култура, както е във Вели-
кобритания например?

-  Механизмите за финансиране са
съвсем друга тема, за която ние от годи-
ни говорим. Става дума за нормализи-
ране на финансирането на кинопроиз-
водството. Защото в момента финанси-
рането е само от Националния филмов
център, където от година и половина ня-
ма завършена сесия.

Нормалният модел е да има т. нар.
фонд кино, където влиза не само общест-
вено финансиране, но и отчисления от
лотарии, хазарт, билети. Така е във всички
европейски държави, включително и в съ-
седна Македония. Ние сме с най-ниския
процент от БВП за култура в цяла Евро-
па. Беше 0,5, всички мечтаеха и ни беше
обещано да стане 1 процент. Доколкото
разбрах, вече е станал 0,4. Тоест тенден-
цията е в друга посока.

- Според вас кой тип кино, кой жанр
липсва на българския зрител в българс-
кото кино?

- Аз съм за това да има всякакви въз-
можни жанрове кино. В последните го-
дини обаче има едно леко залитане към
изцяло развлекателни жанрове, които са
само за наша, вътрешна употреба. Таки-
ва филми никога не излизат от Бълга-
рия, не пътуват по света и не са обект на
световна дистрибуция. От друга страна,
това е жанр на принципа на fastfood -
отиваш, гледаш и забравяш, докато изяж-
даш едни пуканки.

Аз харесвам кино, което може да се
гледа много пъти. Най-трудното нещо в
киното е в рамките на пет минути да се
разсмееш или да пуснеш сълза, както е в
живота. Филми, които харесвам, съм ги
гледал по 10-15 пъти и всеки път откри-
вам по нещо ново.

-  А докога мизерията във всичките й
измерения - и материална, и духовна,
ще е сред основните теми, от които се
вълнуват българските творци?

-  Аз лично се опитвам да правя мои-
те филми за живота на 95-97 процента
от българите. Мен не ме интересува жи-
вотът на един или два процента замож-
ни хора, които скучаят. Аз гледам това,
което се случва в България като цяло.
България е най-бедната държава в Евро-
па и най-притеснителното е, че е държа-
вата с най-голямото неравенство. И то-
ва неравенство е между 1-2 процента
свръхбогати, почти изчезнала средна кла-
са и огромен процент хора, които живеят
трудно. Такава е реалността. Цинично и
абсурдно е да не показваме ситуацията
такава, каквато е - с бедност, неравенст-
во и липса на свобода на слово. Затова в
моите филми показвам нещата като ре-
алност, едно към едно. Идеята е, че по-
казвайки нещата, ние даваме диагноза-
та. Като бивш студент по медицина и
бивш лекар знам, че правилно поставе-
ната диагноза е 80 процента от правил-
ното лечение. Другото е замазване на
очите.

Това е пътят за оправяне на държава-
та. Аз като режисьор мога да направя
това, политиците - друго, икономистите -
трето. Важното е да не се свиква с неп-
равдата, с неравенството и лошите не-
ща, които ни заобикалят. Проблемите
трябва да се показват и ясно да се назо-
вават.

Той е
завършил
медицина,
а след това
кино и
телевизионна
режисура.
Може би
затова всеки
негов филм
е диагноза на
живота в
България -
точна,
мотивирана и
професионална

Интервю на Даниел
ДИМИТРОВ/БТА
(Със съкращения)
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Възможно ли е човеш-
кият глас да възпроизведе
звук по три различни
начина едновременно?
Възможно е! Техниката се
нарича "гърлено пеене"
(хоомей) и ще бъде предс-
тавена от монголския
музикален ансамбъл
"Чоор" на специален
концерт в театър "Азарян".
Уникалното събитие е на
24 юли от 19:00 ч.

Характерно за монголс-

Избрано от света на нибе-
лунгите, роботите и други чу-
дати създания ще видим от 23
юли до 5 август в Градската
градина на София. Мястото ще
приюти суровия приключенс-
ки свят на нибелунгите, прет-
ворен в илюстрация и комикс
от художника Петър Станими-
ров. Поредицата с роботски
приключения на Чапек Първи
и премеждията на симпатич-
ната синьорина Мортина са
другите два акцента от пъст-
рата вселена на хубавата съв-
ременна детска книга.

Избрани са авторски илю-
страции от албумната тетра-
логия на ИК КИБЕА "Пръсте-
нът на нибелунга", създадена
по либретото на Вагнер спе-
циално за възрастова ауди-
тория 10+. Уникалните рисун-
ки на Петър Станимиров зре-
лищно пресъздават перипети-
ите на героите във фентъзито
за митичната сила на власте-
лина Пръстен, покваряващ
света на джуджета, валкирии,
богове, великани и дракони.ççççç

Èëþñòðàöèÿòà
è êîìèêñúò â
äåòñêàòà êíèãà

Десетото издание на фестива-
ла за класическа музика Arbanassi
Summer Music започна в църквата
"Свети Георги" в архитектурно-му-
зейния резерват Арбанаси край Ве-
лико Търново. Програмата включ-
ва четири концерта, поделени меж-
ду храмовете "Свети Георги" и "Св.
архангели Михаил и Гавраил".

Основатели и артистични ди-
ректори на Arbanassi Summer Music
са българската контрабасистка
Юлита Фъсева и белгийският обо-
ист Димитри Местдаг - семейство,
което живее и работи предимно в
Белгия, но корените привличат
Юлита към това магично място и
тя осъществява успешно идеята
да събира в Арбанаси през лято-

Êëàñè÷åñêà ìóçèêà Arbanassi Summer Music ùå çâó÷è
â öúðêâàòà "Ñâåòè Ãåîðãè"

Във Велико Търново
започна международен
фолклорен фестивал

Във Велико Търново
започна Международният
фолклорен фестивал, 22-
ри поред. До 27 юли
старопрестолният град ще
бъде световна столица на
карнавала. Във фестивала
участват над 350 изпъл-
нители от България,
Аржентина, Колумбия,
Египет, Грузия, Панама,
Китай и Башкирия.
Вечерните концерти са в
Летния театър и започват
в 20,00 ч., входът е
безплатен.

В Пловдив откриха ценни
стенописи

 Оригинални стенописи,
свалени от сгради -
паметници на културата в
Южна България, са
открити при проверка в
къща на ул. "Петко Р.
Славейков" 32, известна
като къщата на хаджи
Драган Калофереца в
Пловдив. В постройката,
която в момента е частна
собственост, се е поме-
щавал и филиал "Тракия".
В дървени шкафове се
откриват стелажи, върху
които са поставени
фрагменти от фрески,
рисувани върху сгради и
църкви - недвижими
културни ценности.

Áúëãàðñêèÿò ôèëì "Â êðúã"
ñ ïðåìèåðà â Ñàðàåâî

�

Най-новият филм на Стефан Ко-
мандарев, "В кръг", ще направи
световната си премиера в основ-
ната конкурсна програма на
25-ото издание на кинофестивала
в Сараево, който ще се проведе
между 16 и 23 август.

Председател на журито тази го-
дина е режисьорът Рубен Остлунд,
чийто последен филм "Квадратът"
спечели "Златна палма" на фести-
вала в Кан и бе номиниран за "Ос-
кар" през 2017-а. Членове на жу-
рито са директорът на междуна-

Êîíöåðò ñ õàðàêòåðíîòî ìîíãîëñêî
ãúðëåíî ïååíå â òåàòúð "Àçàðÿí"

кия музикален ансамбъл
"Чоор" е, че неговите
членове са израснали в
Автономна област Вътреш-
на Монголия (КНР). Тяхно-
то изкуство "съживява"
традициите от този регион,
най-интересната от които
е музикалният стил "хоо-
мей" - способността на
един певец да извлича
звуци по три различни
начина едновременно.

Самите музиканти и
изпълнители от "Чоор"
определят себе си като
"хармонични и полифонич-
ни". Думата "чоор" на
монголски означава
"хармония", а изпълнители-
те от ансамбъла са носи-
тели на различно разбира-
не за музикалния свят,
както и за богатството на
световната музикална
култура.

През последните годи-
ни "Чоор" изпълняват
концерти в големи зали и
пространства като "Кон-

отново сме удивени, вдъхновени и
развълнувани да бъдем част от то-
ва прекрасно единение на сърца,
умове и души. Очакваме ви с не-
търпение през юли!".з

то музиканти и публика от цял
свят. В обръщение към мелома-
ните и почитателите на фестива-
ла Юлита и Димитри споделят:

"Тазгодишното издание на
Arbanassi Summer Music е спе-
циално!

С огромно удоволствие ви ка-
ним да отпразнуваме заедно 10-
годишния юбилей на фестивала в
любимото ни Арбанаси с прекрас-
ни концерти и завладяваща музи-
ка. Ние сме дълбоко привързани
към духа и корените на фестивала,
създаден от нас и партньорите ни
през 2010 г. Всяко издание се пре-
върна в истински празник на ка-
мерната музика със своя собстве-
на динамика и излъчване. Ние смя-

таме, че Arbanassi Summer Music
се сътворява поравно от музикан-
тите и от невероятната атмосфера
на Арбанаси с неговото богато кул-
турно и историческо наследство. Ние

родния филмов фестивал в Ротер-
дам Беро Бейер, директорката на
международни филми на Netflix Фу-
на Мадука, сръбската актриса Йо-
вана Стоилкович и македонската
режисьорка Теона Митевска.

"Щастливи сме от тази селек-
ция. Това е страхотно място за пре-
миера, като тепърва ще стават яс-
ни и останалите фестивали, в ко-
ито ще участваме. Но за нас най-
важната публика е тази в Бълга-
рия и с най-голямо вълнение очак-
ваме тръгването на "В кръг" по ки-

Èçïúëíåíèåòî å íà ìóçèêàëíèÿ
àíñàìáúë "×îîð", êîéòî
ïðåñúçäàâà äðåâíèòå òðàäèöèè
íà ìîíãîëñêàòà êóëòóðà

цертна зала Сун Ятсен",
"Пекинска концертна зала",
"Театър Век", "Тиендзинска
концертна зала", "Големият
театър на Шанхай" и
"Шънджънска концертна
зала". В България гостуват
за първи път.

Концертът в театър
"Азарян" се организира от
Посолство на КНР в Бълга-
рия.

Билети може да закупите
онлайн на www.tickets.ndk.bg
и от касите на Билетен
център - НДК. ççççç

ната от 8 ноември", споделя Ко-
мандарев.

"В кръг" е вторият филм от пла-
нираната трилогия след "Посоки".
Заглавието ще разкаже историите
на три двойки патрулиращи поли-

цаи в нощна София. В лентата ще
видим Ирини Жамбонас, Павел
Поппандов, Асен Блатечки, Иван
Бърнев, Васил Василев - Зуека,
Стефан Денолюбов, Стоян Дой-
чев, Николай Урумов.ççççç
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Ърнест Хемингуей е един
от малцината хора на из-
куството, чийто живот е мо-
же би много по-обсъждан
от творчеството му. Не за-
щото книгите му не са въл-
нуващи, напротив, а защо-
то неговата личност е тол-
кова ярка, че не би могла
да премине през живота ти-
хомълком, в унес над пи-
шещата машина и белия
лист. Той е шумен, бохем,
винаги в центъра на съби-
тието и разбира се, с чаш-
ка в ръка.

Роден на 21 юли 1899 г. в
епохата на т. нар. изгубено
поколение между двете све-
товни войни и Голямата деп-
ресия. От малък Хемингуей
има афинитет към спорта,
лова, риболова. Той неряд-
ко се подлага на рискове,
като на младини е бил из-
вестен повече с избухливия
си и горд нрав, както и със
склонността си да украсява
подвизите си, отколкото с
творбите си. След краткот-
райна кариера като репор-
тер Хемингуей се записва
доброволец в Първата све-
товна война и е разпреде-
лен в Италия, където е ра-
нен и получава за подвиг на
бойното поле медал за храб-
рост. В болницата започва
романът му с медицинската
сестра Агнес, любовна ис-
тория, основа на "Сбогом на
оръжията" - 1929 г.

Преди корида
в Памплона

През 1926 г. излиза пър-
вият му голям роман - "И
изгрява слънце". Там ясно
личи любовта му към Испа-
ния и културата й, особено
борбите с бикове. Романът
печели голям успех, защо-
то налага нов стил на пи-
сане и е блестящо изобли-
чаване на "изгубеното по-
коление" - отчаянието, без-
смислието, невъзможност-
та цяло поколение "повре-
дени" от войната хора да
обичат, разочарованието от
следвоенния свят. Тема, с
която тупти сърцето на Аме-
рика по това време.

Следва установяване в
Кий Уест, САЩ, развод и
нов брак, а през 1929 г. из-
лиза "Сбогом на оръжията".
В Кий Уест той пише някол-
ко книги: "Смърт след плад-
не" (1932), "Зелените хълмо-
ве на Африка" (1935), (от ко-
ято е цитатът: "Цялата съв-
ременна американска лите-
ратура води началото си от
една книга на Марк Твен,
наречена "Хъкълбери
Фин..."), "Да имаш и да ня-
маш" (1937)

Винаги е в центъра
на събитията

Хемингуей е силно впе-
чатлен от Испанската граж-
данска война както много

за четвъртата си жена, но
спадът в кариерата му е
очевиден.

През 1952 г. написва
"Старецът и морето" - ро-
манът, донесъл му "Пулицър"
и неоспоримо място във
върховете на световната ли-
тература. Макар фабулата
да не е особено богата -
един моряк, една лодка,
океанът, той е квинтесенция
на стила на Хемингуей и
всичко, в което вярва. След
"Пулицър", през 1954 г. пе-
чели и Нобеловата награда
за литература. По това вре-
ме той самият е с диагноза
чернодробна цироза и ле-
карите не дават оптимис-
тични прогнози.

След лекуване на депре-
сия с електрошокове, само-
летна катастрофа в Афри-
ка, очевиден алкохолизъм,
Ърнест Хемингуей се само-
убива с ловната си пушка в
дома си в Кечъм, Айдахо,
на 2 юли 1961 г.

Противоречива личност,
живот, белязан с много дра-
ми, върхове и спадове - то-
ва е Ърнест Хемингуей. Сла-
вата и безспорният му талант
му носят 4 брака, алкохоли-
зъм, който пък белязва жи-
вота и на двамата му синове,
единият също алкохолик, а
другият наркоманизиран тра-
вестит, умира в затвора.
Внучката му Марго Хемингу-
ей също се самоубива през
1996 г. Говори се дори за
"проклятие Хемингуей", от ко-
ето сякаш всеки наследник
на великия писател или тра-
гично намира смъртта си,
или не може да се измъкне
изцяло от миналото и има
сериозни лични проблеми.

Това, което отличава Хе-
мингуей от много велики ав-
тори, освен всичко друго, е
единството между живот и
творчество. Всеки един ге-
рой сякаш е самият той или
някой, който е могъл да бъ-
де, но реалността го оставя
верен на себе си докрай. И
в най-дълбоките си кризи и
развалени любови и приятел-
ства, той пише със симпа-
тия за човешката същност -
с тъжно озлобление за не-
съвършенствата й, с привид-
но примирение към съдбата
и нищожността ни пред нея,
но винаги с някаква скрита
енергия, че все нещо още
предстои и то може би ще е
не добро, но поне поноси-
мо. Всичко това изразено с
неповторимия му стил на пи-
сане - лаконичен, пестелив,
с толкова много недоизка-
зано, което кара читателя
сам да рови в душата си и
да попълва каквото липсва.
Той оставя тежко наследст-
во на децата си, но светло и
незабравимо на милионите
си читатели.

” "Човек може да бъде унищожен, но не и победен."
” "Ако изпитваш безпокойство по малко всеки ден - ще
изгубиш сума ти години. Ако нещо не върви, както трябва,
поправи го, ако можеш. Но се научи да не се безпокоиш.
Безпокойството с нищо няма да ти помогне."
” "Обичам да слушам. Слушайки внимателно, научавам много.
Много хора никога не слушат."
” "Винаги прави трезвен това, което си обещал да направиш
пиян. Това ще те научи да си държиш устата затворена."
” "Всички добри книги си приличат по едно нещо - те са по-
истински, отколкото ако се бяха случили наистина."
” "Щастието при интелигентните хора е най-рядкото нещо, за
което знам."
” "Ако двама се обичат един друг, това не може да има
щастлив край."
” "Богатите не са като нас с вас - те имат повече пари."
” "Всичко, което е далече от морето, е провинция."
” "Днес - това е само един от дните, които трябва да изживе-
ем. Но какво ще се случи в бъдещите дни, това ще зависи
само от това, което направим днес."
” "Има само три вида спорт - рали, корида и алпинизъм.
Останалите са просто игри."
” "Реалността е илюзия, породена от липсата на алкохол."
” "Няма нищо благородно в това да бъдеш по-високо от
другия. Истинско благородство има тогава, когато човек
застава над предишното си "Аз."
” "Никога не бъркайте движението с действието."
” "Всички хора свършват по един начин. Различава ни само
това как сме живели и как сме умрели."
” "Добре е, когато пътешественикът има крайна цел. Но в края
на краищата важно се оказва самото пътешествие."
” "Ако писателят добре знае това, за което пише, той може да
изпусне много от това, което знае. Величавостта на движение-
то на айсберга е в това, че той само в една осма от общата си
част се извисява над повърхността на водата."
” "Храбростта - това е благородство в трудна ситуация."
” "Човек трябва до дъното на душата си да се настрада, за да
напише истински смешна книга."
” "Няма по-верен приятел от книгата."

През 1920 г. се жени за
Елизабет Ричардсън, коя-
то споделя любовта му към
пътуванията, приключени-
ята и бохемския живот.
Двамата заминават за Па-
риж и се установяват в
центъра на интелектуален
кръг - Езра Паунд, Гъртруд
Стайн, Ф. С. Фицджералд
и други представители на
"изгубеното поколение"
американски автори. Тази
дружба повлиява много на
стила му, макар след вре-
ме да се изпокарва с всич-
ките.

интелектуалци и заради лю-
бовта си към Испания и би-
коборството преживява та-
зи война много силно. Ста-
ва военен кореспондент в
Мадрид, жени се отново и
написва "За кого бие кам-
баната" (1940) - нов връх в
кариерата му.

В тази година се ражда
нова любов у Хемингуей -
Куба и дълбоководният ри-
болов. Купува къща там, но
не е щастлив - пие все по-
вече, писането не му вър-
ви и се развежда за трети
път. През 1944 г. се жени

С Марлене Дитрих

С Фидел Кастро

Òîé êàçà
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Руският президент
Владимир Путин обяви,
че вярва, че руснаците
и украинците съставля-
ват един народ и че
двете страни трябва да
намерят начин да се
обединят, предаде
"Асошиейтед прес".

Путин е коментирал
темата в интервю за
американския филмов
режисьор Оливър Стоун
на 19 юни; материал от
интервюто беше изпол-
зван във филм на Стоун
за Украйна, а пълният
запис беше публикуван
от Кремъл преди ден.

"Смятам, че руснаци-
те и украинците са
един народ... една
нация всъщност", изтък-
нал руският държавен
глава, допълвайки:
"Когато тези земи,
които са ядрото на
Украйна, бяха присъе-
динени към Русия...

Ñáëèæàâàíåòî ìåæäó Ðóñèÿ è Óêðàéíà å
íåèçáåæíî, óâåðåí å ðóñêèÿò ïðåçèäåíò

Украинският президент Володимир Зеленски и съпругата му Олена
гласуваха в една от избирателните секции в Киев

Ïóòèí: Ðóñíàöèòå è óêðàèíöèòå
ñà åäèí íàðîä

Руският президент Владимир Путин и американският режисьор Оливър Стоун по време на интервюто
им на 19 юни в Кремъл

Вчера Украйна гласува
на предсрочни  парламен-
тарни избори, предаде
ТАСС.   Това са последните
избори, които се провеж-
дат в страната по мажори-
тарно-пропорционалната
система. След това ще вле-
зе в сила новият избирате-
лен кодекс, според който
следващите депутати ще бъ-
дат избрани от партийните
листи.    Изборите бяха сви-
кани от 41-годишния прези-
дент Володимир Зеленски,
телевизионна звезда без
политически опит. Той спе-
чели президентските избо-

Óêðàéíà ãëàñóâà íà ïðåäñðî÷íè èçáîðè
ри през април с голямо
мнозинство, но се сблъска
с парламент, подкрепящ
предишното ръководство.

Общо в избирателните
списъци са включени 34 ми-
лиона украински граждани.
В изборите обаче няма да
могат да участват около 3
милиона жители на  Дон-
бас, както и приблизително
същия брой украинци, жи-
веещи в Русия, защото из-
бирателните секции в укра-
инските дипломатически
мисии са затворени, отбе-
лязва ТАСС.

Според най-новото допит-

ване на център "Социален
мониторинг" и Украинския
институт за социални изс-
ледвания "Яременко", извър-
шено между 3 и 10 юли, в
Радата ще влязат само че-
тири партии. Президентска-
та формация "Слуга на на-
рода" запазва водачество-
то си с 42,5 %, втора оста-
ва "Опозиционна платфор-
ма "За живота" с 15,1 %.
След тях се нареждат пар-
тията на бившия президент
Порошенко "Европейска со-
лидарност" (8,1 процента) и
"Баткившчина" на Юлия Ти-
мошенко (7,6 на сто). ç

Ôîí äåð Ëàéåí å ïðîòèâ ïðèòèñêàíåòî
íà ñòðàíèòå îò Èçòî÷íà è Öåíòðàëíà Åâðîïà

Новоизбраният председа-
тел на Европейската коми-
сия Урсула фон дер Лайен
предупреди, че страните от
Източна и Централна Евро-
па не трябва да бъдат при-
тискани. Според Фон дер Ла-
йен спазването на принци-
пите на правовата държава
е важно, но никой не е иде-
ален. Позицията й се прие-
ма като отстъпление от се-
гашната политика на Брюк-
сел спрямо Полша и Унга-
рия, срещу които се водят
процедури заради проблеми,
свързани с върховенството
на закона. Пред "Зюддойче
цайтунг" Урсула фон дер Ла-
йен каза, че диалогът между

никой не е мислил себе
си като нещо друго
освен като руснаци".
Путин изтъква, че "мо-
жем да използваме
това като конкурентно
предимство по време
на някаква форма на
обединение".

Сближаването между
Русия и Украйна е
неизбежно, както и
изграждането на съюз-
нически отношения
между държавите. Това
заяви руският прези-
дент Владимир Путин в
интервю за известния
филмов режисьор Оли-
вър Стоун, предадоха
местни медии. Според
него сближаването
между двете държави
ще стане рано или
късно. По-рано стана
известно, че Путин е
дал интервю за Стоун
за документалния филм
"В борба за Украйна",

който е посветен на
украинската криза. Той
беше представен на
Таормина филмов фес-
тивал в Италия. Мисля,

Брюксел и страните от Цен-
трална и Източна Европа е
много остър. Тя е на мнение,
че сред хората в тези дър-
жави надделява чувството,
че се критикува цялото на-
селение, а не отделни дефи-
цити в правосъдните им сис-
теми. Позицията на новия
председател на Еврокомиси-
ята е, че финансови санкции
срещу Полша или Унгария
трябва да бъдат възможно
най-последната мярка.

Ако Фон дер Лайен смек-
чи отношението на Брюксел
съм Варшава и Будапеща, то-
ва ще бъде отстъпление от
сегашната политика на коми-
сията, коментира изданието.

Вчера първият зам.-пред-
седател на Еврокомисията
Франс Тимерманс, който от-
говаря за въпросите, свър-
зани с правовата държава,
заяви, че не може да бъде
част от комисията, която не
поставя върховенството на
закона на първо място.

Фон дер Лайен беше из-
брана за председател на Ев-
рокомисията във вторник и
с гласовете на управляваща-
та в Полша партия "Право и
справедливост". Тя се радва
и на подкрепата на унгарс-
кия премиер Виктор Орбан,
който беше твърдо против
Тимерманс да оглави Евро-
комисията. ç

че е неизбежно. Във
всеки случай е неиз-
бежно изграждането на
нормални, приятелски,
дори бих казал повече

Снимка Пресфото БТА

от приятелски - съюзни-
чески отношения. Сбли-
жаването е неизбежно,
коментира руският
лидер. ç
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След последните инци-
денти с танкери в района
на Ормузкия проток и
задържането на два британ-
ски петролни танкера от
силите на Иран, САЩ
започва разработването на
военна операция "Страж",
която да обезпечи безопас-
ността на морските пътища
в Близкия изток. Информа-
цията за операцията идва
от американското централ-
но командване  CENTCOM,
цитирана от световните
агенции. Според съобщени-
ята изпълняващият длъж-
ността министър на отбра-
ната Ричард Спенсър е
одобрил прехвърлянето на
военен контингент в Саудит-
ска Арабия с цел "защита
на интересите на САЩ" в
региона на Близкия изток.
Американското централно
командване разработва
международната морска
операция "Страж", която
цели подсигуряването на
безопасността на ключови-
те морски пътища в Близ-

ÑÀÙ ãîòâÿò îïåðàöèÿ "Ñòðàæ" çà
ìîðñêèòå ïúòèùà â Áëèçêèÿ èçòîê
Àìåðèêàíñêè âîåíåí êîíòèíãåíò
ñå ïðåõâúðëÿ â Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ

Õàêíàõà àêàóíòà íà Ñêîòëàíä ÿðä â Òóèòúð

Çàåâ: Áúëãàðèÿ å íàø ñòðàòåãè÷åñêè
ïàðòíüîð è íàé-ãîëÿì ïðèÿòåë

България е наш страте-
гически партньор и един от
най-големите приятели на
Република Северна Македо-
ния, заяви премиерът на Се-
верна Македония Зоран За-
ев, цитиран от агенция МИА.
Заев каза това в отговор на
журналистически въпрос
кои са червените линии, за
които говори българският
президент Румен Радев, кой-
то на среща с посланици в
България каза, че подкрепа-
та на София за Скопие не е
безусловна.

На пресконференция в
правителството Заев заяви,
че трябва да прочете изяв-
лението на българския пре-
зидент, за да се информира
напълно за казаното от не-
го, но изрази увереност, че
България ще бъде авангар-
дният поддръжник на интег-
рационните процеси на Се-
верна Македония и че ду-

Лондонската полиция бе
атакувана от компютърни
пирати, след като неизвес-
тни хакери са получили
достъп до акаунта на Скот-
ланд ярд в Туитър и систе-
мата за публикуване на
прессъобщения, предаде
Асошиейтед прес. Един от
постовете в Туитър акаун-
та на Скотланд ярд призо-
вава за освобождаване на
британския рапър Дига Д.
19-годишният младеж беше
осъден миналата година
заедно с четирима други

по обвинение, че са се гот-
вели да нападнат съперни-
ческа банда с бейзболни
бухалки и мачетета.

 Туитър акаунтът на
Скотланд ярд има 1,22 ми-
лиона последователи, чи-
ито постове са били изт-
рити.

Пресслужбата на Скот-
ланд ярд е изпратила и
прессъобщение F**K THE
POLICE, както и други по-
вече или по-малко разби-
раеми имейли.

Лондонската полиция

мите на Радев са мотив за
преодоляване на разликите
между комисиите по исто-
рическите въпроси.

"България е наш искрен
и голям приятел, но същев-
ременно интеграцията на Ре-
публика Северна Македония
в НАТО и ЕС е в интерес и
на България. Това многократ-
но са изтъквали и президен-
тът Радев, и премиерът Бой-
ко Борисов, така че вярвам,
че може би употребата на
думите означава и мотива-
ция на двете страни да пре-
възмогнат откритите в мо-
мента въпроси между двете
комисии по историческите
различия. Вярвам, че пос-
ланието е в този дух", каза
Заев.  Тъкмо Борисов и осо-
бено Радев често казват, че
приятелството расте и се
развива. Всички сме длъж-
ни да се отнасяме така, из-
тъкна Заев. ç

кия изток, както и обезпе-
чаване на свободата на
мореплаването в света с
оглед на скорошните
събития в региона на
Персийския залив, се казва
в съобщенията. Междувре-
менно Великобритания
излезе с препоръка към
всички британски кораби,
плаващи в региона времен-
но избягват Ормузкия
проток. "Ние продължаваме
да сме дълбоко обезпокое-
ни от неприемливите
действия на Иран, които
представляват явно предиз-
викателство срещу свобода-
та на международното
корабоплаване. Посъветвах-
ме британските кораби
временно да останат извън
зоната", посочи говорител
на британското правителст-
во. САЩ ще координират
операциите си в рамките на
операцията "Страж" със
своите съюзници, за да
"гарантират свободата на
корабоплаване в региона и
да защитят жизненоважни

морски пътища". Вече има
обаче въпроси как всъщ-
ност ще действа планът, тъй
като досега по официална
информация би трябвало
съответният охраняван
кораб да бъде пазен от
военен кораб на съответна-
та държава, участваща в
"Страж" - според това кой
цивилен кораб под какъв
флаг плава. Досега няма и
пълна яснота кои държави
ще помагат на САЩ.

Мицотакис обеща
намаляване на данъците
Гръцкият премиер Кириакос
Мицотакис заяви, че основни
приоритети на правителството му
ще бъдат намаляване на данъците,
създаване на работни места и
борба с нарастващата престъп-
ност, предаде AP.  Откривайки
тридневен парламентарен дебат
по програмата на правителството,
премиерът обеща, че  незабавно
ще намали данъците върху
имуществото. Той също каза, че
ще се придържа към финансовите
цели, изисквани от кредиторите на
Гърция, включително първичен
бюджетен излишък в размер на
3,5 процента от брутния вътрешен
продукт.  Премиерът обаче
добави, че ще опита да договори
различни условия за следващата
2020 г.

Косовският премиер
Харадинай подаде оставка
Премиерът на Косово - Рамуш
Харадинай подаде оставка.
Причината за това бе, че бе
привикан за  разпит в Специали-
зирания съд за разследване на
военни престъпения в Косово,
базиран в Хага.  На извънредна
пресконференция той обясни, че е
призован като заподозрян. Честта
на премиера и на държавата
трябва да бъде запазена, за това
на въпроси ще отговаря частно
лице, а не министър-председател,
каза Харадинай, обяснявайки
мотивите за решението му да
подаде оставка.
Според косовски медии, Харади-
най и още няколко политически
лидери ще бъдат обвинени в
престъпления срещу сърби, роми
и албанци, извършени в периода
1998 - 2000 г.

НАСА отбеляза 50 години
от кацането на Луната
НАСА отбеляза с различни прояви
50 години от деня, в който
двамата американски астронавти
Нийл Армстронг и Едиун Бъз
Олдрин кацнаха за първи път на
Луната. На 16-ти юли 1969 г.
совалката "Сатурн-5", която и до
днес остава най-голямата ракета в
история , висока цели 111 метра,
е изстреляна от космическия
център "Кенеди" във щата
Флорида. На екипажа са били
нужни четири дни, за да достигне
Луната. На 20 юли  модулът "Игъл"
се прилунява, а няколко часа по-
късно Нийл Армстронг става
първият човек, стъпил на лунната
повърхност. Около час след това
го последва и Бъз Олдрин. Третият
астронавт, участващ в мисията -
Майкъл Колинс, остава в
капсулата "Колумбия" в окололун-
на орбита, която служи за
връщане на космонавтите на
Земята на 24 юли 1969 г.
Последната мисия "Аполо" е през
1972 г. Оттогава на естествения
ни спътник са изпращани само
автоматични космически апарати.

Íàêðàòêî

:

Отделно стои въпросът и
дали това няма да доведе
до война, след като се
появиха спомените от 1987
година и как Роналд Рейгън
нареди американски
военни кораби да пазят
кувейтски търговски кораби
в т. нар. oперация "Ърнест
Хил", при която кувейтските
кораби плаваха под амери-
кански флаг, за да не
посмее Техеран да ги
атакува. ç

"използва онлайн достав-
чик на име MyNewsDesk,
за да публикува прессъ-
общения и текстове с дру-
го съдържание", се под-
чертава в съобщение на
Скотланд ярд . "Засега
смятаме, че нашият един-
ствен проблем със сигур-
ността засяга достъпа до
нашия акаунт в MyNews-
Desk", добави полицията и
увери, че хакерите не са
получили достъп до ин-
формационната й инфрас-
труктура. ç
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В Пардубице (Чехия) се про-
веде европейското отборно пър-
венство за младежи и девойки
по класически шахмат. България
участва с 3 състава - два при
девойките до 18 г. и един при
момичетата до 12 г. Изключите-
лен успех постигна отборът, със-
тезаващ се под името на град
Плевен, в състав: Нургюл Сали-
мова, Габриела Антова и Надя Тон-
чева, които спечелиха титлата на
Стария континент. В седемте изиг-
рани партии родните шахматист-
ки постигнаха 6 победи и едно
реми, като борбата за първото
място се водеше до последната

Îòáîðúò íà Ïëåâåí äîíåñå åâðîïåéñêà òèòëà îò ïúðâåíñòâîòî
ïî øàõìàò â ×åõèÿ

Легендата на българс-
кия футбол и испанския
гранд Барселона Христо
Стоичков категорично
отхвърли възможността
страната ни да бъде
домакин на голям форум.
В интервю за предаване-
то "Тази сутрин" по Би Ти
Ви носителят на "Златна-
та топка" заяви, че стади-
он на никого не е обеща-
вал. Припомняме, че
преди няколко дни люби-
мецът на феновете на
ЦСКА обяви, че "червени-
те" ще имат нов стадион,
като гарантира, че лично
ще разговаря с Гриша
Ганчев. Камата се върна
назад във времето и
сподели, че преди години
е докарал хора, които да
построят ново съоръже-
ние в столицата, но те са
били изгонени. Защо и от
кого - Ицо не поясни.

"Стадион на никого не
съм обещавал. Аз преди
време докарах хора, но
те ги изгониха. Искаме да
кандидатстваме за нещо,
за което процентът да се
случи е нулев. Как да
станем домакини на
европейско или световно,
като нямам инфраструкту-
ра, хотели, стадиони и
пр. Вижте какъв стадион
направиха в Румъния, в
Македония… Ние караме
на един национален,
който при малко повече
дъжд или вятър може да
изчезне", недоумява
Стоичков.

"Когато преди време
докарах хора, които да
построят нов стадион,
ние ги изгонихме. В
Пловдив нямаше как да
бъде построено ново
съоръжение, тъй като
една бабичка искал да
бяга на пистата. В София
не можеше да се намери

Õðèñòî Ñòîè÷êîâ: Øàíñúò äà ñìå
äîìàêèíè íà ãîëÿì ôîðóì å íóëåâ

партия.
Достойно се представи и вто-

рият отбор в групата до 18 г.,
състезаващ се под името на град
София в състав Виктория Радева
и Белослава Кръстева, който се
класира на четвърто място. От-
лично е представянето и на от-
бора на момичетата до 12 г., кой-
то също се състезаваше под име-
то на град Плевен. Диляна Ива-
нова и Петя Караиванова пове-
доха в класирането след първи-
те три кръга, след което имаха
известни колебания, но с добър
финал спечелиха третото място
и бронзовите медали.ç

Националният стадион при малко повече дъжд или
вятър може да изчезне", заяви Камата

терен, затова излязохме
извън града. После оти-
дохме на стадион "Сеп-
тември", но пък там им
било шумно на хората.
Сигурно трябва да постро-
им стадиона горе на
Копитото", ироничен бе
големият голмайстор.

Единственият българин,
носител на "Златната
топка" - Христо Стоичков,
не вярва, че футболните
емоции, преживени през
лятото на 1994 година, ще
се повторят скоро. На
световното първенство в
САЩ Модерния ляв изве-
де България до четвъртото
място на Мондиала, а в
края на същата година
грабна най-ценното инди-
видуално отличие като
звезда на испанския
гранд Барселона. Четвърт
век след "лудото амери-
канско лято" Стоичков
призна, че му е болно от
това, което се вижда и се

случва в родния футбол.
"Все ме питат хората

кога ще се повтори
американското лято, но
времето си минава и ние
нищо не правим за това
да има развитие. Болно
ми е. Мисля, че няма да
се повтори скоро. Забра-
вихме как да учим нашите
деца, как да ги тренира-
ме. Забравихме, че резул-
татите не са от днес за
утре. Това постижение е
резултат на една програ-
ма, един цикъл на много
труд", заяви в ефир
Стоичков.

"Болно ми е за българ-
ския футбол. Ние нямаме
специалисти, нямаме
стратегия за работа.
Когато нямаш база, няма
как да научиш едно дете
да обича отбора и да
знае историята му. Сега
се водят някакви футбо-
листи от чужбина, които
ги карат да гледат някак-

ви снимки на бившите
играчи на клуба. Това не е
история, така не може да
стане. Това е като врабче-
тата - днес на едно дърво,
а утре на друго", добави
легендата на българския
футбол.

"Първият ми кумир беше
моята фамилия. Благода-
рен съм много на татко и
дядо. Разбира се, имах
любимци и във футбола.
Без да имаш свой идол,
чиито успехи да следваш,
няма как да успееш. В
България съм имал някол-
ко - Наско Узунов, Петьо
Зехтински, Антим Пехлива-
нов, Коце Костадинов,
Цецо Цветанов, Борето
Тютюков и др. За мен "аз"
не съществува. Без фами-
лия, приятели и колеги в
живота няма как да успе-
еш. Аз съм постигнал
всичко това, защото вина-
ги съм следвал целите си",
допълни още Камата.

"За нас беше много
лесно да вникнем в думите
на хората, които играеха в
Германия. Имахме профе-
сори в отбора и един
академик. Те имаха голям
дял за успеха срещу
Бундестима. Постоянно ни
говореха, че ние сме по-
добри и ще ги победим.
Когато слушаш хора, които
играят в Германия, те ти
дават увереност. Когато в
нашия лагер дойде Франц
Бекенбауер, Данчо Лечков
му обясняваше, че никога
няма да разберат нашата
схема и ще ги бием. Ние
бяхме около басейна и
играехме карти, а немците
- заврени в бункер, все
едно още беше войната от
1944-та. Едно щастливо
американско лято. Това е
един плод, който си го
обрахме ние. Тръгнали сме
от далечната 83-та/84-та
година, когато сме играли
в младежките отбори",
каза още носителят на
"Златната топка" за 1994 г.ç

Новият сезон във Втора ли-
га започна ударно, след като в
шестте срещи бяха отбеляза-
ни 18 гола. Загубилият с 0:3
от Витоша (Бистрица) баража
за влизане в efbet Лига тим на
Монтана се препъна още на
старта на новия шампионат във
второто ниво на родния фут-
бол. Водени от новия си стар-
ши треньор Владимир Иванов,
"сините" стигнаха само до 1:1
в регионалното дерби с Кари-
ана (Ерден).

Други два от фаворитите за
челните места в групата - Сеп-
тември (София) и Хебър (Па-
зарджик), спечелиха по беза-
пелационен начин срещите си.
Столичани, начело на които
официален дебют записа стар-
ши треньорът Милен Радука-
нов, победиха с лекота с 2:0
Струмска слава (Радомир).  С
множество кадри на Левски в
редиците си пък пазарджиклии,
които се завърнаха в профе-
сионалния футбол след дълги
години чакане, надиграха с 3:0
миналогодишния първенец на
Северозапад Спартак (Плевен).

Най-много голове обаче
паднаха в Ловеч и Созопол.
Направилият много силна лят-
на подготовка отбор на Литекс
разгроми с 5:0 Локомотив (Гор-
на Оряховица), а при същия ре-
зултат завърши и морското дер-
би между Нефтохимик и Спар-
так (Варна). "Шейхове" и "со-
коли" спечелиха първите мес-
та в двете групи на Изток тази
пролет, но в сблъсъка помеж-
ду им интрига нямаше, като
бургазлии буквално разбиха съ-
перника си на стадиона в Со-
зопол.

С гол още в 4-тата минута
на Смирнов Поморие постигна
успех с 1:0 при гостуването си
на Черноморец (Балчик).

Тази вечер от 18,30 часа е
и голямото дерби на първия
кръг. На Националния стадион
"Васил Левски" завършилият на
четвърто място в миналогодиш-
ната кампания състав на ЦСКА
1948 приема Локомотив (Со-
фия). И двата столични клуба
направиха много силна лятна
лекция, като не крият големи-
те си амбиции. "Червените" със
сигурност ще гонят историчес-
ка първа промоция в efbet Ли-
га, докато "железничарите" са
мотивирани да се върнат в че-
лото на класирането.ç

Óäàðíî íà÷àëî
íà ñåçîíà âúâ
Âòîðà ëèãà

Преди няколко дни Христо Стоичков обяви пред фенове, че "червените"
ще имат нов стадион, като гарантира, че лично ще разговаря с Гриша

Ганчев. Сега в ефира на Би Ти Ви Камата се опроверга…

Отборът на Плевен спечели европейската титла по шахмат за девойки до 18 години
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Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 136

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ГОРЕЩОГОРЕЩОГОРЕЩОГОРЕЩОГОРЕЩО
ВОДОРАВНО: "Деца на нищетата". ЛАТАМ. Ники-

тин. Коцев (Боян). Бахар. Ра. Вонака. Ерато. Рис.
Ренар (Жул). Доза. ПОЛАР. Ганик. "Хоро". "Атала". Ини.
Радар. Магер. Навес. Танас. "Га". Имаго. Итака. Док.
Нонин. Кера. "Рапид". Питон. Ноко. Акера. Оса. На-
нак (Талванди). Лоран. Налим. Литин. Мо. Танали.
Окотал. Том. Рокер. Нане. Ригодон. Симон (Мишел).
Лито. Икономова (Добрина).

ОТВЕСНО: "Делови хора". Озонатори. Цацос (Кон-
стандинос). Равик. Каламит. "Матен". Подем. Ронин.
Го. "Наваро". Асана. АМАРО. Лам. Келар. Гопак. Лоди.
Банат. Тоник. Ликок (Стивън). "Бина". Арама. "Иде ли".
Ено (Луи). Щихер. Ланин. "Ротор". Пекар. Гагат. Па-
рик. Со. Тирада. Есаки (Лео). Аноним. Нат. Тонир.
Кетон. "Тамо". Тирозин. Гарос. Манов (Емил). Мана.
Акира. "Ана Болена".

Днес ще бъде най-горещо - максимал-
ните стойности на температурите ще дос-
тигнат  до 36 градуса, в Дунавската рав-
нина до 38 градуса. След обяд там ще се
появи слаб северозападен вятър, който
ще се усилва с напредването на деня.

Привечер и през нощта през страната
ще премине не особено добре изразен студен атмосферен фронт
и на места в планините, а по-късно и над североизточните райо-
ни ще превали и прегърми.

Във вторник ще има променлива облачност. Температурите
ще се понижат с няколко градуса и ще бъдат от 26 до 31 граду-
са. Ще има купеста облачност и  на места в планините , източни-
те райони и по Черноморието ще превали краткотраен дъжд с
гръмотевици.

В сряда ще има променлива облачност, по-значителна над плани-
ните и по Черноморието, където ще превали слаб краткотраен дъжд.
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Треньорът на Лудогорец
Стойчо Стоев бе доволен
от победата на неговия
тим с 4:2 над Берое. Той
обясни, че е дал шанс на
част от играчите си, а те
са го грабнали и са го
използвали. Стоев обаче
уточни, че е негово реше-
нието за изваждането на
Марселиньо, и допълни, че
действията на футболиста
не са единичен случай, а
рецидив.  "Този двубой
беше изключително важен,
защото след загубата бе
нормално настроението ни
да не е добро. Реагирахме
адекватно и постигнахме
победата. Мое решение
бяха промените в състава,
но все пак имах и едно
наум за мача с исландци-
те от Лига Европа в чет-
въртък. Исках да видя
някои от другите футболис-
ти, за да знаем какво
можем да очакваме от тях.
Част от тях дадоха сериоз-
на заявка за място в
отбора. Жоржиньо е доста
добро попълнение. Бях го
гледал доста през пролет-

Íàñòàâíèêúò íà Ëóäîãîðåö îïðåäåëè
äåéñòâèÿòà íà Ìàðñåëèíüî êàòî ðåöèäèâ

та и знаех, че може да ни
свърши работа. Решението
за Марселиньо да го
извадя от групата е мое.
Втори път се случва да
реагира така. Това за мен
е рецидив. Не искам да
коментирам дали ще има
още един шанс за него",

каза Стоев.
"Нормално е, когато

загубиш във важен мач, да
се спекулира със смяна на
треньора. Аз съм достатъч-
но дълго в занаята и
толкова много са ме
"сменяли". Спокоен съм за
поста си. Ако не бях, щях

да съм изнервен. Въобще
не е стояла на дневен ред
моя смяна", допълни
наставникът на шампиони-
те.

Треньорът на Берое
Александър Томаш бе
силно разочарован от
загубата на тима му с 2:4
от Лудогорец. Специалис-
тът съжали, че отборът не
е успял да зарадва фенове-
те от Стара Загора. "Наши-
ят отбор беше по-добрият
отбор през първото полув-
реме, но футболът е игра
на голове. В защита допус-
нахме ситуации, които не
бяха създадени от съперни-
ка, а дойдоха от наши
грешки. Индивидуалните
качества на определени
футболисти надделяха.

Психологически имахме
проблеми. Най-много
съжалявам, че разочаро-
вахме хората на Стара
Загора и не ги зарадвахме
с победа. Сега е моментът
да бъдем сплотени, защото
предстои друг важен мач.
Имахме интерес към
двама футболисти, които
бяха почти завършени
трансфери, но те предпо-
четоха да отидат другаде.
Аз съм отдаден изцяло на
Берое и всеки един ден
мисля как да подобря
отбора. Докато хората тук
ми вярват, ще е така", каза
Томаш. ç

Даниел Иванов
приключи с победа
участието си в Големия летен
турнир по сумо в Нагоя.
Българинът, който е с ранг
"маегашира-2", се наложи
над "маегашира-3" Тойоноши-
ма". Крайният баланс на
българския сумист е 8 успеха
и 7 поражения.

Антъни Иванов завърши
на 40-о място
в квалификациите на 50
метра бътерфлай на светов-
ното първенство по плуване
в Кванджу (Южна Корея). Той
постигна резултат от 24:28
секунди и не успя да се
класира за полуфиналните
серии. С първо време
финишира Калеб Дресел от
САЩ, който записа 22:84
секунди.

Агентът на Гарет Бейл
бе възмутен от
изказванията
на Зинедин Зидан след
контролата на Реал (Мадрид)
срещу Байерн, загубена от
испанците с 1:3. Френският
наставник заяви: "Надяваме
се Бейл да напусне скоро.
Така ще е най-добре за
всички". Уелският национал
има договор с Реал до 2022
г. и засега не се е намерил
купувач. Агентът на Бейл
Джонатан Барнет коментира
ситуацията пред ESPN.
"Позорно е Зидан да говори
по този начин за футболист,
който е дал толкова много на
Реал. Ако Гарет си тръгне, ще
бъде, защото това е в негов
интерес, а няма да е, защото
Зидан го иска", заяви Барнет.

Лионел Меси ще остане
без своето ауди
RS 6 Avant за 130 000
паунда. Звездата на Барса
трябва да върне автомобила
до края на месеца. Причината
за това е, че луксозното
возило беше дадено на
аржентинеца за ползване от
Барселона, а договорът на
каталунците и "Ауди" прик-
лючва на 30 юли и няма да
бъде подновен. Не само
Меси, но и останалите играчи
на "блаугранас" трябва да
върнат своите автомобили.

Спокоен съм
за поста си,
обяви Стойчо
Стоев
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Треньорът на Осиек Дино

Скендер коментира предстоящия
мач с ЦСКА от втория квалифи-
кационен кръг на Лига Европа,
който е в четвъртък от 20,30 ча-
са на стадион "Българска армия".
35-годишният специалист анали-
зира и победата над Славен (Бе-
лупо) с 2:0 в първия кръг на хър-

ватското първенство. "Не допус-
нахме нито една опасност пред
своята врата. Антонио Манце и
Мирко Марич изиграха добър мач
и в офанзивен, и в дефанзивен
план. Радвам се, че този модел и
схема с двама нападатели рабо-
ти в началото на сезона. Надя-
вам се, че тепърва ще видим най-

доброто от Марич и Манце. В за-
щита пък Шутало изигра велико-
лепен мач. Отборно в дефанзи-
вен план стояхме много добре",
заяви Скендер.

"Започваме да се подготвяме
за ЦСКА. Предстои ни еврошоу
срещу специален отбор със стра-
хотна атмосфера. Трябва да сме

безгрешни и твърди в представя-
нето си, за да постигнем каквото
искаме. Все още не сме толкова
раздвижени, колкото желая. Все
пак има няколко нови футболис-
ти и това е разбираемо. Още не
се разбираме с лекота на терена,
но това се изгражда с времето",
допълни треньорът на Осиек.ç

Треньорът на Лудогорец Стойчо Стоев е много доволен от изявите на
новото попълнение в отбора Жоржиньо

efbet Ëèãà -  2-ðè êðúã
Берое - Лудогорец 2:4
0:1 Жоржиньо 8, 0:2 Жоржиньо 36, 1:2 Зоран Йосипич 45

дузпа, 1:3 , Клаудиу Кешеру 53, 1:4 Клаудиу Кешеру 56, 2:4
Зоран Йосипич 90

ЦСКА - Черно море 1:3
0:1 Исмаил Иса 23, 0:2 Родриго 37 дузпа, 0:3 Родриго 60, 1:3

Тони Уот 74; червен картон - Виктор Попов (Черно море)

Локомотив (Пд) - Славия 3:2
0:1 Цветелин Чунчуков 3, 1:1 Димитър Илиев 13 дузпа, 2:1

Димитър Илиев 21, 3:1 Анте Аралица 27, 3:2 Радослав Кирилов
86

Царско село - Арда 0:0

Ботев (Пд) - Дунав (Рс) и Етър - Левски
след приключване на броя

Тази вечер от 21 часа
Витоша (Бистрица) - Ботев (Вр)

От стр.1
"Проведохме сериозен разго-

вор с играчите. Най-важното в то-
зи момент е отборът да заиграе
като колектив. Футболистите тряб-
ва да осъзнаят, че от подобна си-
туация се излиза, ако са задруж-
ни и си помагат на терена. Който
се мисли за звезда, не тича, не
се бори и не се раздава на тере-
на, няма да играе. Футболистите
да не мислят за себе си, а да
защитят честта на клуба и да се
отблагодарят на публиката за под-
крепата. Труден момент за всич-
ки, който ще се преодолее само
с победи и по-добри игри и ре-
зултати", заяви Петрович.

Òðåíüîðñêà
ñìÿíà â ÖÑÊÀ

Двама от шефовете на ЦСКА - Пламен Марков и Димитър Пенев
(вдясно), изгледаха една от най-срамните загуби на "червените" на

стадион "Българска армия"
                                                       Снимка Пресфото БТА


