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Най-голямата и успешна строителна фирма у нас "Главболгарстрой"
навършва днес половин век. За това време тя има успешно реализи-
рани десетки проекти в България, Русия, Германия, Украйна, Казахстан,
Беларус, в Арабския свят и Африка. По повод годишнината ЗЕМЯ
публикува интервю на председателя на УС на "Главболгарстрой" инж.
Симеон Пешов, дадено пред в. "24 часа", в което той споделя веруюто
на своя достоен живот: НАЙ-ВАЖНОТО СА ХОРАТА! < 6, 7
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чера на заседание на Националния съвет
на партията социалистите подкрепиха из-
дигнатата от инициативен комитет Мая
Манолова за кмет на столицата. Това ста-
на единодушно, а мнозина от участниците
в пленума изразиха увереността, че с Мая
Манолова столицата има своя реален шанс
за промяна. В същото време действащият
кмет Йорданка Фандъкова, която катего-
рично отказа да излезе в неплатен отпуск,
въпреки че е заявила официално своята
кандидатура за четвърти мандат, участва
в пиарски мероприятия, свързани с инс-
пекции преди първия учебен ден. Вярна
на каузата си за защита на правата на
обикновените граждани, ставащи всекид-
невно жертва на чиновническо безхабе-

Øàíñ çà ïðîìÿíà!
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рие и наглостта на монополите, Мая Ма-
нолова подкрепи справедливия екологичен
протест на жителите на Долни Богров и
се обяви за референдум как София да се
справи с проблема за битовите отпадъци
в града. "В резултат на решенията на Фан-
дъкова едни 200 млн. лв. потъват буквал-
но в земята, това е най-скъпият сектор в
столицата. Това е една дебела сметка, ко-
ято плащат столичани, а София не е по-
чиста", каза още Манолова. Кандидат-кме-
тът се срещна в събота и с жители, собс-
твеници на земи от кв. "Горубляне", кои-
то протестират срещу ниските обезщете-
ния, които управляващите им предлагат,
и срещу блокирането на реституираните
им имоти. < 3, 4
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Турското министерство на
отбраната съобщи вчера,
че доставките на компо-
ненти от втората батарея
от руските системи за
противовъздушна отбрана
С-400 са приключили.
Министерството посочи,
че системите ще зарабо-
тят през април 2020 г.
На 27 август започна вто-
рата доставка в Турция на
частите за С-400. Пър-
вите доставки в Турция на
компоненти на руските
зенитно-ракетни системи
започнаха на 12 юли и
приключиха на 25 юли. ç

Кирил Десподов игра при
загубата на Щурм (Грац)
с 0:2 от ЛАСК (Линц) в
среща от австрийското
футболно първенство. То-
ва бе официален дебют
на българския национал
за новия му отбор. Как-
то е известно, треньор
на Десподов в Щурм е
Нестор Ел Маестро, кой-
то му беше наставник и
в ЦСКА. Футболист но-
мер 1 на България влезе
в игра в 68-ата минута.
ЛАСК поведе осем мину-
ти по-късно. Преди това
обаче ситуация с Деспо-
дов се превърна в един
от най-дискусионните мо-
менти в двубоя. При нея
Гернот Траунер от тима
на гостите спря с фаул
българина.

Òóðöèÿ å
ïîëó÷èëà
âòîðàòà
áàòàðåÿ Ñ-400

< 24

Отново за учебната година
разкри училището днес врати.
Звъни звънец из цялата родина -
в села и градове, навред кънти.

И ние, хилядите ученици,
към този звън летим като орляк
и с бодрите си, весели редици
изпълваме училището пак.

От лятото ний носим насъбрани
лъчи и сол от морските води,
свеж лъх от сенчестите ни балкани
и много радост в своите гърди.

А класните ни стаи приветливи
отново срещат ни с "добре дошли"
и забръмчават в утрото щастливи
като роени кошери с пчели.

Изпълнен с този екот многогласен,
от септемврийско слънце озарен,
начало на живота ни прекрасен -
как радостен си, пръв учебен ден!

Първият учебен
ден Елисавет БАГРЯНА

Ìàÿ Ìàíîëîâà å ïîäêðåïåíà îò ÁÑÏ

ÂÂ

Íà äîáúð ÷àñ, ñêúïè ó÷åíèöè!
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435 училища, детски
градини и комплекси,
както и 13 университета в
112 български общини
получиха нова модерна
визия и оборудване,
съобщиха от Министерст-
вото на регионалното
развитие. Ремонтните
дейности са за 624 млн.
лв., които се осигуряват
от управляваната от
МРРБ Оперативна програ-
ма "Региони в растеж"
2014-2020 г. Над 203 000
ученици, студенти, деца от
детски заведения, препо-
даватели и непедагогичес-
ки персонал ще се обуча-
ват и работят в обновена
учебна среда. С близо 54
млн. лв. се реновират
сградите на 13 висши
училища. Ремонтите са
завършени напълно в три
от тях - Технически уни-
верситет - София, Лесо-
техническия университет
и Медицинския универси-
тет - София, съобщи

Топновини.бг. В 39-те най-
големи български града по
програмата се инвестират
близо 387 млн. лв. 121
училища и 104 детски
градини се преобразяват
в Столична община,
Варна, Пловдив, Бургас,
Русе, Стара Загора,
Плевен, Благоевград,
Велико Търново, Видин,
Добрич, Хасково, Пазар-
джик, Шумен, Сливен,
Габрово, Ямбол, Перник,
Враца, Ловеч, Кърджали,
Смолян, Разград, Казан-
лък, Асеновград, Монтана,
Горна Оряховица, Гоце
Делчев, Дупница, Кюстен-
дил, Силистра, Димитровг-
рад, Търговище, Лом,
Петрич, Свищов, Велинг-
рад, Карлово, Панагюри-
ще, коментира информа-
ционният сайт. В тях
освен нови фасади, пок-
рив и дограма се подменя
и оборудването, внедрят
се модерни системи за
енергийна ефективност,

Îáíîâèõà 435 ó÷èëèùà, äåòñêè
çàâåäåíèÿ è 13 óíèâåðñèòåòà

ÂËÀÑÒÒÀ

Â ïîâå÷åòî îò òÿõ ñà ðåìîíòèðàíè
è ó÷èëèùíèòå äâîðîâå, èçãðàäåíè ñà
íîâè ôèçêóëòóðíè ñàëîíè, ñïîðòíè
ïëîùàäêè è àñàíñüîðè çà ëèöà â
íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå

Евродепутатът от ДПС/Обно-
ви Европа Илхан Кючюк посети
Великобритания, за да вземе
участие в годишната конферен-
ция на партията на Либерални-
те демократи. Кючюк, който е и
вицепрезидент на европейските
либерали, от самото начало ра-
боти по темата Брекзит. И днес
той оказа подкрепа на колегите
си в последните решаващи сед-
мици преди развръзката по из-
лизането на Великобритания от
ЕС. Това съобщиха от пресофи-
са на евродепутата.

В събитието участие взеха
още лидерът на Либералните де-
мократи Джо Суинсън и коорди-
наторът по Брекзит на Европей-
ския парламент Ги Верхофстад.

"Няма оправдание за отри-
чането на идеала за обединена
Европа. Бях до вас по време на

Èëõàí Êþ÷óê, åâðîäåïóòàò îò ÄÏÑ:
Åâðîïåéñêèòå ëèáåðàëè ñà ïðîòèâ Áðåêçèò

то решение е възможно единст-
вено с общи и солидарни дейс-
твия.

"Европейските избори, за
първи път от десетилетия, се от-
четоха с висока избирателната
активност от над 50%.

Това показва ангажираност-
та към европейския проект, но
също така, че гражданите на ЕС,
тук твърдо включвам британс-
ките граждани ни изпращат си-
лен сигнал: "изходите" не са пъ-
тят напред.

Гражданите дадоха мандат на
проевропейските сили както във
Великобритания, така и в оста-
налата част на ЕС да работят
заедно за постигане на истинс-
ка реформа и за намиране на
решения на техните нараства-
щи опасения", добави още Ил-
хан Кючюк.ççççç

Âçðèâ óáè æåíà íà áåíçèíîñòàíöèÿ â Äîáðè÷

обучение и преподаване.
В ремонтирани и училищ-
ните дворове, на места са
изградени нови физкултур-
ни салони, спортни пло-
щадки, както и асансьори
за лица в неравностойно
положение. В учебните
заведения учат и работят
120 хил. лица. Напълно
приключени са проектите
в 38 образователни инсти-
туции с 25 735 ученици и
преподаватели. В 28-те по-
малки общински центрове,
бенефициенти на програ-

мата, се ремонтират 37
училища, 19 детски гради-
ни и 5 общински детски
комплекса с 23,6 млн. лв.
Дейности текат в общини-
те: Попово, Генерал
Тошево, Самоков, Пеще-
ра, Тутракан, Провадия,
Разлог, Поморие, Нова
Загора, Севлиево, Девин,
Крумовград, Свиленград,
Берковица, Ивайловград,
Сандански, Козлодуй,
Ботевград, Белоградчик,
Карнобат, Малко Търново,
Мездра, Свиленград и
Ботевград. Те включват
основно мерки за енер-
гийна ефективност - нови
покриви, дограма, топлои-
золация и фасади.

Още 149 училища в
сферата на културата,
спорта, земеделието,
агротехника, ветеринарна
медицина и професионал-
ни гимназии- предстои да
се модернизират по
мярката "Подобряване на
държавна и общинска
образователна инфраст-
руктура от национално и
регионално значение" с
бенефициент Министерст-
во на образованието и
науката, със 178 млн. лв.
В тях се обучават и рабо-
тят 77 292 лица.ççççç

Две жени са пострадали при
експлозия в Добрич. Откарани са
в спешното отделение в града,
предаде БНР. Инцидентът е ста-
нал около 20 ч. на бензиностан-
ция, съобщи директорът на по-
жарната в града комисар Дарин
Димитров. Пострадали са шо-
фьорката на таксиметровия ав-
томобил и майка й. Те са били

Коалиция ГЕРБ - СДС се
регистрира за местните
избори в София
Коалиция ГЕРБ - СДС се
регистрира в ОИК за местните
избори в София. На регистра-
цията присъстваха областният
координатор на ГЕРБ в София
Цветомир Паунов, председате-
лят на Столичния общински
съвет Елен Герджиков,
общински съветници от ГЕРБ в
СОС и Антон Койчев от СДС.

За първи път от
25 години външен
министър на Индонезия
е на посещение у нас
Вицепремиерът и министър на
външните работи Екатерина
Захариева ще се срещне с
индонезийския министър на
външните работи Рътно
Марсуди. Това е първо
посещение на външен
министър на Индонезия в
България от 25 години насам.

Марсуди е първата жена
министър на външните работи
в най-голямата мюсюлманска
държава в света. Близо 90 на
сто от населението, което
наброява 262 милиона души,
изповядва исляма. Индонезия
е и третата най-многолюдна
демокрация в света, припом-

ня БНТ.

Наборна казарма от
2021 г.? Каракачанов
смята, че е
задължително!
Наборна казарма от 2021 г.
Според военния министър
Красимир Каракачанов
възстановяването на набор-
ната военна служба e
абсолютно задължително.
Това заяви вицепремиерът по
време на Втория национален
събор на българските
офицери и сержанти от
запаса и резерва.
Той се провежда на Крънско-
то ханче край Казанлък.
Според Каракачанов сега на
практика армията няма
резерв. Той уточни, че ако
сега се случи нещо и се
наложи да се мобилизират
младите хора между 18 и 30
години, те ще се окажат
"пушечно месо и лесни
мишени".

Повече от 50 училища
у нас започват работа,
преди ремонтите в тях
да са приключили
Ден преди старта на учебната
година подготовката за
първия учебен ден върви с
пълна пара. 50-60 училища в
страната ще започнат работа,
преди ремонтите в тях да са
приключили, потвърдиха от
Министерството на образова-
нието. Ремонтите в други
1000 училища са приключили
през лятото. Броят на
учениците през тази учебна
година е 700 000. Първок-
ласниците от тях са 60 000,
съобщи Агенция КРОСС.

Íàêðàòêî

:

кампанията за референдум и е
прекрасно да видя, че 3 години
по-късно европейската страст е
все така силна и видима. Не сте
сами, имате подкрепата на ли-
бералите в цяла Европа! Ние сто-
им с вас в борбата за спиране
на Brexit, защото хвърлянето на
Европа 80 години назад не е ви-
зията, изразена от младите хо-
ра в Европа!

Трябва да се борим в тяхно
име и да настояваме за конк-
ретни действия", заяви Кючюк
пред 500 делегати в своето при-
ветствено слово.

По думите на Кючюк Евро-
пейският съюз днес не е пер-
фектен, но е немислимо една
държава да се откаже от евро-
пейската идея просто така, ко-
гато са налице твърде много гло-
бални предизвикателства, чие-

откарани в болницата, където по-
възрастната жена, която е около
60-годишна, е починала, уточня-
ва Факти.бг По предварителни
данни е избухнала метанова бу-
тилка на автомобил по време на
зареждане. Бензиностанцията е
била с прекъснато електрозах-
ранване. Взривилият се автомо-
бил е почти напълно унищожен.ççççç
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Националният съвет на
БСП утвърди кандидатура-
та на Мая Манолова за кмет
на София, предаде репор-
тер на агенция "Фокус".

Тя беше утвърдена и гла-
сувана анблок с още 100
кандидати за кметове. Всич-
ки бяха подкрепени едино-
душно.

Настроенията преди На-
ционалния съвет бяха за ка-
тегорична подкрепа на Мая
Манолова за кмет на Со-
фия.

Преди пленума депутатът
и член на Националния съ-
вет Филип Попов изрази
уверение, че след като Со-
фийската организация на
БСП е подкрепила Маноло-
ва, това ще направи и пле-
нумът.

Подобни уверения се чу-
ха от заместник-председа-
теля на парламентарната
група "БСП за България" и
член на Изпълнителното бю-
ро Драгомир Стойнев:

"Мая Манолова си я поз-
наваме като острие. Нейни-

ят път започна и доскоро
беше пътят на левицата и
ако искаме наистина да
променим модела в София
и в страната, това няма как
да стане според мен без
подкрепата на БСП, така че
се надявам днес Национал-
ният съвет да даде своята
подкрепа за кандидатурата
на Мая Манолова", каза той
в предаването "Неделя 150"
на програма "Хоризонт".

Бившият членът на НС
на БСП и дългогодишен на-
роден представител Янаки
Стоилов каза:

"Тя има добри шансове и
възможности за успех. Аз не
изключвам да бъдат изра-
зени мнения и някакви пре-
поръки по отношение на
кампанията й и взаимодей-
ствието с БСП, но това спо-
ред мен няма да предизви-
ка разногласия в крайния
резултат и мисля, че БСП
трябва да се стреми значи-
телно да увеличи своето
представителство в Общин-
ския съвет".

Íàöèîíàëíèÿò ñúâåò íà ïàðòèÿòà èçðàçè
óâåðåíîñò, ÷å ñ íåÿ â ñòîëèöàòà èìà øàíñ
çà ïîáåäà è ïðîìÿíà

"Няма как НС на БСП да не
подкрепи решението на БСП-Со-
фия за кандидатурата на Мая Ма-
нолова, защото заявихме, че ще
заложим на личности, които съ-
бират широка обществена подк-
репа и доказали, че могат да за-
щитават каузи и политики", заяви
зам.-председателят на ПГ на "БСП
за България" и член на ИБ на БСП
Весела Лечева пред БТВ преди
пленума на социалистите. Тя до-
бави, че Мая Манолова е изклю-
чително енергичен човек, който
умее да фокусира вниманието на
обществото върху болезнени те-
ми и успява да решава пробле-
ми, ангажирайки и институциите.
Лечева каза още, че БСП е пър-
вата партия, която излиза пред

Âåñåëà Ëå÷åâà: Âúâ Âåëèêî Òúðíîâî èçãðàäèõìå øèðîêà êîàëèöèÿ çà ïðîìÿíà
но място, община и регион. "Ние
даваме и свободата на всяка ед-
на общинска организация на БСП
да избере своите коалиционни
партньори с едно-единственото
условие - без ГЕРБ. Защото в пос-
ледните 10 години управлението
на ГЕРБ носи само негативи и про-
пуснати ползи", коментира още
Весела Лечева.

 "Във Велико Търново изградих-
ме широка лява коалиция и се об-
ръщаме към всеки, който иска про-
мяна на модела на управление",
каза още Весела Лечева, която е
и кандидат за кмет на старата сто-
лица.  Тя добави, че общината има
огромен потенциал и възможнос-
ти. "Трябва да имаш ясна визия,
широк кръгозор и размах на уп-

равленец, за да можеш да разви-
ваш града и общината. В послед-
ните 10 години въпреки средства-
та, отпуснати от ЕС, Велико Търно-
во не успя да се възползва от въз-
можностите, които има", заяви
зам.-председателят на ПГ на леви-
цата.

Весела Лечева коментира и
последните скандали, разразили се
в страната, и заяви, че периодич-
ното провокиране на скандали като
т. нар. шпионска афера цели един-
ствено управляващите да се за-
държат на власт. "Това е вредно и
деструктивно. Да управляваш дър-
жава, всявайки страх у хората, е
много далеч от демократичните ус-
тои, които България има", заклю-
чи Весела Лечева.ç

"Единствената възмож-
ност, чрез която можем да
нанесем този решаващ удар
на ГЕРБ в София, е Мая Ма-
нолова. 30 години не успях-
ме да направим пробив в
столицата. Трябва да си нап-
равим изводите от досегаш-
ния си опит и да покажем,
че сме си научили урока.
Манолова има потенциала
да мобилизира избиратели,
които досега не са ни подк-
репяли". Това заяви преди
дни лидерът на БСП-София
Калоян Паргов в политичес-
кия си доклад пред делега-
тите на XIII конференция на
Градската организация.

Също вчера на пленума
на БСП бе взето решение
кандидат-кмет на Варна и
за водач на листата за об-

щински съветници в града
да бъде проф. Анелия Кли-
сарова, която е народен
представител от БСП и
бивш ректор на Медицинс-
кия университет-Варна и об-
разователен министър. От
листата на БСП за общинс-
ки съветници е изваден Бо-
рислав Гуцанов, който за-
губи доверието на Изпъл-
нителното бюро на БСП. Ле-
вицата не прие предложе-
ната от Гуцанов кандидату-
ра на лидера на ПП "Въз-
раждане" Костадин Коста-
динов за кмет на морската
столица.

Списък с всички канди-
дати за кметове на БСП
или подкрепени от социа-
листите четете в броя от
вторник, 17 септември.ç

:

Събития
” 1620 г. - От Плимут
(Англия) потегля корабът
"Мейфлауър", чиито пътници
създават в Плимут (Масачу-
зетс) първата английска
колония в Америка.
” 1794 г. - Стойко Владисла-
вов е избран от Търновския
митрополит за врачански
епископ и приема името
Софроний Врачански.
” 1810 г. - Мексико обявява
независимост от Испания.
” 1875 г. - Избухва Староза-
горското въстание, организи-
рано от Българския революци-
онен централен комитет в
Букурещ и ръководено от
Стефан Стамболов с помощни-
ци Захари Стоянов и Георги
Икономов.
” 1907 г. - Основан е Съюз
на запасните офицери в
България.
” 1986 г. - При пожар в
мината "Кинрос" (ЮАР) загиват
177 души.
Родени
” 1745 г. - Михаил Кутузов,
руски военачалник
” 1824 г. - Пьотър Алабин,
руски общественик
” 1888 г. - Франс Емил
Силанпя, финландски писател,
Нобелов лауреат
” 1897 г. - Владимир
Трендафилов, български актьор
” 1902 г. - Камен Зидаров,
български писател
” 1924 г. - Лорън Бекол,
американска актриса и
манекен
” 1952 г. - Мики Рурк,
американски актьор
” 1956 г. - Дейвид Копър-
фийлд, американски илюзио-
нист
Починали
” 1977 г. - Мария Калас,
гръцка оперна певица
” 1990 г. - Иван Панев,
български политик, първи
секретар на ЦК на комсомола,
кмет на София, първи секре-
тар на Пловдивски окръжен и
Софийски градски комитет на
БКП, член на Държавния съвет
и на Политбоюро на ЦК на
БКП.
” 1990 г. - Семьон Куркоткин,
съветски маршал

Íà òîçè äåí

българите със своя предизборна
платформа. Тя коментира, че плат-
формата  е изготвяна на базата
да стотици срещи с българските
граждани и анализ от какво имат
нужда жителите на всяко населе-

"Спирането на честотите на
програма "Хоризонт" за първи
път в историята на радиото  и
отстраняването на Силвия Ве-
ликова наподобяват едни мрач-
ни времена. Сегашният генера-
лен директор на БНР е назна-
чен от състава на СЕМ, който е
избран с мнозинството на ГЕРБ".
Това заяви зам.-председателят
на ПГ на "БСП за България" Хрис-
то Проданов пред "Дарик радио".
Той коментира изказването на
Бойко Борисов от вчера, че пар-
ламентът е назначил директора

ÁÑÏ: Íàøàòà öåë å ïðîìÿíà íà ïîðî÷íèÿ ôåîäàëåí ìîäåë íà ÃÅÐÁ ïî ìåñòà
на БНР: "Недопустимо е минис-
тър-председателят да не знае, че
парламентът не назначава ди-
ректора на радиото".

"За да си шпионин, трябва
да разполагаш с класифицира-
на информация. Няма нищо ло-
шо човек да проповядва своите
виждания за страната си", каза
Проданов.  Той изрази мнение,
че повечето скандали  в общес-
твото целят да отвлекат внима-
нието на обществото от важни-
те неща, които се случват в Бъл-
гария.

"Мая Манолова е доказал се
енергичен човек. Тя умее да ра-
боти с гражданите и намира ре-
шения на техните проблеми", за-
яви Христо Проданов. Той доба-
ви, че кметовете на ГЕРБ са фе-
одализирали голяма част от об-
щините. "Нашата основна цел е
да сменим този порочен модел",
категоричен бе социалистът.

 Проданов определи бюдже-
та за 2020 година като най-ва-
жен приоритет за тази парла-
ментарна сесия. Той обясни, че
е важно и законодателно да се

обърне внимание как работят
общините. "Ние поемаме анга-
жимент да стартираме процеду-
ра за промяна в Закона за мес-
тните данъци и такси, така че да
има финансова децентрализа-
ция. Целта е част от данъците,
които плащат българските граж-
дани, да останат в населеното
място, а не както сега  - Бори-
сов кара джипа, парите са в ба-
гажника и през прозореца раз-
дава по свое усмотрение сред-
ства", завърши Христо Прода-
нов.ç
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"Ценя подкрепата и на
БСП, и на ДБГ, на "Движе-
ние 21", на "Път на граж-
даните", на АБВ, на всички
неправителствени органи-
зации, на всеки гражда-
нин - партиен или непар-
тиен, защото това означа-
ва проявена смелост да
застанеш срещу модела.
Това са смели хора, които
имат собствено мнение и
искат промяна на управ-
лението в София. Но няма
такива условия, които да
ми постави която и да е
партия - категорично".

Това заяви кандидат-
кметът Мая Манолова на
въпрос в предаването
"Денят започва с Георги
Любенов" по БНТ дали ще
изпълни условията, които
Нинова щяла да постави с
цел подкрепа на изборите.

"Чух, че има очакване
да обсъдим основни
приоритети и от програми-
те на "България на граж-
даните", и на БСП, и на
"Движение 21" - моята
програма я пишат гражда-
ните на София. Приорите-
тите в моята програма се
определят от гражданите
на София. Ако програмите
на партиите са съобразе-
ни с идеите и вижданията
на гражданите, тогава аз
нямам никакво притесне-
ние. Части от моята
програма ще съвпаднат и
с тази на "Път на млади-
те", и на БСП, на всички
партии. Общото е, че
всички те искат промяна.
Това ми дава сила",  зая-
ви категорично Манолова.

На въпрос на зрител:
Защо развалихте хубавия
си образ като омбудсман,
като се кандидатирате за
кмет, Мая Манолова
отговори:

"Решението да се
кандидатирам за кмет на
София узряваше бавно,
това не е внезапен акт.
Много направихме с моя
екип в омбудсманството,
но през последната годи-
на нашите усилия бяха
буквално блокирани от
властта".

Генерално сбъркан е
моделът, по който се
управлява София и който
беше мултиплициран в
страната, категорична е
Манолова.

Публичните пари се
харчат неефективно и се
плаща на едни и същи
хора, допълни тя и даде
пример с последната
обществена поръчка за
сметопочистващите фирми

в София, в която, по
думите й, има по един
кандидат.

"Столицата е мръсна,
непочистена, контейнери-
те за боклук преливат.
Това са ангажименти на
сметопочистващите фир-
ми. Моделът е, когато
няма детски градини.
Хиляди деца пораснаха в
списъците за чакащи",
допълни Манолова.

Сега плащаме всяка
година 36 млн. лв. за
обработката на боклук, а
от следващата година ще
се плащат още 15 млн.
лв. отгоре. Това са пари-
те на столичани, заяви
Манолова.

"Ще има битка и състе-
зание не срещу един
кандидат, а срещу модела.
Ще има балотаж между
тези, които искат промяна,
и тези, които защитават
статуквото. Няма да позво-
ля нито едно междублоко-
во пространство да бъде
застроено, нито една
градина, нито един парк,
категорична е Мая Мано-
лова.

"Не гледам на тези
избори като война, като
на битка. Аз гледам на
тази кампания като една
възможност да извадим
начина на управление в
столицата на светло и
самите граждани да се
включат в управлението на
града", заяви тя.

Що се отнася до
"Топлофикация София",
Манолова каза, че дру-
жеството се източва, и
запита къде е столичният
кмет. "Частен субект
купува евтино тока от
"Топлофикация" и го
продава скъпо, той е на
печалба, а дружеството е
на загуба. След това този
субект продава скъпо ток
на "Топлофикация". Смет-
ките са неясни и нераз-
бираеми, хората живеят с
усещането, че ги ограбва.
Дружеството е загубило
най-ценното - доверието
на столичани. Трябва да
се оздрави", каза още
Мая Манолова и добави,
че пред погледа на Сто-
личния общински съвет
се точат милиони от
"Топлофикация". Нито
една от каузите, зад
които съм седяла като
омбудсман - няма да се
промени", уточни още тя.

Мая Манолова е кате-
горична, че не се страху-
ва от компроматна война
срещу нея.

Ìàÿ Ìàíîëîâà: Ìîäåëúò çà óïðàâëåíèå
íà Ñîôèÿ å ãåíåðàëíî ñáúðêàí
Îáùèíñêèòå ïàðè ñå õàð÷àò íååôåêòèâíî
è íåïðîçðà÷íî, ìîíîïîëèòå ïðîöúôòÿâàò,
å èçâîäúò íà êàíäèäàòà çà êìåò
íà ñòîëèöàòà

"Зад мен и екипа ми е сметището в Долни
Богров, което беше затворено през 1997 г. Днес в
това сметище се заравя преработен боклук - по-
точно висококачествено гориво, което произвеж-
да заводът за преработка на боклук от боклук. В
нормалния свят от такова гориво се произвежда
енергия. В София висококачественото гориво, ре-
зултат от преработката на боклук, се заравя в
земята. Ние заравяме пари. Това са парите, с ко-
ито трябваше да поевтинее парното на столичани
според обещанията на кмета Фандъкова", заяви
гражданският кандидат за кмет на столицата Мая
Манолова на входа на депото за неопасни отпадъ-
ци в Долни Богров, където по думите й дневно се
заравят по 300 тона от т. нар. РДФ.

"И както за повечето от нещата в София, и тук
плащаме два пъти - ремонт на ремонта, рекулти-
вация на рекултивацията, преработване на прера-
ботеното. Веднъж плащаме за преработка на бок-
лука и производство на това гориво - 27 млн. лв.
годишно. За това сметище, за заравянето на това
гориво, плащаме 3 млн. всяка година. Плюс още
близо 6 млн. за горене на останалите количества
високотехнологично гориво в циментовите заводи
в Северна България", каза Манолова.

Тя изчисли, че общо сметката е в размер на
36 млн. лв. и че всеки ден на столичани това
струва по 100 хил. лв. за преработката на този
боклук.

"През следващата година тази сметка ще на-
бъбне с 15 млн. лв. годишно - ще стане малко над
50 млн. лв. Толкова ще плащат столичани за пре-
работка на същия този боклук. Това става ясно от
обществената поръчка, която кметът Фандъкова е
обявила на 19 август т. г., която ще бъде отворена
на 20 септември 2019 г.", посочи Мая Манолова и
уточни, че става въпрос за две поръчки.

Първата е за изгаряне на това гориво, а втора-
та е за транспортиране на горивото, което се про-
извежда в завода за боклук.

"Видно от параметрите на тази поръчка, изга-
рянето ще струва на столичани годишно по 15
млн. лв., а транспортът ще струва 5 млн., 27 млн.
- заводът за боклук, 3 млн. за това депо - общо
50 млн. лв.", изчисли Манолова.

"Ако боклукът на София мирише, то тези по-
ръчки вонят - направени в последния момент и

Âðåìå å çà ðåôåðåíäóì çà ïðåðàáîòâàíåòî
íà áîêëóêà íà ñòîëèöàòà

свързани със сметосъбирането и боклука на Со-
фия", категорична бе Манолова.

"Оказа се, че съм права за поръчката за сме-
тосъбирането. 500 млн. лв., обявени от кмета Фан-
дъкова в навечерието на изборите, при положе-
ние че договорите на сегашните фирми изтичат
след 1 година. Така и не чух смислен отговор за-
що е това бързане, но можем да си направим
предположенията предвид факта, че през следва-
щите 5 години ще почистват същите фирми като
сега. Същите фирми от приятелския кръг, както се
вижда от отворените вече оферти - има позиции,
за които има само по един участник", подчерта
кандидат-кметът.

Тя допълни, че единственият ощетен е столич-
ното общинско предприятие, което до момента е
чистило 3 района, сега ще чисти само един. Въп-
реки обещанието на кмета Йорданка Фандъкова,
дадено през 2016 г., че ще инвестира и стабили-
зира това общинско предприятие, за да може об-
щината сама да се включи в сметосъбирането.

"Тогава са отделени 3,5 млн. за закупуване на
техника, а резултатът от това обещание и усилия е
фактът, че общинското предприятие сега ще чисти
само един район - най-трудния, "Красна поляна".
Системата за управление на отпадъците в София е
сбъркана. Това ли е кръговата икономика, зелена-
та икономика, при която харчим пари, за да про-
изведем от боклука гориво, а след това заравяме
това гориво в земята в едно сметище, което беше
затворено", попита Мая Манолова.

"От мен вече се очакват решения, затова със
сигурност ще обещая на кмета Фандъкова, че ще
бъде направена пълна ревизия на цялата система
за управление на отпадъците в София - всичко ще
бъде извадено на масата. Ако бъда кмет, ще има
референдум и гражданите ще кажат да има ли
инсталация за горенето на боклук, каква да бъде
технологията и по какъв начин да бъде осигурено
финансирането. Темата е изключително важна за
столичани и решението трябва да го вземат те.
Защото решението, което в момента предлага еки-
път на Фандъкова е това, при което се заравят
едни пари. А София, въпреки че годишно се харчат
над 200 млн. лв. за чистота, чиста ли е, прашна
ли е, подредена ли е? Ставаме заложници на съ-
щото за следващите 5 години - пак същите ще
чистят, пак така ще чистят. Не просто сбъркана
система, а една дебела сметка, която плащат сто-
личани. И един много красноречив пример колко
непрозрачно и неефективно се харчат парите на
гражданите на София", завърши Мая Манолова.

Áîêëóêúò ìèðèøå, íî îáùåñòâåíèòå
ïîðú÷êè çà íåãî âîíÿò, çàÿâè Ìàíîëîâà
â Äîëíè Áîãðîâ

Мая Манолова подкрепи справедливия протест на жителите на Долни Богров
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Колебанията в мненията за
световната зърнена реколта се
уталожиха още в началото на
месец септември - този сезон
се оказа добър и в количест-
вено, и в качествено отноше-
ние и след августовските спа-
дове FOB цените на зърнените
контракти по световните бор-
сови пазари се върнаха към
обичайните нива.

В САЩ хлебната пшеница
отново възбуди интереса на ин-
вестиционни фондове, те се
върнаха към контракта и цена-
та се вдигна със 17.00 долара
до 215.00 щ.д./тон. Франция
също отиде нагоре, но много
по-незначително - плюс 3.00
евро до 168.00 евро/т, а в Ук-
райна и Русия единодушна про-
мяна надолу до 184.00 щ.д./
тон със съответно минус 3.00
долара и минус 5.00 долара.

При царевицата движение-

Сушата, обхванала
цялата страна, ще се
задълбочи до края на
този месец и ще причини
сериозни закъснения на
есенната сеитба. Промяна
в агрометеорологичните
условия през тази седми-
ца не се очаква, отбеляз-
ва Дукена Жолева, агро-
метеоролог в Национал-
ния институт по метеоро-
логия и хидрология
(НИМХ). Времето над
страната ще се задържи
сухо и топло за сезона.

"От средата на август
до началото на второто
десетдневие на септември
валежи със стопанско
значение в по-голямата
част от страната не са
регистрирани", коментира
Дукена Жолева. Нейните
очаквания са, че в края на

лятото сушата в полските
райони ще се задълбочи.
Това ще възпрепятства
провеждането на предсе-
итбените обработки на
площите предвидени за
засяване със зимна рапи-
ца и зимни житни култури.
В резултат се очакват
сериозни закъснения при
есенните сеитби. Оптимал-
ните агротехнически
срокове за сеитбата на
рапицата изтичат в нача-
лото на третото десетдне-
вие на септември.

През тази седмица по-
голямата част от късните
земеделски култури ще
приключат развитието си.
При късните хибриди
царевица ще се наблюда-
ва масово восъчна и
пълна зрелост. При ориза
ще протича масово фаза

Îùå ïî-òåæêà ñóøà óäðÿ
åñåííàòà ñåèòáà
Ëèïñàòà íà äúæäîâå å áëàãîïðèÿòíà
åäèíñòâåíî çà ïðèáèðàíåòî íà ðåêîëòàòà

узряване.  Фаза узряване
ще се наблюдава при
памука и фъстъците. При
захарното цвекло ще
преобладава техническа
зрелост.

По-късните винени
сортове грозде ще встъ-
пят във физиологична
зрелост по-рано от оби-
чайните за страната
срокове.

Условията през седми-
цата ще бъдат подходящи
за приключване на жътва-
та на слънчогледа и за

О Б Я В А
"ДКЦ ХХХ -СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем

за срок от три години на:
1. Помещение, предназначено за Аптека - Имотът се състои от: Помещение - с площ от

31.80 кв. м /тридесет и един и осемдесет/ кв. м, находящ се на партера в сградата,
/централно фоайе/ в която се помещава "ДКЦ XХХ - София" ЕООД, с адрес: град София, ж.к.
Обеля - 2, ул. 108.

Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна служба на 2-ри
етаж в сградата на дружеството - тел: 0884016954

Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 16.00 ч. на 25.09.2019 г.

освобождаване на площи-
те от късните окопни
култури - царевица, карто-
фи, захарно цвекло,
моркови, както и за
прибиране на узрялата
зеленчукова и плодова
реколта.

Според други прогнози
в последната седмица на
месеца - след настъпване-
то на астрономическата
есен на 23 септември,
може да се очакват и
първите дъждове със
стопанско значение. ç

×óìàòà ïî ñâèíåòå ïðîäúëæàâà äà
íàñòúïâà âúïðåêè õâàëáèòå íà âëàñòòà

Íîâî ëåêî
ïîíèæåíèå
â öåíèòå íà
ïøåíèöàòà
íà ñòîêîâàòà
áîðñà

то отвъд океана е почти неза-
бележимо с плюс 1.00 долар
до 160.00 щ.д./тон, във Фран-
ция царевицата добави 2.00 ев-
ро до 166.00 евро/тон, а Ук-
райна за доставка ноември от-
ново понижи цената с минус
5.00 долара до 156.00 щ.д./
тон. При ечемика Украйна ко-
тира с единица надолу на
176.00 щ. д./тон, а Франция
търгува пивоварен ечемик на
157.00 евро/тон. Рапицата в
Европейския съюз
(Еuronext)помръдна нагоре с
2.00 евро до 383.00 евро/тон.

В подкръг "Зърно" на Со-
фийската стокова борса коти-
ровките остават спокойни и ле-
ко надолу. Хлебна пшеница от
място се предлага от 310.00
до 350.00 лв./тон. Фуражната
пшеница се предлага на 290.00
лв./тон, търсенето е на 250.00
лв./тон. При царевицата също
има заявки за покупки на
260.00-280.00 лв./т и предла-
гане на 290.00 лв./тон, а фу-
ражен ечемик се продава на
270.00 лв./тон. Всички цени са
без ДДС. ç

О Б Я В А
"ДКЦ ХХХ -СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем

за срок от три години на:
1. Помещение, предназначено за Школа по танци  - Имотът се състои от: Помещение  -

с площ от 84 кв. м /осемдесет и четири / кв. м, находящ се на ІІ етаж блок В Южно крило,
в  "ДКЦ XХХ - София" ЕООД, с адрес: град София, ж.к. Обеля - 2, ул. 108.

Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна служба на 2-ри
етаж в сградата на дружеството - тел: 0884016954

Крайният срок за  подаване на документи за участие определям до 16.00 ч. на
02.10.2019 г.

Разпространението на
африканската чума по сви-
нете (АЧС) у нас продъл-
жава, въпреки че в среда-
та на миналата седмица зе-
меделският министър Де-
сислава Танева изрази на-
дежда, че заразата от АЧС
затихва. Само за един ден
- на 12 септември, ветери-
нарните власти обявиха ед-
но ново огнище на опас-
ната инфекция в заден
двор в плевенското село
Гиген, както и два нови слу-
чая при диви свине в Пле-
венско и във Видинско.

Изпълнителният дирек-
тор на БАБХ издаде запо-
вед за първично възникна-
ло огнище на АЧС в лично
стопанство в село Гиген,
община Гулянци, област
Плевен. В двора са отглеж-
дани две прасета. Състоя-
нието им е накарало тех-
ния стопанин да се усъм-

ни, че животните са зара-
зени. Заради новото огни-
ще е разпоредено прину-

дително умъртвяване на
всички домашни свине, от-
глеждани в дворовете в

Масово поскъпване на
зеленчуци и плодове отче-
те Държавната комисия по
стокови борси и тържища
през седмицата. Най-голям
скок има при пъпешите и
дините, чиито едрови цени
се увеличиха съответно с
0,15 и с 0,06 лв. Така, при
скок от почти 19 на сто,
тържищната цена на пъпе-
шите достигна 0,95 лв./кг,
а на дините до 0,49 лв.Наб-
лижаващата есен се отра-
зи и в цените на доматите
от открити площи, които се
увеличиха с над 11% и са
със средна стойност 1,06
лв./кг. Оранжерийните до-
мати засега продължават
да поевтиняват - през сед-
мицата средната цена пад-
на с още 8% до 1,38 лв./кг.

Äèíè, ïúïåøè, ïèïåð è êðàñòàâèöè
ïîñêúïâàò íà åäðî

В обратна посока се дви-
жат оранжерийните крас-
тавици. Те станаха по-скъ-
пи от доматите, като доба-
виха 0,10 лв. до 1,47 лв./кг

С почти 10 ст. поскъп-
наха и червените чушки -
до 1,26 лв./кг, зеленият пи-
пер се предлага на едро
за 1 лев. През септември
2018 г. цените им бяха по-
високи - 1,45 лв. за черве-
ния и 1,25 лв. за зеления
пипер.

Зелето, тиквичките и
картофите също не оста-
наха извън сезонните це-
нови промени. Цената на
зелето се увеличи с 9 на
сто до 0,61 лв./кг, на тик-
вичките с 5% до 0,65 лв.,
на картофите също с 5%
до 0,63 лв. ç

най-близките седем села.
Четири от тях са в община
Гулянци - Брест, Дъбовене,
Загражден и Искър, а дру-
гите три са в община Дол-
на Митрополия - Байкал,
Крушовене и Славовица.

Два нови случая на аф-
риканска чума са потвър-
дени при диви свине. В
единия случай дивото пра-
се е намерено в землище-
то на община Кула, област
Видин, а другият случай е
в землището на община
Долна Митрополия, област
Плевен. Около двете мес-
та са определени инфекти-
рани зони с радиус 8 км
(площ 200 кв. км), като дос-
тъпът до тях е ограничен. ç
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- Г-н Пешов, казвали сте, че сте благос-
ловен с двама синове и с дъщеря, както и с
развитието на една от големите строителни
компании.

- Една от най-големите
- Днес "Главболгарстрой" ще стане на 50

г. Защо точно на тази дата?
- На 16 септември 1969 г. е указът на

Държавния съвет, затова го смятаме за рож-
ден ден на фирмата. А защо съм благословен,
защото Бог ми е дал три прекрасни деца -
Камен, Калин и Анна, и трите са възпитани в
труд, скромност и старание. Камен и Калин
показват резултати, защото са по-големи, а
малката е на 24 г., тя има време да показва
какво може. Какво е еднаквото в тримата?
Бяха доста ученолюбиви и тримата след вис-
шето образование имат специализация, два-
мата - mba business administration, големият,
Камен, в академията на науките в Москва, а
Калин в Швейцария в American school. Малка-
та завърши магистратура в Нов български уни-
верситет, а преди това завърши колеж в Брай-
тън, Великобритания. Върна се в България и
сега се подготвя за докторантура.

- Каква специалност е завършила Анна?
- Туризъм. Затова сега сме я сложили в

ръководството на "Белчин парк", така се каз-
ва фирмата, а спа комплексът е "Белчински
извор", защото имаме изворна минерална во-
да, която е изкарана със сондаж. Моят дядо
някога ме довеждаше на могилата, която сега
е в двора на комплекса, и ми казваше: Дете,
тук е имало минерална вода и белчинци са я
запушили с кълчища и глина, за да не плащат
данъци. От тази легенда тръгнахме, извикахме
учени, изследваха разломи и казаха, че вода-
та не е тук на могилата, преместила се е 200
м нататък. Сондирахме на 1700 м дълбочина,
2,5 млн. лв. вложихме преди 10 г., извадихме
6,5 л/сек дебит. Законът обаче е скроен така,
че си вложил пари, извадил си вода и после
кандидатстваш за концесия, спечелихме я и
плащаме концесионна такса на общината. Преди
2,5 г. решихме да започнем да използваме
тази минерална вода чрез модерен спа комп-
лекс.

- Да се върнем на годишнината. Колко от
тези 50 години на "Главболгарстрой" са свър-
зани с живота ви?

- 32 години работя в тази компания, 29 от
тях съм неин ръководител.

- Приватизацията на тази компания е ед-
на от малкото, която не беше свързана с
разсипване, с разграбване, а я разви.

- "Главболгарстрой" в края на социалисти-
ческия период беше 11-а поред сред строи-
телните предприятия.

- Нейната ниша беше строителство в Ру-
сия, нали?

- Нейната ниша беше изпращане на работ-
ници за строителство в Русия и организиране
на тези работници в състава на руски структу-
ри. Ние нямахме самостоятелни структури. След
като дойде преходът, все още имахме поръчки
от "Газпром", защото и преди това работехме
предимно за тях - на газопровода от Ямбург.
Ние направихме в Оренбург първата компре-
сорна станция с блок монтаж, тогава това бе-
ше модерно. После работихме на линейната
част.

- А след промените какво се случи?
- Постепенно намаляха поръчките, които

"Газпром" ни даваше по спогодбата, и минахме
на директни поръчки срещу заплащане. Нап-
равихме например първия аквапарк на Черно-
морието, недалеч от Сочи, за нуждите на "Газ-
пром". С Рем Вяхирев го открихме и прегърна-
ти се пуснахме по пързалката. И един хотел
им направихме, казваше се "Ямал". Но поръч-
ките намаляваха. Трябваше да си търсим ра-
бота на пазара. През 1991 г. се появиха по-
ръчките за военните градчета за руските вой-
ски, които напускаха Източна Германия. Тряб-
ваше да се явяваме на търгове, а не знаехме
какво е търг, как се прави оферта. От 65 млн.
лв. обем дадох 4 млн. за обучение на кадрите,
това беше преломен момент. Направихме оферта
за първия търг, кандидатствахме, но германс-
ките фирми се ползваха с преференция. Тога-
ва дойде немската фирма "Хохтийф", която ни

Инж.

Симеон

ПЕШОВ

От кризите
излизаме с
упорит труд,
с умни,
колективни
и обмислени
решения,
с грижа
за хората

Íàé-âàæíîòî ñà õîðàòà!

председател
на УС на
"Главболгар-
строй"

познаваше отпреди, и подписахме споразуме-
ние за подизпълнител. Кандидатствахме и спе-
челихме първия търг за площадката при Ста-
роконстантинов в Украйна, която включваше
1200 апартамента, търговски център, 2 учили-
ща, 2 детски градини, медицински център, го-
лям като болницата. Това струваше 200 млн.
марки, ние имахме обем 120 млн. марки, почти
всичко влизаше в нашите задължения, "Хох-
тийф" беше супервайзър, а ние изпълнявахме
всички видове СМР. Но това е съдбата на то-
зи, който не може да се пребори.

- Не беше ли това съдбата през 90-те
години на повечето строителни фирми и у
нас, на родна земя? Да бъдат подизпълни-
тели.

- Ние по-късно влязохме на българския па-
зар, така че го попропуснахме този период.
Нашите бази бяха в Русия и Украйна. По-къс-
но ние взехме решение, което беше истори-
ческо за нас, да си създадем структури в Бъл-
гария, като покрием всички райони, това са
1993-1994 г. Но големите обеми ни бяха в

Симеон Пешов -
съзидател, патриот,

спомоществовател
Симеон Пешов е роден през 1941

година в с. Белчин, Самоковска общи-
на, Софийска област. Завършва Вис-
шия инженерно-строителен институт в
София. Специализира в Москва. Тру-
довата си дейност започва в Изчисли-
телен център за строителството. През
1969 г. специализира в ICL в Лондон.
От 1976 до 1979 г. е старши експерт от
производственото направление на глав-
на дирекция "Строителство на НРБ в
Москва". От 1981 до 1989 г. работи в
Министерството на строителството ка-
то директор, главен директор, замест-
ник-председател (с ранг на заместник-
министър) на Асоциация "Строежи и
строителна индустрия". От 1990 г. до
момента е главен мениджър на "Глав-
болгарстрой". Г-н Пешов е председател
на Камарата на строителите в Бълга-
рия от 2003 до 2010 г., а понастоящем е
"почетен председател". Бивш член на
УС на КРИБ, а сега на консултативния
съвет. Член е на Висшия църковен съ-
вет и носител на международни отли-
чия. "Моят живот е свързан с изграж-
дане на газопроводи, заводи, жилища,
много културни домове", прави равнос-
метка за мащабите на дейността на
фирма "Главболгарстрой" Симеон Пе-
шов пред в. ЗЕМЯ през 2016 г. Той е
най-знатният български строител, дос-
тоен приемник на заветите на Майстор
Кольо Фичето, а "Главболгарстрой", ко-
ято е негово дело и кауза, е най-голя-
мата строителна компания у нас с вече
50-годишен опит, признат далеч зад пре-
делите на Отечеството - в Русия, Ка-
захстан, Украйна, Германия, Беларус,
Узбекистан, в Африка и Близкия изток.
Най-мащабните проекти на "Главбол-
гарстрой" през последните години са за-
ла "Арена Армеец", южната дъга на
Околовръстното шосе. Компанията нап-
рави и ремонта на Националния ста-
дион "Васил Левски", пое строителст-
вото на сградата на РВД. Знакови за
фирмата обекти са и Националният му-
зей за култура и изкуство "Квадрат 500",
новият "София Ринг мол", "Цари Ма-
ли град" в село Белчин, много туристи-
чески комплекси и инфраструктурни
обекти, спечелили всички възможни от-
личия за качество и професионализъм.

На сърцето на родолюбеца Симеон
Пешов е и църквата "Св. Петка", коя-
то възстанови заедно със синовете си.
Широко известна е социалната чувст-
вителност, която проявява в своята
предприемаческа дейност, която тряб-
ва да служи за пример за отговорен и
отворен към хората бизнес.

Симеон Пешов е искрен радетел на
дружбата между братските, славянски
и православни народи на България и
Русия, зам.-председател на УС на Фо-
рум "България-Русия".

Русия. След това започнахме да работим като
главен изпълнител и в България. Периодът с
"Хохтийф" беше един от важните, защото нем-
ците ни научиха на дисциплина, ние имахме
достатъчно технически познания, но не бяхме
така строги в дисциплината. При немците няма
рационализации, изменение на проектни ре-
шения. Както е по проекта начертано, така се
изпълнява, може да си по-умен и да виждаш
по-добър начин, но не можеш да променяш.
Това е важно, защото крайният продукт изли-
за навреме и точно.

- Тук у нас строителният бранш мина през
няколко кризи. Как се преминава през тях и
се оцелява?

- Първата криза беше през 1997 г., ние
оцеляхме, защото работехме на обекти в Ру-

сия и ни се плащаше предимно в долари. На
работниците ни в България плащахме заплати-
те всяка седмица. Но през 1998 г. имахме
още една криза - дефолта на рублата. Някои
договори ни бяха в рубли и изведнъж от 6
рубли за долар станаха 26. За една нощ загу-
бихме 10 млн. долара и как се излиза от тази
ситуация.

- Как?
- С много упорит труд, с умни решения,

колективни. И с грижа за хората. Главното в
целия ми период на управление е грижа за
хората. И на първо място - грижа за младите.
Ние в момента имаме много млади хора в ме-
ниджърския екип. В "Главболгарстрой" АД и "ГБС-
инфраструктурно строителство" ръководители-
те са под 45 години. А кризата, която беше
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Заможен
съм, но
живея
скромно.
Отнасям се
строго към
себе си,
възпитах
децата си
спартански,
във фирмата
те започ-
наха на
най-ниски
позиции

през 2009 г., беше главно инвестиционна. Много
строителни фирми бяха навзели кредити и стро-
яха жилища.

- И вие строяхте жилища.
- Малко. Ние усетихме, че от Америка идва

такова нещо, и спряхме, 2009-2010 г. нямах-
ме собствени инвестиции. Калин Пешов проуч-
ваше какво се случва на пазарите в САЩ и на
Запад и каза: "Баща ми, колеги, идва криза,
тя ще дойде и в България, трябва да сме кон-
сервативни в инвестициите". В тези периоди
бяхме много консервативни. Това ни спаси от
големи загуби.

- В кой момент децата ви влязоха в уп-
равлението?

- Влязоха постепенно и от ниско ниво. Те
не веднага станаха шефове. Първият обект на
Калин Пешов беше американското посолство,
като той в началото беше назначен от инвес-
титора като офис мениджър. После стана ди-
ректор по маркетинга в "Главболгарстрой", след
това израсна и стана член на управителния
съвет. Камен Пешов дойде като директор по
механизацията, той това е завършил - строи-
телна и пътна техника.

- В случай че компанията е на баща им,
какво значи израстват, рано или късно ще
станат шефове. Не е ли така?

- Как ще станат шефове, ако не могат да
управляват? Фирмата ще загине, ако има ше-
фове, които вземат неправилни решения. И
ако нямат авторитет сред подчинените. И два-
мата завоюваха авторитет на ниските нива и
след това станаха шефове.

- Докато вие управлявате тази фирма,
децата растат, как? Спомням си, че Калин
Пешов ви говореше на "Ви" във фирмата.
Защо?

- Защото там има шеф, има подчинени и
те се обръщат към шефа на "Ви". Той трябва
да е равен с всички, и беше равен с всички.
Той и сега, когато имаме гости или някакво
специално събитие, се обръща към мен с г-н
Пешов. Никога не са ми казвали на оператив-
ка "тате".

- Е, "тате" не, но ми се струва ненормал-
но да говориш на баща си на "Вие".

- Нормално е. Те се обръщат към шефа на
фирмата, а това, че той им е баща, е съвпа-
дение.

- И двамата, Калин и Камен, ми бяха
казали, че не сте им давали да гледат теле-
визия като малки. Това пък защо?

- Като малки не им давах да гледат теле-
визия, защото идваше време да си лягат. Ако
гледат телевизия, няма да си легнат навреме.

- Малко спартански ми звучи.
- Спартански ги гледах. Защото аз съм из-

расъл от бедно селянче до мениджър на голя-
ма компания в редица лишения. Учех в гимна-
зията в Самоков и в петък вечер си тръгвахме
всички пеша до Белчин. В събота и неделя
цепя дърва, режа дърва, в понеделник рано
сутрин с раницата, пълна с малко картофи,
малко фасул, малко сланинка и с хляб за сед-
мицата, тръгвам пеш до Самоков, 17 км. И съм
на училище в 8 часа. Ние не бяхме от най-
бедните, но все пак бяхме от по-бедната част.

- А сега, като сте от по-богатата част?
- Като сме от по-богатата част, не живея

охолно. Отнасям се много строго към себе си -
не преяждам, не препивам. Скоро Калин ми
каза, като бяхме насаме - сега разбрах защо
към себе си ти си толкова строг. Не може
един мениджър да си позволява, как да го
кажа, за да не обидя някого, да живее охолно
и на другия ден да работи. Аз и сега съм строг
към себе си. И към децата затова бях строг,
за да се научат и те.

- Близки ли са?
- Близки са, обичат се много и тримата.

Всеки труден момент в строителството, мен
като ме няма, го обсъждат двамата синове. А
по принцип всеки понеделник ние тримата се
събираме и обсъждаме. Малката все още няма
опит, затова не участва.

- Като че я държите встрани.
- Не я държим встрани, възпитаваме я.

Калин сега се грижи за нейното обучение. Вчера
2-3 часа имаха съвещание с хора, които са
опитни в хотелиерството, под ръководството
на Калин. Тя трябва да мине един период на
обучение като ръководител.

- Глезят ли я батковците, а вие?
- Не, не я глезят. Аз, разбира се, към нея

се отнасях по-лежерно. Защото в периода, ко-
гато работата ми беше в Русия, идвам си и
искам да й се порадвам, защото е малка. И
после бащите, знаете, към дъщерите имат сла-

бост. Аз я гушкам, радвам й се и след това
изчезвам. Затова не съм бил толкова строг
към нея. Но бях достатъчно взискателен, за
да мине по пътя на братята си в обучението.

- А защо я изпратихте в чужбина? Отде-
лихте я на 13 години?

- Тя учи колеж в Брайтън. Изпратих я, за
да се научи да се справя. Сега Анна е от тези
космополитните, може да ходи навсякъде, да
се справи с всяка ситуация. Тя си милее за
българското и на нея тук й е хубаво. Когато
учеше в Брайтън, ако имаше три дни вакан-
ция, ми се обажда - тате, вземи ми билет за
самолет, да си дойда.

- Как се предава бизнес, който сте гра-
дили 29 години?

- Не става изведнъж, а за 10 до 14 годи-
ни. Постепенно ги включвах в екипи, а винаги
на върха съм слагал най-добрите, не синовете.
Постепенно те се интегрираха. А и двамата се
стараеха много да знаят. Най-накрая стигнаха
и до ръководството на фирмата.

- Сега те сами ли вземат решения, или
вие им се месите?

- Не им се меся. Най-важните решения ги
вземаме тримата.

- Ще станете ли четирима?
- Не зная, зависи от развитието на малка-

та. Най-важните решения ги вземаме с кон-
сенсус тримата. Ако няма консенсус, това ре-
шение не е взето.

- А как е с отношенията между бизнеса и
политиката?

- Далеч съм от политиката.
- Не вярвам, че нямате контакти с поли-

тици, нормално е за един голям бизнес.
- Поддържам контакти, да. По принцип меж-

ду бизнеса и правителството трябва да има
голямо взаимодействие, за да върви България
нагоре. Правителството осигурява капиталните
вложения, а бизнесът трябва да създава мощ-
ности за усвояването им. Така то подкрепя
бизнеса, а бизнесът - правителството. Иначе
ще стане орел, рак и щука. Аз подкрепям пра-
вителството в много отношения. Искате ли да
ви кажа как Бойко Борисов се запозна с мен?

- Как?
- Когато беше кмет, а правителството бе-

ше на БСП. Една вечер вечерям и ми се обаж-
дат Румен Петков, Асен Гагаузов, Емел Етем -
бате Симо, бързо ела на "Алабин", тук стана
страшно. Беше, когато падна стената на сгра-
дата на "Алабин" върху двете момичета и ги
уби. Отивам, там са няколко министри и зам.-
кметът Цветан Цветанов. Молят ме до сутрин-
та да разчистя всичко. Огледах, беше злокоб-
но. Казах им - не, без мен. Това не бива да се
чисти нощес. Не знаем какво има в мазетата.
Посъветвах ги веднага да се спре вода, елек-
тричество, да дойде пожарна, кучета да дой-
дат, да разберем има ли хора. Да се вземе
решение от общинския съвет, че ситуацията е
аварийна и може да се влезе в този частен
имот. Сутринта започнахме и за два дни из-
чистихме всичко. Тогава се връща Бойко Бори-
сов от командировка и идва да види какво е
станало. Цветан Цветанов му докладва - и ето
този човек свърши работата. Така се запоз-
нахме с Борисов. Като си голяма строителна
фирма, не може да не контактуваш с властта.

Много подобни случаи имаме в нашата практи-
ка. Спомням си случая с наводненията в Нови
Искър, с. Бисер, кв. "Аспарухово", случая с
влака в Хитрино. Винаги строителите реагира-
ме на момента и така трябва да става.
Неотдавна, когато беше пожарът на моста на
"Струма", веднага аз и специалистите, които
отговарят за инфраструктурното строителство,
отидохме под моста. Там гори, пожарни поли-
ват и аз гледам как бетонът се е отпрал на
няколко места. Обадих се на г-н Нанков (зам.-
министър на регионалното развитие - б. а.) и
му казвам - спрете магистралата, опасна е.
Докато не се назначи експертна комисия, да
се види арматурата на колоните издръжлива
ли е, не може да има коли отгоре. Това нали е
допир до властта? И властта разчита на тебе,
защото си мощен, имаш кадрите, опита, поз-
нанията, техниката. Това е силата на "Главбол-
гарстрой", че ние не сме били лакоми да си
разпределим печалбата и да я изядем. Винаги
сме се грижели да инвестираме в хора и в
техника. Както и да сме иновативни, да сме
първи в нещо.

- Като например?
- За първи път правихме блок монтаж на

компресорната станция при Оренбург, за която
вече ви казах. След това за първи път купих-
ме супертехника от САЩ за газопроводи. Стро-
ителството на кулата на РВД беше новост. В
"Арена Армеец" монтирахме долу големия пок-
рив и с швейцарска техника го вдигнахме. Каз-
ват сега, че сме най-добрите в строителството
на мостове в България. В Самоков инвестирах-
ме и направихме цех за производство на пред-
варително напрегнати греди. Бяха ни дали много
висока цена и ние решихме да направим цех и
всички трепереха дали решението на стария
Пешов няма да издъни фирмата. Справихме
се. Спечелихме търг за изграждане на моста
преди тунел "Железница" на "Струма". Ще го
правим по технологията "избутване". Прави се
конструкцията на брега и се избутва да стъпи
отсреща, това за първи път ще се прави в
България.

- Какво ще направите в понеделник?
- Събираме целия екип на тържество. Но

ще дойде първият служител, който е назначен
в Москва, защото фирмата се създава там, не
в България. Била е Главна дирекция "Строител-
ство на НБР в СССР", това е първото име.
Първият назначен човек е една дама, рускиня,
която е завършила българска филология в Мос-
ква и знаеше перфектно български, беше много
ценен кадър, защото всички официални ко-
респонденции минаваха през нея. И тук е мяс-
тото отново да кажа, че най-ценното във фир-
мата са кадрите. Всички наши успехи се дъл-
жат на силния колектив под девиза "Доверие,
завоювано с качество". Искам да благодаря
на мениджърите, инженерите, икономистите, тех-
ниците и работниците за полагания труд, за
добрия климат, за уважението помежду ни. Ис-
кам да пожелая на всички колеги от "Главбол-
гарстрой" много здраве, семейно щастие и дълги
години да работим заедно.

Интервюто е на в. "24 часа"
(Заглавието и подазглавията

са на ЗЕМЯ)
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На 11 септември Институтът
за социални изследвания "Иван
Хаджийски" организира дискусия
на тема "Консервативни ли са
българите? 30 години след
1989 г.". На нея бяха предста-
вени данни на "Галъп интерне-
шънъл", които сондират нагласи-
те на днешните българи. Ето и
доклада от мащабното изслед-
ване, което дава представа за
отношението ни към национал-
ното, традициите, религията,
мигрантите, половете, домакинс-
ките задължения в семейството,
наши и световни лидери и др.

Обществото ни споделя по-
скоро консервативен инстинкт.
Делението консервативно срещу
прогресистко или консервативно
срещу либерално надмогва
ляво-дясното деление или пък
делението Русия-Запад. По-
скоро традиционалистки и
консервативно у нас звучат и
леви, и десни, и привързани към
Запада, и привързани към
незападни модели.

Това са част от изводите от
първата дискусия на Института
по социология "Иван Хаджийски"
от започващата поредица
форуми по повод трийсетата
годишнина от началото на
демократичните промени у нас.

В дискусията Първан Симео-
нов представи експериментални
данни на агенцията "Галъп
интернешънъл" - в тях е прове-
рено отношението към различни
провокативни твърдения.
Финалната равносметка е, че
преимуществено консервативно
отговарят около 47%, но като
консерватори се определят
около 18%, докато преимущест-
вено либерално отговарят около
13%, а като либерали се
определят 11%, т. е. в българ-
ското общество има консерва-
тивност, но още не се нарича
така.

Например мнозинство от 70%
от запитаните се съгласяват, че
православието трябва да бъде
съхранявано като част от
идентичността ни, 81% се
чувстват по-скоро българи, а
90% споделят, че се гордеят с
българските фолклорни традиции
и обичаи. В същото време
обществото ни не стига до
крайности, например еднополови
бракове не се одобряват, но
обществото няма нищо против
различната сексуална ориента-
ция.

"Обществото ни е предпазли-
во, не достига до крайности -
общество на здравия разум. И
това също е част от по-скоро
консервативната нагласа на
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сънародниците ни. Ако не
консерватизъм като идеология,
то със сигурност консерватив-
ност като практика", отбеляза
още Симеонов.

Тома Биков, който беше един
от участниците в дискусията,
изтъкна, че силата на консерва-
тизма е в това, че той не е
революционен и не е идеология,
т. е. носи естественост.

Нено Димов пък акцентира
върху все по-видимия афинитет
към националната държава,
религията и традициите.

Ангел Джамбазки видя в
консерватизма защита на
народното и националното и
получи подкрепа в тезата си от
кмета на община Елин Пелин
Ивайло Симеонов, който добави
също, че българите като народ
са адаптивни, и даде поредица
от конкретни казуси на ниво
местна власт. Модератор на
панела беше Кристиан Шкварек.

Философският аспект на
проблема беше обсъден в
теоретични дебати между
д-р Николай Михайлов,
Андрей Райчев, Харалан Алек-
сандров, Боян Стефанов и Тончо
Краевски.
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Вяра и религия

Почти три четвърти от
интервюираните приемат, че
православието трябва да бъде
съхранявано като част от
идентичността ни, а малко под
30% са на мнение, че всички
религии трябва да имат еднаква
тежест в България. Останалите
нямат мнение. Съхранението на
православието се подкрепя най-

вече от по-възрастните хора,
тези с висше образование и
самоопределящите се като
българи, а идеята за по-
сериозен плурализъм се възпри-
ема по-добре от по-младите,
както и от различните етничес-
ки групи.

По отношение на вярата в
Бог - 63% декларират, че
вярват, а 23%, че не вярват,
14% - не могат да се определят
по този индикатор. Младите
хора, респективно тези от
столицата са и по-малко
вярващите.

Данните сочат по-скоро към
традиционалистки схващания,
които са и въпрос на поколен-
чески разлики. Повечето ко-
лективни идентичности - зако-
номерно - са присъщи най-вече
за по-възрастното поколение.

На този фон, в по-голямата
си част българите са и негатив-
но настроени към приемането на
мюсюлмански бежанци, защото
са заплаха за България. Това
вероятно се дължи на страх от
възможен цивилизационен и
религиозен сблъсък. Малко под
една четвърт смятат, че страна-
та ни е длъжна да осигури
убежище на всеки застрашен
човек - сред тях са основно
хора от малцинствените групи.

Религията тук е свидетелство
по-скоро за идентификация с
нацията и историята.

Хомосексуализъм и
еднополови бракове

Отношението към еднополо-
вите отношения и бракове е
важен признак за ценностния
дневен ред на обществата. В
мнозинството си българските
граждани виждат брака като акт
само между мъж и жена, а

малко над 10% приемат, че
трябва да се легализират и
еднополовите бракове.

По отношение на това какво
представлява хомосексуализмът
- болест или личен избор -
интервюираните са разделени
почти поравно - 49% срещу
48%. Останалите не могат да
отговорят. Съзнателно крайната
форма на задаване на въпроса
позволява ясно да се долови, че
нивата на отрицание към тези
теми у нас са високи. В същото
време до крайности не се стига.

Сред най-младите и хората с
висше образование хомосексу-
алността не се възприема
толкова негативно, колкото сред
по-възрастните и хората с по-
ниско образование. Но в крайна
сметка очевидно преобладават
негативните схващания.

Някои чувствителни
теми, свързани
с пола

В отговор на провокативно
формулирани индикатори,

например половината от интер-
вюираните смятат, че домакинс-
ката работа е отговорност и за
двете страни в едно домакинст-
во, а 49% смятат, че това е
работа само на жената. По
отношение на парите - 59%
смятат, че и двамата партньори
имат еднаква отговорност, а 41%
- само отговорност на мъжа.

Явно е, че отговорностите на
мъжа се споделят в сравнител-
но по-ниска степен. Идеята за
равнопоставеност на половете в
домакинството явно среща
инстинктивно по-висока подкре-
па сред по-младите, хората с
висше образование и т. н.
Онези, които смятат, че напри-
мер отговорност на жената е
домакинската работа, са по-
скоро възрастните и по-ниско
образованите. Сходна е структу-
рата на отговорите и по индика-
тора "кой трябва да носи
доходите" - по-възрастните и
онези с по-ниско образование
смятат, че това е работа на
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� В скалата на консерватизма
са 65%, а в тази на либерализма
- едва 24% от сънародниците
� 70% са категорични: Да пазим
православието, а 90% -
българската култура и традиции
� Само 10 на сто от българите
приемат гей браковете
� 81% се чувстват повече
българи, само 18% - граждани
на света
� 79% са за това ЕС да бъде
съюз на суверенни нации
� 53% от българите одобряват
действията на руския президент
Владимир Путин, 40% - на
унгарския премиер Орбан,
едва 26% харесват Макрон
� 30% се определят като
комунисти, Тодор Живков е
сред най-харесваните
исторически фигуриНародът ни желае да пази традициите си

Българинът никога няма да приеме джендърите и гей браковете



16 - 22 септември
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Щрак
петък, 21,00 ч.

Елена
вторник, 20,30 ч.

УЕФА Шампионска лига
сряда, 19,00 ч.

ÁÑÒÂÊÈÍÎ ÍÎÂÀ BTV ACTION

bTV Cinema,
ñúáîòà,
21,00 ÷.
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ЗЕМЯ 16 - 22

СЕПТЕМВРИ
приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 16 септември

филм /13, последен
епизод/(12)

00.45 Култура.БГ /п/
01.45 100% будни предаване за

здравословен лайфс-
тайл/п/

02.45 Търсачи на реликви 3 тв
филм /21 епизод/п/

03.25 Капри тв филм /62
епизод/п/

04.15 Законът на Дойл 2 тв
филм /13, последен
епизод/п/(12)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, с.3 еп.2

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори шанс"
- сериал, с.2 еп.13

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.6 еп.43

16.00 "Едно голямо семейст-
во" - сериал, еп.1

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.92
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.86
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна

емисия
23.30 "Луцифер" - сериал, с.2

еп.9
00.30 "Стрелата" - сериал, с.2

еп.1
01.30 "Домашен арест" - се-

риал, с.2 еп.9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Джи
Ай Джо: Ренегати" - се-
риал, еп.26

06.30 Анимационен блок :
"Приключенията на Дже-
ки Чан" - сериал, с.4
еп.1 - 3

08.00 "Последният кораб" -
сериал, с.3 еп.9

09.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.1

10.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.7

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.19

12.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.10

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

15.00 "Последният кораб" -
сериал, с.3 еп.10

16.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.2

17.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.11

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.20

19.00 Часът на супергероите:
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.8

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Готъм" - сериал, с.4
еп.14

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Труд-

на мишена" - екшън

07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" - Хар-

манли /ІІ част/
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знамени-

тости"
10.20 "Безценната перла"- се-

риал, 97 епизод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Хар-

манли /ІІ част/ (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" - се-

риал, 98 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 "Местно време" - Хар-

манли /ІІ част/ (п)
16.10 ТВ пазар
16.25 "България, земя на три

писмености" - докумен-
тален филм

17.20 "Местно време" - обзор
(п)

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

19.20 "Местно време" - Хар-
манли /ІІ част/ (п)

19.30 Новини - централна
емисия

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

21.00 Киносалон БСТВ: "Въз-
мездие" (2015 г.), Ис-
пания

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

23.40 "Местно време" - Хар-
манли /ІІ част/ (п)

23.50 Новини (п)
00.10 "България се събужда" с

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

Дачков (п)
03.00 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

04.00 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова
(п)

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

ÁÍÒ 1

05.50 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за

здравословен лайфс-
тайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Вяра и общество с Го-

ран Благоев /п/
13.30 Съвременници: Добро

утро, Европа! докумен-
тална поредица

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

14.45 Капри тв филм /62
епизод/

15.42 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Търсачи на реликви 3 тв

филм /21 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво ще се случи 2 до-

кументална поредица
21.30 Европейско първенство

по волейбол/мъже/:
Франция - България пря-
ко предаване от Монпе-
лие /Франция/

23.30 По света и у нас
00.00 Законът на Дойл 2 тв

(САЩ, 1993), режисьор
Джон Ву, в ролите: Жан-
Клод Ван Дам, Янси Бът-
лър, Ланс Хенриксен,
Арнолд Вослу и др.

00.00 "Готъм" - сериал, с.4
еп.14

01.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.8

02.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.3 еп.10

03.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.11

04.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.20

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.6 еп.12, 13

07.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

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

10.00 "Гамбит" - комедия, кри-
минален (САЩ, 2012),
режисьор Майкъл Хоф-
ман, в ролите: Колин
Фърт, Камерън Диас,
Алън Рикман, Том Корт-
ни, Стенли Тучи, Кенджи
Уатанабе и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

13.00 "Гранд" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал,

еп.47
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.60
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, с.2 еп.11, 12
18.00 "Стъпка по стъпка" - се-

риал, с.7 еп.10, 11
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.7 еп.11
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, en.11
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.11 еп.22
22.30 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.1 еп.1
23.00 Премиера: "Гранд" - се-

риал, еп.4, 5
00.00 "Бетовен 3" - комедия

(САЩ, 2000), режисьор
Дейвид Мики Евънс, в
ролите: Джъдж Райнхолд,
Джулия Суийни, Джо
Пиклър, Микела Гало,
Майк Сиколини, Джейми
Марш и др.

02.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

03.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

04.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" - сериал,
с.2 еп.18

07.00 "Странният случай с Бен-
джамин Бътън" - фентъ-
зи, романтичен, трилър
(САЩ, 2008), режисьор
Дейвид Финчър, в роли-
те: Брад Пит, Кейт Блан-
шет, Тилда Суинтън, Та-
раджи Хенсън, Ел Фа-
нинг, Джейсън Флеминг,
Махършала Али и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал,

с.2 еп.20, 21
12.30 Телепазар
12.45 "Целувка под имела" -

фентъзи, романтичен,
драма (тв филм, Кана-
да, 2006), режисьор
Джордж Менделък, в ро-
лите: Джейми Рей Ню-
ман, Майкъл Шанкс, Ко-
нан Греъм, Ингрид Торънс
и др.

14.30 "Момчето с механично-
то сърце" - анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013),
режисьори Стефан Бер-
ла и Матиас Малзьо

16.15 "Бягство" - екшън, три-
лър (САЩ, България), ре-
жисьор Кортни Соло-
мон, в ролите: Итън Хо-

ук, Селена Гомес, Джон
Войт, Калоян Воденича-
ров, Деян Ангелов, Ве-
лизар Пеев и др.

18.00 Телепазар
18.15 "Великият Гетсби" - дра-

ма, романтичен (Австра-
лия, САЩ, 2013), режи-
сьор Баз Лърман, в ро-
лите: Леонардо ДиКап-
рио, Кери Мълиган, Джо-
уел Еджъртън, Айла Фи-
шър, Тоби Магуайър,
Амитаб Бачан, Аделейд
Клемънс, Елизабет Де-
бики и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 Премиера: "Завръщането
на героя" - историчес-
ки, комедия (Франция,
Белгия, 2018), режисьор
Лоран Тирар, в ролите:
Жан Дюжарден, Мелани
Лоран, Ноеми Мерлан,
Кристоф Монтьонез,
Евлин Бюил, Кристиан
Бюжо и др.

23.00 "Реката на тайните" -
криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австралия,
2003), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Шон
Пен, Тим Робинс, Kевин
Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хар-
дън, Лора Лини, Кевин
Чапман, Еми Росъм и др.

01.45 "Ривърдейл" - сериал,
с.2 еп.20, 21

03.45 "Чуждоземецът" - фен-
тъзи, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2008), режи-
сьор Хауърд Маккейн, в
ролите: Джим Кавийзъл,
София Майлс, Рон Пър-
лман, Джак Хюстън,
Джон Хърт, Клиф Сон-
дърс, Джеймс Престън
Роджърс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" (нов сезон) -
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" (пре-
миера) - телевизионна
игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" (премиера) - риа-
лити

22.00 "Пътят на честта" (пре-
миера) - сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
00.30 "Пътят на честта" - се-

риен филм /п/
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сери-

ен филм
04.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2 /
п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 1

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

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4 /п/

09.10 "Да се посмеем"
10.00 "Екип "Среднощен ездач"

- сериал /п/
11.00 "В.И.П" - сериал, сезон

4
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 6 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон
3

14.00 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 1, 2 епи-
зода

17.00 "Операция Делта форс"
- екшън с уч. на Джеф
Фахи, Ърни Хъдсън, Роб
Стюарт, Франк Загари-
но, Джо Лара, Тод Йен-
сен, Наташа Съдерланд,
Хал Холбрук и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
4 /п/

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 6

22.00 "Робокоп" - екшън с уч.
Питър Уелър, Нанси
Алън, Рони Кокс, Мигу-
ел Ферер, Къртууд Смит
и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 4 /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.10 "Национална лотария" /

п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - теле-
новела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 4 /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 "Рецепти с любов" с
Джейми Оливър, Марта
Стюарт, Клеър Томас

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 4

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

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Марта
Стюарт, Клеър Томас /
п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

новела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 6 /п/

06.50 "Инспектор Джордж
Джентли " - сериен
филм, сезон 4

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

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 6

12.00 "Сватбата на добрата
вещица" - семеен филм
с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Питър Мак-
нийл, Катерин Дишър,
Матю Найт и др.

13.45 "В кадър"
14.20 "Ако остана" - драма с

уч. на Клои Грейс Мо-
риц, Джейми Блекли,
Лорън Лий Смит, Ми-
рей Инос, Стейси Кийч,
Джошуа Леонард, Аиша
Хайндс, Лиана Либера-
то, Джейкъб Дейвис,
Алиа О'Брайън и др.

16.30 "Тигър и Дракон" -

приключенски екшън с
уч. на Чоу Юн-Фат, Ми-
шел Йео, Чжан Цзъи,
Чен Чанг, Лунг Сихунг,
Ченг Пей-Пей и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7

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

23.15 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7 /п/

00.15 "Забравените" - трилър
с уч. на Джулиан Мур,
Доминик Уест, Гари Си-
низ, Антъни Едуардс, Ал-
фре Уудард, Линъс Ро-
уч, Робърт Уисдъм и др.

RTR

05.10 Игрален филм
08.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
08.55 "Смехопанорама"
09.20 Вести-Москва
10.00 Вести
10.15 "Русия, моя любов"
10.45 "Смехът е разрешен"
13.00 Вести
13.15 "Верни на клетвата"
14.00 "Пешком..."
14.30 "Повече от любов"
15.15 "Абсолютният слух"
15.55 Игрален филм
19.00 Вести
20.00 Игрален филм
23.30 Игрален филм
01.05 Игрален филм
02.40 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: ГП на Мон-
реал

06.30 Колоездене: Обиколка на
Великобритания, осми
етап

08.00 Колоездене: Обиколка на
Испания, двадесет и
първи етап

09.30 Автомобилизъм: Све-
товен купа за туристи-
чески  автомобили
WTCR в Нинбо

10.30 Брейк денс: Световни
градски игри в Будапе-
ща, финал

11.30 Колоездене BMX: Све-
товни градски игри,
финал

12.30 Баскетбол 3Х3: Све-
товни градски игри,
финал

13.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, об-
зор

14.30 Волейбол: Европейско
първенство за мъже,
групова фаза, обзор

14.40 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, об-
зор

15.40 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, обзор

16.40 Колоездене :  ГП  на
Монреал

17.50 Волейбол: Европейско
първенство за мъже,
групова фаза, обзор

18.00 Колоездене: Обиколка
на Великобритания ,
осми етап

19.30 Колоездене: Обиколка
на Испания, обзор

20.30 Конен спорт: Глобална
шампионска лига

21.00 Новини
21.05 Снукър: Шанхай Мас-

търс, финал
22.55 Новини
23.00 Автомобилизъм: Све-

товен купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Нинбо

00.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, обзор

01.30 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, об-
зор

02.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, об-
зор

03.30 Куриози
04.00 Снукър: Шанхай Мас-

търс, финал



ЗЕМЯ 16 - 22

СЕПТЕМВРИ
приложение

ТV ПРОГРАМА

02.45 Търсачи на реликви 3
тв филм /22, после-
ден епизод/п/

03.25 Капри тв филм /63
епизод/п/

04.15 Законът на Дойл 3 тв
филм /1 епизод/п/(12)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, с.3 еп.3

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера : "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.14

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал с.6 еп.44

16.00 "Едно голямо семейст-
во" - сериал, еп.2

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.93

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.87

21.00 "Фермата: Нов свят" -
риалити, с.5

22.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Луцифер" - сериал,
с.2 еп.10

00.30 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.2

01.30 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 еп.10

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

сериал

bTV Action

05.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.2

06.00 Анимационен блок :
"Приключенията на
Джеки Чан" - сериал,
с.4 еп.2 - 5

08.00 "Последният кораб" -
сериал, с.3 еп.10

09.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.2

10.00 "Луцифер" - сериал,
с.3 еп.8

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.20

12.00 "Специален доклад" -
фантастика , екшън ,
трилър (САЩ, 2002),
режисьор Стивън
Спилбърг, в ролите: Том
Круз, Колин Фарел, Са-
манта Мортън, Макс
фон Сидов, Нийл Мак-
дона и др.

15.00 "Последният кораб" -
сериал, с.3 еп.11

16.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.3

17.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.12

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.21

19.00 Часът на супергероите:
"Луцифер" - сериал,
с.3 еп.9

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Готъм" - сериал, с.4
еп.15

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Об-

ратна тяга" - екшън,
трилър (САЩ, 1991),
режисьор Рон Хауърд,
в ролите: Кърт Ръсел,
Уилям Болдуин, Робърт
Де Ниро, Доналд Съ-
дърланд , Дженифър
Джейсън Лий , Скот

07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" - Сан-

дански
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знамени-

тости"
10.20 "Безценната перла" -

сериал, 98 епизод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 "Не се страхувай" с Ва-

сил Василев (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Сан-

дански (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" -

сериал, 99 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 "Местно време" - Сан-

дански (п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: "Въз-

мездие" (2015 г.), Ис-
пания

18.20 "Лява политика" с Алек-
сандър Симов

19.20 "Местно време" - Сан-
дански (п)

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Еле-

на" (2011 г.), Русия
22.15 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
23.15 "Местно време" - Сан-

дански (п)
23.25 Новини (п)
00.10 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
(п)

02.00 "Местно време"- обзор
(п)

03.00 "Не се страхувай" с Ва-
сил Василев (п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова
(п)

06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване

за здравословен лай-
фстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg Строители

на младата столица/п/
13.30 Съвременници: Съвре-

менни чудеса докумен-
тална поредица

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

14.45 Капри тв филм /63
епизод/

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Търсачи на реликви 3

тв филм /22, после-
ден епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Церемония по връчва-

не Наградите на Столич-
на община за ярки
постижения в област-
та на културата на
творци от София

23.30 По света и у нас
00.00 Законът на Дойл 3 13-

сериен тв филм /1
епизод/(12)

00.45 Култура.БГ /п/
01.45 100% будни предаване

за здравословен лай-
фстайл/п/

Глен, Ребека Де Морни,
Клинт Хауърд и др.

00.30 "Готъм" - сериал, с.4
еп.15

01.30 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.9

02.30 "Последният кораб" - се-
риал, с.3 еп.11

03.30 "Стоте" - сериал, с.3
еп.12

04.15 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.21

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.6 еп.14, 15

07.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

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

10.00 "Откачалки" - комедия,
драма (Австралия, САЩ,
2012), режисьор Пи
Джей Хогън, в ролите:
Тони Колет, Антъни Ла-
Палия, Лили Съливан,
Лив Шрайбър, Каролайн
Гудал и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

13.00 "Гранд" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал,

еп.48
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.61
17.00 "Българи на три морета"

- туристическо риалити
(2016), еп.5

18.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.7 еп.12, 13

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.7 еп.12

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, en.12

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.2, 3

23.00 Премиера: "Гранд" - се-
риал, еп.6, 7

00.00 "Откачалки" /п./ - коме-
дия, драма (Австралия,
САЩ, 2012)

02.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

03.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

04.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" - сериал,
с.2 еп.20, 21

08.00 "Природни сили" - ро-
мантичен ,  комедия
(САЩ, 1999), режисьор
Бронуен Хюз, в роли-
те: Сандра Бълок, Бен
Афлек, Мора Тиърни,
Стив Зан, Блайд Данър
и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал,

с.2 еп.22
11.30 "Къща от карти" - се-

риал, с.5 еп.1
12.30 Телепазар
12.45 "Реката на тайните" -

криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австралия,
2003), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Шон
Пен, Тим Робинс, Kевин
Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хар-
дън, Лора Лини, Кевин
Чапман, Еми Росъм и
др.

15.45 "Целувка под имела" -
фентъзи, романтичен,
драма (тв филм, Кана-
да, 2006), режисьор
Джордж Менделък, в
ролите : Джейми Рей
Нюман, Майкъл Шанкс,
Конан Греъм, Ингрид То-
рънс и др.

17.30 Телепазар
17.45 "Странният случай с

Бенджамин Бътън" -
фентъзи, романтичен,
трилър (САЩ, 2008), ре-
жисьор Дейвид Финчър,
в ролите: Брад Пит, Кейт
Бланшет, Тилда Суинтън,
Тараджи Хенсън, Ел Фа-

нинг, Джейсън Флеминг,
Махършала Али и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 Премиера: "Немисли-
мото" - фантастика, ек-
шън, романтичен (Шве-
ция, 2018), режисьор
Виктор Данел, в роли-
те: Кристофер Норден-
рот, Лиса Хени, Йес-
пер Баркселиус, Пиа
Халворшен , Магнус
Сундберг и др. [14+]

23.30 "Ужилването" - коме-
дия, криминален (САЩ,
1973), режисьор
Джордж Рой Хил, в ро-
лите: Пол Нюман, Ро-
бърт Редфорд, Робърт
Шоу, Чарлз Дърнинг,
Рей Уолстън и др.

02.00 "Ривърдейл" - сериал,
с.2 еп.22

03.00 "Реката на тайните" -
криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австралия,
2003), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Шон
Пен, Тим Робинс, Kевин
Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хар-
дън, Лора Лини, Кевин
Чапман, Еми Росъм и
др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пътят на честта" - се-
риен филм /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" (нов сезон)
- предаване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот: Кръв-
ни връзки" (премиера)
- сериен филм, сезон
8

21.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" (премиера) - риа-
лити

22.00 "Пътят на честта" (пре-
миера) - сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
00.30 "Пътят на честта" - се-

риен филм /п/
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм
04.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2 /
п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Ле-
но" - риалити, сезон 1

06.50 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 3 /п/

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4 /п/

09.10 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 1 /п/
11.00 "В.И.П" - сериал, се-

зон 4
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 6 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал, се-
зон 3

14.00 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1

16.00 "Ледове" - приключен-
ски филм с уч. на Ри-
чард Роксбърг, Франсис
О'Конър, Клеър Форла-
ни, Бен Крос, Саймън

Калоу, Патрик Бъргин,
Стивън Мойър , Сам
Нийл и др., II част

18.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" - риалити /п/

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 6

22.00 "Файъруолкър" - прик-
люченски екшън с уч.
на Чък Норис, Луис Го-
сет Младши, Джон Рис-
Дейвис, Сони Ландъм,
Мелъд Андерсън и др.

00.10 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 4

01.00 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 4 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сери-
ен филм /п/

12.00 "Мистична любов" -
сериал /п/

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

14.00 "Рецепти с любов" с
Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър Томас

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 4

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

ен филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър Томас
/п/

20.00 "Мистична  любов "
(премиера) - 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/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъпле-
нието: Ню Йорк" - се-
риал, сезон 6 /п/

07.00 "Инспектор Джордж
Джентли "  -  сериен
филм, сезон 5

09.00 "Въздушният Бъд: Шам-
пионска лига" - семе-
ен филм с уч. на Ке-
вин Зегерс, Дейл Мид-
киф , Кейтлин Уакс ,
Чилтън Крейн, Мартин
Фереро и др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Ню Йорк" - се-
риал, сезон 6

12.00 "Семейството на доб-
рата вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Ма-
тю Найт, Сара Пауър,
Хана Ендикот-Дъглас и
др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Забравените" - трилър

с уч. на Джулиан Мур,
Доминик Уест, Гари
Синиз, Антъни Едуардс,
Алфре Уудард, Линъс
Роуч, Робърт Уисдъм и
др. /п/

16.30 "Шоколад" - романтич-
на драма с уч. на Жу-
лиет Бинош , Джони
Деп, Лена Олин, Джу-
ди Денч, Алфред Моли-
на, Питър Стормър, Ка-
ри-Ан Мос и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7

21.00 "Съкровището" - прик-
люченски екшън с уч.

на Никълъс Кейдж, Да-
ян Крюгер, Джъстин
Барта, Шон Бийн, Джон
Войт, Харви Кайтел,
Кристофър Плъмър и
др.

23.40 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7 /п/

00.45 "Престъпник" - крими-
нален екшън с уч. на
Кевин Костнър, Гари
Олдман, Томи Лий Джо-
унс, Райън Рейнолдс,
Алис Ийв, Гал Гадот,
Джорди Молла и др. /
п/

RTR

05.00 "Утрото на Русия"
10.00 Вести
10.35 Вести-Москва
10.50 "За най-важното"
11.45 "Културният отдих"
12.15 Сериал: "Следствени

тайни"
13.00 Вести
13.25 Вести-Москва
13.40 Сериал: "Следствени

тайни"
14.25 Сериал: "Красив живот"
16.00 Вести
16.30 Вести-Москва
16.50 Вести
17.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
18.35 Вести-Москва
19.00 Вести
20.00 Сериал: "Обикновен

живот"
23.20 "Обречени . Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

03.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

04.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

Åâðîñïîðò

06.00 Автомобилизъм: Све-
товен купа за турис-
тически автомобили
WTCR в Нинбо

08.00 Тенис: Открито пър-
венство на САЩ, фи-
нал, мъже

09.30 Снукър: Шанхай Мас-
търс, финал

11.30 Стрелба с лък: Финал
на световната купа в
Москва, компаунд

12.00 Стрелба с лък: Финал
на световната купа в
Москва, рекърв

12.30 Куриози
13.00 Колоездене: Обиколка

на Испания, обзор
14.00 Колоездене: Обиколка

на Франция, обзор
15.00 Колоездене: Обиколка

на Италия, обзор
16.00 Автомобилизъм: Све-

товен купа за турис-
тически автомобили
WTCR в Нинбо

17.30 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
обзор

18.30 Тенис: Открито пър-
венство на Франция,
обзор

19.30 Тенис: Открито пър-
венство на САЩ, об-
зор

20.30 Конен спорт: "Horse
Excellence", магазинно
предаване

21.00 Волейбол: "Таймаут",
магазинно предаване

21.10 Новини
21.15 Колоездене: Обиколка

на Испания, обзор
22.15 Автомобилизъм: Све-

товен купа за турис-
тически автомобили
WTCR в Нинбо, обзор

22.45 Автомобилизъм: Тест
драйв

23.00 Новини
23.05 Колоездене: Обиколка

на Франция, обзор
00.10 Колоездене: Обиколка

на Италия, обзор
01.10 Снукър: Шанхай Мас-

търс, финал
02.30 Олимпийски  игри :

"Безсмъртни легенди"
03.00 Олимпийски игри: "От

лагер до медал"
03.30 Куриози
04.00 Колоездене: Обиколка

на Италия, обзор

Â
ВТОРНИК 17 септември



ЗЕМЯ 16 - 22

СЕПТЕМВРИ
приложение

TV ПРОГРАМА

Ñ
СРЯДА 18 септември

02.00 100% будни предаване за
здравословен лайфс-
тайл/п/

03.00 Потомци на слънцето тв
филм /1 епизод/п/

04.10 Капри тв филм /64
епизод/п/

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, с.3 еп.4

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори шанс"
- сериал, с.2 еп.15

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.6 еп.45

16.00 "Едно голямо семейст-
во" - сериал, еп.3

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.94

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.88

21.00 "Фермата: Нов свят" -
риалити, с.5

22.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.11

00.30 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.3

01.30 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 еп.11

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

сериал

bTV Action

05.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.3

06.00 Анимационен блок :
"Приключенията на Дже-
ки Чан" - сериал, с.4
еп.4, 5

07.00 "Приключенията на Дже-
ки Чан" - сериал, с.4
еп.6, 7

08.00 "Последният кораб" -
сериал, с.3 еп.11

09.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.3

10.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.9

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.21

12.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.12

13.00 "Идеалният шеф" - три-
лър, криминален, драма
(тв филм , Канада ,
2013), режисьор Къртис
Крофърд , в ролите :
Джейми Лунър, Ашли
Легат, Линдън Ашби, Га-
ри Хъдсън и др.

15.00 "Последният кораб" -
сериал, с.3 еп.12

16.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.4

17.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.13

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.22

19.00 УЕФА Шампионска лига
- студио

19.55 УЕФА Шампионска ли-
га, пряко: Олимпиакос -
Тотнъм

22.00 УЕФА Шампионска ли-
га, пряко: ПСЖ - Реал
Мадрид

00.00 УЕФА Шампионска лига
- студио

00.30 Шампионска лига - об-
зор

01.45 УЕФА Шампионска лига
/запис/: Байерн Мюнхен
- Цървена Звезда

07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" - Тряв-

на
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знамени-

тости"
10.20 "Безценната перла" - се-

риал, 99 епизод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Тряв-

на (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" - се-

риал, 100 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 "Местно време" - Тряв-

на (п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: "Еле-

на" (2011 г.), Русия
18.20 "За историята - свобод-

но" с Александър Сиви-
лов

19.20 "Местно време" - Тряв-
на (п)

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Вес-

тоносецът" (2009 г.),
САЩ

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

23.20 "Местно време" - Тряв-
на (п)

23.30 Новини (п)
00.10 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 "Лява политика" с во-

дещ Александър Симов
(п)

03.00 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(па)

04.30 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова
(п)

06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за

здравословен лайфс-
тайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Съвременници: Завръ-

щане в образа докумен-
тална поредица

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

14.45 Капри тв филм /64
епизод/

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Потомци на слънцето

16-сериен тв филм /
Южна Корея, 2016г./, 1
епизод, режисьори: И
Ън-бок и Пек Сан-хун,
в ролите: Сон Джун-ги,
Сон Хье-гьо, Чин Гу и
др.

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Икономика.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Кмет на годината 2019

церемония по награжда-
ването

01.00 Култура.БГ /п/

03.30 "Стоте" - сериал, с.3
еп.13

04.15 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.22

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.6 еп.16, 17

07.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

09.00 "Българи на три морета"
- туристическо риалити
(2016), еп.5

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

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

13.00 "Гранд" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал,

еп.49
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.62
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.35, 36

18.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.7 еп.14, 15

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.7 еп.13

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, en.13

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.4, 5

23.00 Премиера: "Гранд" - се-
риал, еп.8, 9

00.00 "Шантава седмица" /п./
- комедия, драма (САЩ,
2014)

02.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

03.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

04.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" - сериал,
с.2 еп.22

07.00 "Къща от карти" - сери-
ал, с.5 еп.1

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

09.45 Телепазар
10.00 "Къща от карти" - сери-

ал, с.5 еп.2, 3
12.00 Телепазар
12.15 "Странният случай с Бен-

джамин Бътън" - фентъ-
зи, романтичен, трилър
(САЩ, 2008), режисьор
Дейвид Финчър, в роли-
те: Брад Пит, Кейт Блан-
шет, Тилда Суинтън, Та-
раджи Хенсън, Ел Фа-
нинг, Джейсън Флеминг,
Махършала Али и др.

15.30 "Реката на тайните" -
криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австралия,
2003), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Шон
Пен, Тим Робинс, Kевин
Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън,
Лора Лини, Кевин Чап-
ман, Еми Росъм и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Код: Олимп" - екшън,

трилър (САЩ, България,
2013), режисьор Антоан
Фукуа, в ролите: Джерард
Бътлър, Ерън Екхарт,
Морган Фрийман, Дилън
Макдърмът, Анджела Ба-
сет, Мелиса Лио, Ашли
Джъд и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 "Извънземното" - фан-
тастика, приключенски,
семеен (САЩ, 1982), ре-
жисьор Стивън Спилбърг,

в ролите: Хенри Томас,
Дрю Баримор, Питър
Койот, Дий Уолъс, Ро-
бърт Макнотън, Шон
Фрай, Ерика Еленяк и
др.

23.30 "Мръсни думи" - коме-
дия, драма (САЩ, 2013),
режисьор Джейсън Бей-
тман, в ролите: Джей-
сън Бейтман , Рохан
Чанд, Катрин Хаан, Пат-
риша Белчър, Алисън
Джани, Бет Грант, Фи-
лип Бейкър Хол, Бен
Фалкон и др.

01.15 "Съседското момче" -
психотрилър (САЩ ,
2015), режисьор Роб
Коен, в ролите: Джени-
фър Лопес, Райън Газ-
ман, Кристин Ченоует,
Джон Корбет, Бейли
Чейс, Иън Нелсън и др.
[16+]

03.00 "Немислимото" - фан-
тастика, екшън, роман-
тичен (Швеция, 2018),
режисьор Виктор Данел,
в ролите: Кристофер
Норденрот, Лиса Хени,
Йеспер Баркселиус, Пиа
Халворшен, Магнус Сун-
дберг и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пътят на честта" - се-
риен филм /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" (нов сезон) -
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" (пре-
миера) - телевизионна
игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Кръв-
ни връзки" (премиера) -
сериен филм, сезон 8

21.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" (премиера) - риа-
лити

22.00 "Пътят на честта" (пре-
миера) - сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
00.30 "Пътят на честта" - се-

риен филм /п/
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сери-

ен филм
04.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2 /
п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 1

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

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4 /п/

09.10 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 1 /п/
11.00 "В.И.П" - сериал, сезон

4
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 6 /п/
13.00 "Уокър - тексаският рей-

нджър"- сериал, сезон 3
14.00 "Черният списък" - се-

риал, сезон 4
15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 1
16.00 "Женени с деца" - сери-

ал, сезон 1, 2 епизода
17.00 "Американска нинджа" -

екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Джуди Арън-
сън, Стив Джеймс и др.
/п/

19.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" - риалити /п/

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 6

22.00 "В търсене на справед-
ливост" - криминален
екшън с уч. на Никълъс
Кейдж, Дженюъри Джо-
унс, Гай Пиърс, Харолд
Перино , Дженифър
Карпентър, Ксандър Бър-
кли и др.

00.15 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 4 /п/

01.10 Еротичен телепазар
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 4 /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 "Рецепти с любов" с
Джейми Оливър, Марта
Стюарт, Клеър Томас

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 4

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

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Марта
Стюарт, Клеър Томас /
п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал /п/
01.30 "Каменно цвете" - те-

леновела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.45 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 6 /п/

06.30 "Инспектор Джордж
Джентли " - сериен
филм, сезон 5

08.30 "Ако остана"- драма с
уч. на Клои Грейс Мо-
риц, Джейми Блекли,
Лорън Лий Смит, Ми-
рей Инос, Стейси Кийч,
Джошуа Леонард, Аиша
Хайндс, Лиана Либера-
то, Джейкъб Дейвис,
Алиа О'Брайън и др. /
п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 6

12.00 "Магията на добрата ве-
щица" - семеен филм
с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Хана Ен-
дикот-Дъглас, Катерин
Дишър, Питър Макнийл,
Матю Найт и др.

13.50 "В кадър"
14.30 "16 желания" - семеен

филм с уч. на Деби Ра-
йън, Жан-Люк Билоду,
Ана Май Рутлидж, Ка-
риса Тайнс, Патрик Гил-
мор и др.

16.20 "Съкровището" - прик-
люченски екшън с уч.
на Никълъс Кейдж, Да-
ян Крюгер, Джъстин
Барта, Шон Бийн, Джон
Войт, Харви Кайтел,
Кристофър Плъмър и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 7

21.00 "Договорът" - екшън с

уч. на Морган Фрийман,
Джон Кюсак, Бил Смит-
рович, Джейми Андер-
сън, Меган Додс и др.

23.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7 /п/

00.00 "Невинни години" - ро-
мантична драма с уч. на
Мишел Пфайфър, Уи-
нона Райдър, Даниел
Дей-Люис, Джералдин
Чаплин, Алексис Смит,
Мери Бет Хърт, Алек Мак-
Коуен, Ричард Е. Грант
и др.

RTR

05.00 "Утрото на Русия"
10.00 Вести
10.35 Вести-Москва
10.50 "За най-важното"
11.45 "Културният отдих"
12.15 Сериал: "Следствени

тайни"
13.00 Вести
13.25 Вести-Москва
13.40 Сериал: "Следствени

тайни"
14.25 Сериал: "Красив живот"
16.00 Вести
16.30 Вести-Москва
16.50 Вести
17.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
18.35 Вести-Москва
19.00 Вести
20.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
00.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
01.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"
03.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
04.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

06.00 Колоездене: Обиколка на
Испания, обзор

07.00 Снукър: Шанхай Мас-
търс, финал

09.00 Куриози
09.30 Автомобилизъм: Свето-

вен купа за туристичес-
ки автомобили WTCR в
Нинбо, обзор

10.00 Кану-каяк: Световно пър-
венство в Чехия, обзор

10.30 Кану-каяк: Супер купа в
Шанхай, спринт, дирек-
тно

12.00 Тест драйв
12.15 Автомобилизъм: Свето-

вен купа за туристичес-
ки автомобили WTCR в
Нинбо

14.00 Колоездене: Обиколка на
Испания, обзор

15.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

16.00 Колоездене: ГП на Ва-
лония, директно

18.00 Кану-каяк: Супер купа в
Шанхай, спринт

19.00 Борба: Световно пър-
венство в Казахстан,
мъже, класически стил,
обзор

19.30 Тест драйв
19.45 Автомобилизъм: Свето-

вен купа за туристичес-
ки автомобили WTCR в
Нинбо

20.40 Новини
20.45 Голф: US PGA тур, "A

military tribute at the
Greenbrier", обзор

21.45 Голф: "Моята игра" с
Тайгър Уудс, първи епи-
зод

22.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, обзор

23.00 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, об-
зор

00.05 Новини
00.10 Колоездене: ГП на Ва-

лония
01.00 Олимпийски игри: "Без-

смъртни легенди"
01.30 Олимпийски игри: "От

лагер до медал"
02.00 Куриози
02.30 Снукър: Шанхай Мастърс,

финал
04.00 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, финал,
жени



ЗЕМЯ 16 - 22

СЕПТЕМВРИ
приложение

ТV ПРОГРАМА

07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" - Средец
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знаменитос-

ти"
10.20 "Безценната перла" - се-

риал, 100 епизод
(п)

11.10 Музикален антракт
11.30 "За историята - свобод-

но" с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Средец

(п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" - се-

риал, 101 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 "Местно време" - Средец

(п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: "Весто-

носецът" (2009 г.), САЩ
18.20 "Студио Икономика" с во-

дещ Нора Стоичкова
19.20 "Местно време" - Средец

(п)
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Пази

се от автомобил" (1966
г.), Русия

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

23.05 "Местно време" - Средец
(п)

23.15 Новини (п)
00.10 "България се събужда" с

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

но" с Александър Сиви-
лов (п)

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

04.30 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова (п)

06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за

здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /

п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Икономика.БГ /п/
13.00 Джинс /п/
13.30 Съвременници: Странник

в лазура документална
поредица

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горс-

ките мечоци анимационен
филм

14.45 Капри тв филм /65 епи-
зод/

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Потомци на слънцето тв

филм /2 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Капитаните на кораба

"Черноморец" документа-
лен филм за 100-годиш-
нината на ФК "Черномо-
рец 1919"

21.30 Студио Футбол
22.00 Футбол: Лудогорец -

ЦСКА/Москва/, среща от
турнира на УЕФА "Лига
Европа" пряко предаване
от Разград

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

здравословен лайфс-
тайл/п/

02.15 Потомци на слънцето тв

сериал, с.3 еп.13
03.30 "Стоте" - сериал, с.3

еп.14
04.15 "Бягство от затвора" - се-

риал, с.4 еп.23

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./ -
сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.6 еп.18, 19

07.00 "Столичани в повече" /п./
- сериал

08.00 "Двама мъже и половина"
/п./ - сериал

09.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу (2019),
еп.35, 36

10.00 Премиера: "Абсолютно
съвършени: Филмът" -
криминален, комедия (Ве-
ликобритания, САЩ,
2016), режисьор Манди
Флечър, в ролите: Дже-
нифър Сондърс, Джоана
Лъмли, Джейн Хорокс,
Джун Уитфийлд, Силия
Имри, Кейт Мос и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./ -
сериал

13.00 "Гранд" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и половина"

/п./ - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал,

еп.50
16.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал, еп.63
17.00 "Българи на три морета" -

туристическо риалити
(2016), еп.6

18.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.7 еп.16, 17

19.00 "Столичани в повече" - се-
риал, с.8 еп.1

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, en.14

21.30 "На гости на третата пла-
нета" - сериал

22.00 "Двама мъже и половина"
- сериал, еп.6, 7

23.00 Премиера: "Гранд" - сери-
ал, еп.10, 11

00.00 "Абсолютно съвършени:
Филмът" /п./ - кримина-
лен, комедия (Великобри-
тания, САЩ, 2016)

02.00 "Без пукната пара" /п./ -
сериал

03.00 "Стъпка по стъпка" /п./ -
сериал

04.00 "Столичани в повече" /п./
- сериал

bTV Cinema

06.00 "Къща от карти" - сери-
ал, с.5 еп.2, 3

08.00 "Завръщането на героя" -
исторически, комедия
(Франция, Белгия, 2018),
режисьор Лоран Тирар, в
ролите: Жан Дюжарден,
Мелани Лоран, Ноеми
Мерлан, Кристоф Мон-
тьонез, Евлин Бюил,
Кристиан Бюжо и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Къща от карти" - сери-

ал, с.5 еп.4, 5
12.15 Телепазар
12.30 "Мръсни думи" - комедия,

драма (САЩ, 2013), режи-
сьор Джейсън Бейтман, в
ролите: Джейсън Бейтман,
Рохан Чанд, Катрин Хаан,
Патриша Белчър, Алисън
Джани, Бет Грант, Филип
Бейкър Хол, Бен Фалкон
и др.

14.15 "Тайната на Джейкъб" -
трилър, романтичен, дра-
ма (тв филм, САЩ, 2013),
режисьор Робърт Мален-
фънт, в ролите: Ашли
Скот, Ейдън Търнър, Дже-
нифър Тейлър, Джейсън
Брукс и др.

16.00 "Ужилването" - комедия,
криминален (САЩ, 1973),
режисьор Джордж Рой
Хил, в ролите: Пол Ню-
ман, Робърт Редфорд, Ро-
бърт Шоу, Чарлз Дърнинг,
Рей Уолстън и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Код: Лондон" - екшън,

трилър (Великобритания,
САЩ, България, 2016), ре-
жисьор Бабак Наджафи,
в ролите: Джерард Бът-
лър, Ерън Екхарт, Морган
Фрийман, Анджела Басет,
Рада Мичъл, Джаки Ърл

Хейли, Мелиса Лио, Ди-
ляна Буклиева, Юлиан
Костов, Михаил Билалов
и др.

20.50 "Като на кино" - предава-
не за кино

21.00 "Параноя" - трилър, дра-
ма (Великобритания,
2013), режисьор Робърт
Лукетич, в ролите: Лиъм
Хемсуърт, Гари Олдман,
Харисън Форд, Амбър
Хърд, Ембет Давиц, Ри-
чард Драйфус и др.

23.00 "Айрънклад" - историчес-
ки, военен, екшън (Вели-
кобритания, Швейцария,
САЩ, Германия, 2011),
режисьор Джонатан Инг-
лиш, в ролите: Пол Джи-
амати, Джейсън Флеминг,
Брайън Кокс, Кейт Мара,
Дерек Джакоби, Чарлз
Данс и др. [16+]

01.30 "Превъзходство" - фан-
тастика, трилър (Вели-
кобритания, Китай, САЩ,
2009), режисьор Уоли
Пфистър, в ролите: Джо-
ни Деп, Ребека Хол, Мор-
ган Фрийман, Кейт Мара,
Зандър Бъркли, Килиън
Мърфи, Пол Бетани,
Клифтън Колинс мл.

04.00 "Както горе, така и долу"
- трилър, хорър (САЩ,
2014), режисьор Джон
Ерик Доудъл, в ролите:
Пардита Уийкс, Бен Фел-
дман, Едуин Ходж, Фран-
соа Сивил, Марион Лам-
бер, Козми Кастро и др.
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пътят на честта" - сери-
ен филм /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" (нов сезон) -
предаване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

цистично предаване, на
живо

17.00 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Кръв-
ни връзки" (премиера) -
сериен филм, сезон 8

21.00 "Игри на волята: България"
(премиера) - риалити

22.00 "Пътят на честта" (преми-
ера) - сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
00.30 "Пътят на честта" - сери-

ен филм /п/
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сериен

филм
04.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2 /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Лено" -
риалити, сезон 1

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон 3
/п/

07.50 "Черният списък" - сери-
ал, сезон 4 /п/

09.10 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 1 /п/
11.00 "В.И.П" - сериал, сезон

4
12.00 "Хавай 5-0" - сериал, се-

зон 6 /п/
13.00 "Уокър - тексаският рей-

нджър"- сериал, сезон 3
14.00 "Черният списък" - сери-

ал, сезон 4
15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 1
16.00 "Женени с деца" - сери-

ал, сезон 2, 2 епизода

17.00 "Атака срещу Еър Форс
Едно" - екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Ан-
вар, Емили дьо Равин,
Кен Дукен, Рупърт Грейвс
и др., II част /п/

19.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" - риалити /п/

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сериал,
сезон 4

21.00 "Хавай 5-0" - сериал, се-
зон 6

22.00 "Трансформърс: Тъмната
страна на Луната" - ек-
шън-фантастика с уч. на
Шая Лебьоф, Джон Мал-
кович, Тайрийз Гибсън,
Джош Дюамел, Патрик
Демпси, Франсис Мак-
дормънд, Кевин Дън, Ро-
узи Хънтингтън-Уайтли,
Джули Уайт, Джон Турту-
ро и др.

01.15 Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сериал,
сезон 4 /п/

02.10 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - теле-
новела

08.10 "Подли камериерки" - се-
риал, сезон 4 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Рецепти с любов" с
Джейми Оливър, Марта
Стюарт, Клеър Томас

15.00 "Подли камериерки" - се-
риал, сезон 4

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

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Марта
Стюарт, Клеър Томас /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

новела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъпление-
то: Ню Йорк" - сериал,
сезон 6 /п/

07.00 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен филм,
сезон 5

08.50 "Сватбата на добрата ве-
щица" - семеен филм с
уч. на Катрин Бел, Крис
Потър, Питър Макнийл,
Катерин Дишър, Матю
Найт и др. /п/

11.00 "От местопрестъпление-
то: Ню Йорк" - сериал,
сезон 6

12.00 "Рожденият ден на доб-
рата вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Хана
Ендикот-Дъглас, Сара Па-
уър, Матю Найт, Питър
Макнийл, Катерин Дишър
и др.

13.45 "В кадър"
14.20 "Шоколад" - романтична

драма с уч. на Жулиет
Бинош, Джони Деп, Ле-
на Олин, Джуди Денч, Ал-
фред Молина, Питър
Стормър, Кари-Ан Мос и
др. /п/

16.50 "Отблизо" - романтична
драма с уч. на Джулия
Робъртс, Джъд Лоу, Клайв
Оуен, Натали Портман,
Ник Хобс и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 7

21.00 "Сватбата на най-добрия
ми приятел" - романтич-
на комедия с уч. на Джу-
лия Робъртс, Дърмът
Мълроуни, Камерън Ди-
ас, Рупърт Евърет, Филип
Боско, Рейчъл Грифитс,
Кери Престън, Сюзан Съ-
ливан, М. Емет Уолш и
др.

23.10 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 7 /п/

00.10 "Хатфийлд и МакКой" -
исторически филм с уч.
на Кевин Костнър, Бил
Пакстън, Том Беринджър,
Пауърс Бут, Джена Мало-
ун, Андрю Хауърд, Лин-
дзи Пулсифър, Ноел Фи-
шер и др., I част

RTR

05.00 "Утрото на Русия"
10.00 Вести
10.35 Вести-Москва
10.50 "За най-важното"
11.45 "Културният отдих"
12.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
13.00 Вести
13.25 Вести-Москва
13.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
14.25 Сериал: "Красив живот"
16.00 Вести
16.30 Вести-Москва
16.50 Вести
17.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
18.35 Вести-Москва
19.00 Вести
20.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
23.20 "Бялата гвардия"
00.50 "Културната революция"
01.35 Сериал: "Семеен детектив"
02.15 "Битката за луната"
03.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
04.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"

Åâðîñïîðò

05.30 Снукър: Шанхай Мастърс,
финал

07.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

08.30 Колоездене: Обиколка на
Испания, обзор

09.30 Голф: US PGA тур, "A
military tribute at the
Greenbrier", обзор

10.30 Голф: "Моята игра" с Тай-
гър Уудс, първи епизод

10.45 Тенис: Открито първенс-
тво на Австралия, обзор

11.45 Тенис: Открито първенс-
тво на Франция, обзор

12.45 Тенис: Открито първенс-
тво на САЩ, обзор

13.45 Борба: Световно първен-
ство в Казахстан, мъже,
класически стил, обзор

14.15 Колоездене: ГП на Вало-
ния

15.00 Колоездене: Купа на Ита-
лия, Джиро Дела Тоскана

16.00 Колоездене: Купа на Ита-
лия, Копа Сабатини, ди-
ректно

17.30 Куриози
18.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, обзор
19.00 Колоездене: Обиколка на

Испания, обзор
20.00 Новини
20.05 Снукър: Шанхай Мастърс,

финал
21.50 Новини
21.55 Олимпийски игри: "Без-

смъртни легенди"
22.25 Олимпийски игри: "От ла-

гер до медал"
22.55 Колоездене: Купа на Ита-

лия, Копа Сабатини
23.30 Колоездене: Обиколка на

Испания, обзор
00.30 Колоездене: Обиколка на

Франция, обзор
01.30 Колоездене: Обиколка на

Италия, обзор
02.30 Колоездене: Купа на Ита-

лия, Копа Сабатини
03.30 Автомобилизъм: Свето-

вен купа за туристичес-
ки автомобили WTCR в
Нинбо, обзор

04.00 Тенис: Открито първенс-
тво на САЩ, финал, мъ-
же

×
ЧЕТВЪРТЪК 19 септември

филм /2 епизод/п/
03.25 Дойче веле: Шифт
03.40 Династията Романови до-

кументална поредица /1
епизод/п/

04.35 Капри тв филм /65 епи-
зод/п/

bTV

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

Ботс" - анимация, сери-
ал, с.3 еп.5

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори шанс"
- сериал, с.2 еп.16

15.00 Премиера: "Шест сестри"
- сериал, с.6 еп.46

16.00 "Едно голямо семейство"
- сериал, еп.4

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

цистично предаване с во-
дещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13 еп.95
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая"

- сериал, еп.89
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 "Истински истории" - до-

кументално риалити
23.00 bTV Новините - късна

емисия
23.30 "Луцифер" - сериал, с.2

еп.12
00.30 "Стрелата" - сериал, с.2

еп.4
01.30 "Домашен арест" - сери-

ал, с.2 еп.12
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - се-

риал

bTV Action

05.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.4

06.00 Анимационен блок:
"Приключенията на Дже-
ки Чан" - сериал, с.4
еп.6, 7

07.00 "Приключенията на Дже-
ки Чан" - сериал, с.4
еп.8, 9

08.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.3 еп.12

09.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.4

10.00 "4x4" - предаване за оф-
роуд автомобили, с.3
еп.8, 9

11.00 "Бягство от затвора" - се-
риал, с.4 еп.22

12.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.13

13.00 Гробницата на дракона
15.00 "Последният кораб" - се-

риал, с.3 еп.13
16.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.5 еп.5
17.00 "Стоте" - сериал, с.3

еп.14
18.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, с.4 еп.23
19.00 Часът на супергероите:

"Луцифер" - сериал, с.3
еп.10

19.45 УЕФА Лига Европа - сту-
дио

19.55 УЕФА Лига Европа, пря-
ко: Карабах - Севиля

22.00 УЕФА Лига Европа, пря-
ко: Манчестър Юнайтед -
Астана

00.00 УЕФА Лига Европа - об-
зор

00.45 "Стомана" - фантастика,
криминален, екшън (САЩ,
1997), режисьор Кенет
Джонсън, в ролите: Ша-
кил О`Нийл, Анабет Гиш,
Джъд Нелсън, Ричард Ра-
ундтрий и др.

02.30 "Последният кораб" -
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СЕПТЕМВРИ
приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПЕТЪК 20 септември

филм /САЩ, 1999г./,
режисьор Боби Рот, в
ролите: Джанин Търнър,
Фионъла Фланадан ,
Подж Биън и др. (12)

02.00 Култура.БГ /п/
03.00 100% будни предаване

за здравословен лай-
фстайл/п/

04.05 Дойче веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, с.3 еп.6

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно предава-
не с водещ Антон Хе-
кимян

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера :  "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.17

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.6 еп.47

16.00 "Едно голямо семейст-
во" - сериал, еп.5

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера :  "Опасни

улици" - сериал, с.13
еп.96

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.90

21.00 "Фермата: Нов свят" -
риалити, с.5

22.30 "Истински истории" -
документално риалити

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Луцифер" - сериал,
с.2 еп.13

00.30 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.5

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

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

сериал

bTV Action

05.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.5

06.00 Анимационен  блок :
"Приключенията  на
Джеки Чан" - сериал,
с.4 еп.8 - 11

08.00 "Последният кораб" -
сериал, с.3 еп.13

09.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.5

10.00 "Луцифер" - сериал,
с.3 еп.10

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.23

12.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.14

13.00 "Стомана" - фантасти-
ка, криминален, екшън
(САЩ, 1997), режисьор
Кенет Джонсън, в ро-
лите: Шакил О`Нийл,
Анабет Гиш, Джъд Нел-
сън, Ричард Раундтрий
и др.

15.00 "Последният кораб" -
сериал, с.4 еп.1

16.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.6

17.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.15

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.24

19.00 Часът на супергероите:
"Луцифер" - сериал,
с.3 еп.11

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Готъм" - сериал, с.4
еп.16

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смърто-

носна надпревара: Ад-

07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рош-
кев

09.00 "Местно време" - Бе-
лене

09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знамени-

тости"
10.20 "Безценната перла" -

сериал, 101 епизод
11.10 Музикален антракт
11.30 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Бе-

лене (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" -

сериал, 102 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 "Местно време" - Бе-

лене (п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: "Пази

се от автомобил" (1966
г.), Русия

18.20 Публицистика
19.20 "Местно време" - Бе-

лене (п)
19.30 Новини - централна

емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Ве-

ликата красота" (2013
г.), Италия/Франция

22.50 Публицистика (п)
23.50 "Местно време" - Бе-

лене (п)
00.00 Новини (п)
00.30 "България се събужда"

с водещ Стоил Рош-
кев (п)

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

03.00 "За историята - сво-
бодно" с водещ Алек-
сандър Сивилов (п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова
(п)

06.30 Актуален коментар

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване

за здравословен лай-
фстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Династията Романови

документална поредица
/2 епизод/

13.30 Съвременници: Млеч-
ният път документална
поредица

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден
слух

15.15 Обзор Лига Европа
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Поучителната история

за живота на братя
Прошек документален
филм  /България ,
2014г./, режисьор Лю-
бомир Халачев

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Потомци на слънцето

тв филм /3 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Петър Сал-

чев и октет "Пловдив"
Празници на изкуства-
та - Аполония 2018

00.30 Тайна връзка игрален

ска жега" - фантасти-
ка, екшън, трилър (ЮАР,
Германия, 2013), режи-
сьор Рул Рейне, в ро-
лите: Дани Трехо, Люк
Гос, Винг Реймс, Дуг-
рей Скот, Фред Коулър,
Робин Шу и др. [14+]

00.00 "Готъм" - сериал, с.4
еп.16

01.00 "Луцифер" - сериал ,
с.3 еп.11

02.00 "Последният кораб" -
сериал, с.4 еп.1

03.00 "Стоте" - сериал, с.3
еп.15

04.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.24

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.6 еп.20, 21

07.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

09.00 "Българи на три море-
та" - туристическо ри-
алити (2016), еп.6

10.00 Премиера: "Не можеш
да избягаш" - комедия
(Германия, 2013), режи-
сьор Холгер Хаасе, в
ролите: Флориан Давид
Фиц, Хенри Хюбхен, Ма-
риус Хаас, Лесли Мал-
тън, Текла Ройтен и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

13.00 "Гранд" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сери-

ал, еп.51
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.64
17.00 "Комиците и приятели"

-  комедийно  шоу
(2019), еп.37, 38

18.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.7 еп.18, 19

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.8 еп.2

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.15

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

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

23.00 Премиера: "Гранд" - се-
риал, еп.12, 13

00.00 "Не можеш да избягаш"
/п./ - комедия (Герма-
ния, 2013)

02.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

03.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

04.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Къща от карти" - се-
риал, с.5 еп.4, 5

08.00 "Параноя" - трилър ,
драма (Великобритания,
2013), режисьор Ро-
бърт Лукетич, в роли-
те: Лиъм Хемсуърт, Га-
ри Олдман , Харисън
Форд, Амбър Хърд, Ем-
бет  Давиц ,  Ричард
Драйфус и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Къща от карти" - се-

риал, с.5 еп.6, 7
12.15 Телепазар
12.30 "Момчето с механично-

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

14.15 "Историята на една ру-
салка" - приключенски,
драма, семеен (САЩ,
2017), режисьор Дъс-
тин Райкърт, в ролите:
Кейтлин Кармайкъл ,
Сидни Скошия, Джери
О`Конъл, Бари Бостуик
и др.

16.15 "Семейна ваканция" -
комедия, приключенски,
семеен (САЩ, 2006), ре-
жисьор Бари Сонен-

фелд, в ролите: Робин
Уилямс, Шерил Хайнс,
Кристин Ченоует, Джош
Хъчерсън, Джеф Дани-
ълс, Уил Арнет и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Извънземното" - фан-

тастика, приключенски,
семеен (САЩ, 1982),
режисьор  Стивън
Спилбърг, в ролите :
Хенри Томас, Дрю Ба-
римор, Питър Койот,
Дий  Уолъс ,  Робърт
Макнотън, Шон Фрай,
Ерика Еленяк и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 "Емпайър Стейт" - кри-
минален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Дито
Монтиел, в ролите: Ли-
ъм Хемсуърт, Майкъл
Ангарано, Дуейн Джон-
сън, Ема Робъртс и др.

23.00 "Добри момчета" - кри-
минален, драма (САЩ,
1990), режисьор Мар-
тин Скорсезе, в роли-
те: Рей Лиота, Лорейн
Брако, Робърт Де Ни-
ро , Джо Пеши , Пол
Сорвино, Катрин Скор-
сезе, Чарлз Скорсезе,
Деби Мазар, Самюъл
Джаксън и др.

02.00 "Професия жиголо" -
романтичен, комедия,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Дейвид Маккен-
зи, в ролите: Аштън Къ-
чър, Ан Хейш, Маргари-
та Левиева, Себастиан
Стан и др. [16+]

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

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пътят на честта" - се-
риен филм /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" (нов сезон)
- 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" (пре-
миера) - телевизионна
игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот: Кръв-
ни връзки" (премиера)
- сериен филм, сезон
8

21.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" (премиера) - риа-
лити

22.00 Студио "Игри на воля-
та: България"

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериен филм,
сезон 6

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - се-
риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Ле-
но" - риалити, сезон 1

06.50 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 3 /п/

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4 /п/

09.10 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, се-
зон 4

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 6 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 3

14.00 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1

15.50 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 2, 2 епи-
зода

16.50 "Файъруолкър" - прик-
люченски екшън с уч.
на Чък Норис, Луис
Госет Младши, Джон
Рис -Дейвис ,  Сони
Ландъм, Мелъд Андер-
сън и др. /п/

19.00 "Игри на волята: Бъл-
гария" - риалити /п/

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 6

22.00 "Ярост" - екшън с уч.
на Брад Пит, Шая Ле-
бьоф, Логан Лърман,
Майкъл Пеня , Джон
Бернтал, Скот Истууд,
Джейсън Исак и др.

01.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика /п/

03.20 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 4 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сери-
ен филм /п/

12.00 "Мистична любов" -
сериал /п/

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

14.00 "Рецепти с любов" с
Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър Томас

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 4

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

ен филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър Томас
/п/

20.00 "Мистична  любов "
(премиера) - 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/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъпле-
нието: Ню Йорк" - се-
риал, сезон 6 /п/

07.00 "Инспектор Джордж
Джентли "  -  сериен
филм, сезон 5

08.50 "Семейството на доб-
рата вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Ма-
тю Найт, Сара Пауър,
Хана Ендикот-Дъглас и
др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието :  Ню Йорк "  -
сериал, сезон 6

12.00 "Чудесата на добрата
вещица "  -  семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Хана
Ендикот-Дъглас, Матю
Найт, Питър Макнийл,
Катерин Дишър и др.

14.00 "Невинни години" - ро-
мантична драма с уч.
на Мишел Пфайфър,

Уинона Райдър, Дани-
ел Дей-Люис, Джерал-
дин Чаплин ,Алексис
Смит, Мери Бет Хърт,
Алек МакКоуен, Ричард
Е. Грант и др. /п/

17.00 "Договорът" - екшън с
уч. на Морган Фрий-
ман, Джон Кюсак, Бил
Смитрович , Джейми
Андерсън, Меган Додс
и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7

21.00 "Щрак" - комедия с уч.
на Адам Сандлър, Кейт
Бекинсейл, Кристофър
Уокън, Дейвид Хасел-
хоф, Хенри Уинклър,
Шон Остин, Дженифър
Кулиджи др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7 /п/

00.10 "Хатфийлд и МакКой" -
исторически филм с
уч. на Кевин Костнър,
Бил Пакстън, Том Бе-
ринджър, Пауърс Бут,
Джена Малоун, Андрю
Хауърд, Линдзи Пулси-
фър, Ноел Фишер и
др., II част

RTR

05.00 "Утрото на Русия"
10.00 Вести
10.35 Вести-Москва
10.50 "За най-важното"
11.45 "Културният отдих"
12.15 Сериал: "Следствени

тайни"
13.00 Вести
13.25 Вести-Москва
13.40 Сериал: "Следствени

тайни"
14.25 Сериал: "Красив живот"
16.00 Вести
16.30 Вести-Москва
16.50 Вести
17.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
18.35 Вести-Москва
19.00 Вести
20.00 Сериал : "Обикновен

живот"
23.20 "Бялата гвардия"
00.50 "Изкуственият отбор"
03.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
03.15 "Храм за Онегин. След

славата"
03.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
04.10 Сериал :  "Стръмните

брегове"

Åâðîñïîðò

05.30 Автомобилизъм: Све-
товен купа за туристи-
чески  автомобили
WTCR в Нинбо

07.00 Кану-каяк: Супер купа в
Шанхай, спринт

08.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, финал,
жени

09.30 Колоездене: Обиколка
на Италия, обзор

10.30 Колоездене: Обиколка
на Франция, обзор

11.30 Колоездене: Обиколка
на Испания, обзор

12.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, финал,
мъже

13.55 Тенис: Купа "Лейвър",
първи ден, директно

18.00 Колоездене: Обиколка
на Испания, обзор

19.00 Колоездене: Купа на
Италия, Копа Сабатини

19.50 Новини
19.55 Тенис: Купа "Лейвър",

първи ден, директно
00.00 Новини
00.05 Колоездене: Купа на

Италия, Копа Сабатини
01.00 Тенис: Купа "Лейвър",

първи ден
02.30 Куриози
03.00 Кану-каяк: Супер купа в

Шанхай, спринт
04.00 Олимпийски игри: "Без-

смъртни легенди"
04.30 Олимпийски игри: "От

лагер до медал"



ЗЕМЯ 16 - 22

СЕПТЕМВРИ
приложение

ТV ПРОГРАМА

07.00 "Светлин Стоев - худож-
никът войвода" - докумен-
тален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Преселение" - докумен-
тален филм, 1 епизод (п)

09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" - фолклорно

предаване (п)
10.30 "Библейските загадки: Со-

дом и Гомор" - докумен-
тален филм

11.15 ТВ пазар
11.30 Публицистика (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Червен картон" - спорт-

но предаване с Кирил Ве-
селински (п)

14.05 "Професия Турист": Па-
риж /І част/

14.30 "Цветен следобед"- изб-
рано от следобедния блок
на БСТВ

15.10 Киносалон БСТВ: "Вели-
ката красота" (2013 г.),
Италия/Франция

17.30 "Местно време" - обзор
18.30 "Дискусионен клуб" с Ве-

лизар Енчев
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Киносалон БСТВ: "Про-

лет на улица Заречна"
(1957 г.), Русия

21.35 "Местно време" - обзор
(п)

22.40 Новини (п)
23.10 "Дискусионен клуб" с Ве-

лизар Енчев (п)
00.10 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
01.10 "Гласове" с водещ Явор

Дачков (п)
02.10 "Студио Икономика" с во-

деш Нора Стоичкова (п)
03.10 "За историята - свобод-

но" с водещ Александър
Сивилов (п)

04.10 "Лява политика" с водещ
Александър Симов (п)

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

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

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Васи-
лев /п/

06.00 Внимание, роботика ани-
мационен филм /п/

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

07.10 Спилитим и Рашо
07.25 Патиланско царство
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
11.00 Как да правим изумител-

ни снимки? документал-
на поредица /п/

11.30 Туризъм.бг
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музика с

Даниел Спасов и Милен
Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Омагьосаното езеро дет-
ски игрален филм /Фран-
ция, 2011г./, в ролите:
Симон Деланиес, Линдсе
Енок и др.

16.20 Лодка в гората /100
години от рождението на
Николай Хайтов/ тв теа-
тър /България, 1972г./,  в
ролите: Васил Михайлов
и Невена Коканова

17.00 Вечната музика
17.30 След милион години 6-

сериен документален
филм /САЩ, 2017г./, 1
епизод, режисьор Марк
Розенберг

18.30 Извън играта
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.20 Спортни новини
20.30 Господин Селфридж 2 тв

филм /3 и 4 епизод/ (12)
22.05 По света и у нас

18.00 "4x4" - предаване за оф-
роуд автомобили, с.3
еп.9, 10

19.00 "Трудна мишена" - екшън
(САЩ, 1993), в ролите:
Жан-Клод Ван Дам, Янси
Бътлър и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Лара

Крофт: Tomb Raider" -
фентъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, Великобри-
тания, Япония, 2001), в
ролите: Анджелина Джо-
ли, Джон Вой и др.

00.00 "Смъртоносна надпревара:
Адска жега" - фантасти-
ка, екшън, трилър (ЮАР,
Германия, 2013), в роли-
те: Дани Трехо, Люк Гос,
Винг Реймс, Дугрей Скот,
Фред Коулър и др. [14+]

02.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.17, 18

04.00 "Мама" - хорър (Канада,
Испания, 2013), в роли-
те: Джесика Частейн, Ни-
колай Костер-Валдау, Ме-
гън Шарпантие и др. [16+]

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./ -
сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, 22 еп. с.6 еп.22

06.30 "Онези от партера" - се-
риал, с.2 еп.1

07.00 "Стъпка по стъпка" /п./ -
сериал

09.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, с.5 еп.1, 2

10.00 "Бетовен 4" - комедия, се-
меен (САЩ, 2001), в ро-
лите: Джъдж Райнхолд,
Джулия Суини и др.

12.00 "Абсолютно съвършени:
Филмът" - криминален,
комедия (Великобритания,
САЩ, 2016), в ролите:
Дженифър Сондърс, Джо-
ана Лъмли, Джейн Хорокс,
Джун Уитфийлд и др.

14.00 Премиера: "Полицаят от
Рубльовка" - сериал, еп.3

15.00 "Гранд" /п./ - сериал
16.00 "Новите съседи" - сериал
19.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
20.30 Премиера: "Баща на чети-

рима: Запознай се с
японците" - семеен, ко-
медия (Дания, 2010), в
ролите: Нилс Олсен, Си-
зе Микелборг и др.

22.30 "Полицаят от Рубльовка"
/п./ - сериал, еп.3

23.30 "Двама мъже и половина"
/п./ - сериал

01.00 "Гранд" /п./ - сериал
02.00 "Без пукната пара" /п./ -

сериал
02.30 "Онези от партера" /п./ -

сериал
03.00 "Теория за големия взрив"

/п./ - сериал
04.00 "Полицаят от Рубльовка"

/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Тайната на Джейкъб" -
трилър, романтичен, дра-
ма (тв филм, САЩ, 2013),
в ролите: Ашли Скот, Ей-
дън Търнър, Дженифър
Тейлър и др.

07.45 "Историята на една русал-
ка" - приключенски, дра-
ма, семеен (САЩ, 2017),
в ролите: Кейтлин Кар-
майкъл, Сидни Скошия,
Джери О`Конъл и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Семейна ваканция" - ко-

медия, приключенски, се-
меен (САЩ, 2006), в ро-
лите: Робин Уилямс, Ше-
рил Хайнс, Кристин Че-
ноует и др.

12.00 Телепазар
12.15 "Добри момчета" - кри-

минален, драма (САЩ,
1990), в ролите: Рей Ли-
ота, Лорейн Брако, Робърт
Де Ниро, Джо Пеши, Пол
Сорвино, Катрин Скорсе-
зе, Чарлз Скорсезе и др.

15.15 "Мръсни думи" - комедия,
драма (САЩ, 2013), в ро-
лите: Джейсън Бейтман,
Рохан Чанд, Катрин Хаан,
Патриша Белчър, Алисън
Джани, Бет Грант и др.

17.00 "Емпайър Стейт" - крими-
нален, трилър (САЩ,
2013), в ролите: Лиъм
Хемсуърт, Майкъл Ангара-
но, Дуейн Джонсън и др.

19.00 "Завръщането на героя" -
исторически, комедия
(Франция, Белгия, 2018),
в ролите: Жан Дюжарден,
Мелани Лоран, Ноеми
Мерлан, Кристоф Мон-
тьонез и др.

20.50 "Като на кино" - предава-
не за кино

21.00 "Хакер" - екшън, крими-
нален (САЩ, 2015), ре-
жисьор Майкъл Ман, в
ролите: Крис Хемсуърт,
Вайола Дейвис, Тан Вей,
Уилям Мейпотър, Холт
Маккалъни, Джон Ортиз
и др.

23.45 Cinema X: "Убиец на пътя
3" - криминален, трилър,
хорър (САЩ, 2014), ре-
жисьор Деклън О`Брайън,
в ролите: Кен Кързингър,
Джеси Хъч, Бенджамин
Холингсуърт, Джанпаоло
Венута и др. [16+]

01.45 "Айрънклад" - историчес-
ки, военен, екшън (Вели-
кобритания, Швейцария,
САЩ, Германия, 2011),
режисьор Джонатан Инг-
лиш, в ролите: Пол Джи-
амати, Джейсън Флеминг,
Брайън Кокс, Кейт Мара,
Дерек Джакоби, Чарлз
Данс и др. [16+]

04.15 "Тайната на Джейкъб" -
трилър, романтичен, дра-
ма (тв филм, САЩ,
2013), режисьор Робърт
Маленфънт, в ролите: Аш-
ли Скот, Ейдън Търнър,
Дженифър Тейлър, Джей-
сън Брукс и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериен
филм

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" (нов се-

зон) - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Професия блондинка 2"-

с уч. на Рийз Уидърспун,
Сали Фийлд, Реджина
Кинг, Дженифър Кулидж,
Брус Макгил и др.

15.00 "Пътят на честта" - сери-
ен филм /п/

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя" - предаване
19.00 Новините на NOVA - цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Маскираният певец"

(премиера) - забавно пре-
даване

22.00 "Пазители на Галактика-
та" - с уч. на Крис Прат,
Вин Дизел, Брадли Купър,
Зоуи Салдана, Мики Рурк,
Дейв Баутиста, Глен Кло-
уз, Бенисио Дел Торо,
Джимон Хонсу и др.

00.30 "Професия блондинка 2"-
с уч. на Рийз Уидърспун,
Сали Фийлд, Реджина
Кинг, Дженифър Кулидж,
Брус Макгил и др. /п/

04.30 "Предложение за брак" -
с уч. на Кайла Юел, Раян
Мериман, Катлийн Куин-
лан, Тимъти Ботъмс и др.
/п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Дейвид Блейн: Отвъд ма-
гията" - документален
филм

07.00 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 3

08.45 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5, 2 епизода

11.00 "Потоп" - екшън с уч. на
Робърт Карлайл, Том Хар-
ди, Джесалин Гилсиг, Том
Къртни, Джоан Уоли,
Дейвид Съчет, Найджъл
Планър, Ралф Браун,
Ралф Браун, Готфрид
Джон, Пип Торънс, Дей-
вид Хайман и др., I част

13.00 "Национална лотария" /п/
13.30 "Изкуството на войната:

Предателството" - екшън

с уч. на Уесли Снайпс,
Локлин Мънро, Раян
Макдоналд, Рейчъл Хейу-
ърд и др.

15.40 "Трансформърс: Тъмната
страна на Луната" - ек-
шън-фантастика с уч. на
Шая Лебьоф, Джон
Малкович, Тайрийз Гиб-
сън, Джош Дюамел,
Патрик Демпси, Фран-
сис Макдормънд, Кевин
Дън, Роузи Хънтингтън-
Уайтли, Джули Уайт,
Джон Туртуро и др. /п/

19.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" - риалити /п/

20.00 "Тежка кавалерия" - ек-
шън с уч. на Жан-Клод
Ван Дам, Вивика А.
Фокс, Раз Адоти, Вив
Лийкок и др.

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

00.15 Еротичен телепазар

Diema Family

06.30 "Остани с мен" - сериен
филм, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериен
филм, сезон 1, 2 епи-
зода

12.00 "Любов, деца и едно но-
во начало" - романти-
чен филм с уч. на Ма-
рион Крахт, Михаел Рол,
Джулия Бремерман,
Кристиане Блумхоф и
др.

14.00 "Изгубени души" - ро-
мантичен филм с уч. на
Лена Бадер, Катрин Бо-
уд, Матю Ериксен, Пол
Кандариан, Робърт Кър-
си, Кристина Клебе и
др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 3

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

19.00 "Животът на Кардаши-
ян" (премиера) - риали-
ти

20.00 "Цветът на орхидеята" -
романтичен филм с уч.
на Италия Ричи, Мади-
сън Петис, Бет Броде-
рик, Нейтън Парсънс,
Антоанет Робъртсън,
Патрик Касиди и др.

21.50 "Изгубени души" - ро-
мантичен филм с уч. на
Лена Бадер, Катрин Бо-
уд, Матю Ериксен, Пол
Кандариан, Робърт Кър-
си, Кристина Клебе и
др. /п/

23.50 "Любов, деца и едно но-
во начало" - романти-
чен филм с уч. на Ма-
рион Крахт, Михаел Рол,
Джулия Бремерман,
Кристиане Блумхоф и
др. /п/

01.50 Еротичен телепазар
04.00 "Цветът на орхидеята" -

романтичен филм с уч.
на Италия Ричи, Мади-
сън Петис, Бет Броде-
рик, Нейтън Парсънс ,
Антоанет Робъртсън,
Патрик Касиди и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.15 "Уил и Грейс" - сериал,
сезон 2, 2 епизода

07.20 "Магията на добрата ве-
щица" - семеен филм
с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Хана Енди-
кот-Дъглас, Катерин Ди-
шър, Питър Макнийл, Ма-
тю Найт и др. /п/

09.20 "Въздушният Бъд: Бейз-
болна лига" - семеен
филм с уч. на Джефри
Балард, Джей Бразо,
Джейсън Бридън и др.

11.20 "Зуум: Академия за су-
пергерои" - приключен-
ска комедия с уч. на Тим
Алън и др.

13.15 "Джули и Джулия" - ро-
мантична драма с уч. на
Мерил Стрийп, Ейми
Адамс, Стенли Тучи, Крис
Месина, Линда Емонд,

Ñ
СЪБОТА 21 септември

22.20 Студио "Х": Кръгът Блечли
2 тв филм /3 епизод/
(12)

23.10 Турнирът игрален филм
/копродукция, 2015г./,
режисьор Елоди Намер,
в ролите: Микеланджело
Пасанити, Луи дьо Лааж,
Маги-Хавар Бреке и др.
(12)

00.35 След милион години до-
кументален филм /1 епи-
зод/п/

01.25 Тайна връзка игрален
филм /п/ (12)

02.50 Потомци на слънцето тв
филм /3 епизод/п/

04.00 Туризъм.бг /п/
04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "НепознатиТЕ" /п./ - до-
кументална поредица

06.00 "Малкото Пони: Приятел-
ството е магия" - сериал,
анимация, с.2 еп.21, 22

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.3 еп.3, 4

08.00 "Тази събота и неделя" -
актуален уикенд блок с
водещи Жени Марчева,
Алекс Кръстева и Диана
Любенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ Поли
Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - докумен-

тална поредица на Геор-
ги Тошев

13.00 "Изповедта на една аме-
риканска булка" - роман-
тичен, комедия (тв филм,
САЩ, 2005), в ролите:
Шанън Елизабет, Еди
Макклинток, Алън Ван
Спранг и др.

15.00 "Гласът на България" - му-
зикално шоу /най-доб-
рото/

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори план"
- документална поредица
с водещ Мартин Карбов-
ски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - нов

сезон
20.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.00 "47 ронини" - фентъзи,

екшън, приключенски
(САЩ, 2013), в ролите:
Киану Рийвс, Хироюки
Санада, Ко Шибасаки,
Ринко Кикучи и др.

00.20 "Опасна зона" - екшън,
приключенски, трилър
(САЩ, 1994), в ролите:
Стивън Сегал, Майкъл
Кейн, Джоан Чен, Джон
Макгинли и др.

02.10 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

02.40 "Карбовски: Втори план"
/п./

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.5 еп.6

06.00 Анимационен блок:
"Приключенията на Дже-
ки Чан" - сериал, с.4
еп.11 - 13

07.30 "Монк" - сериал, с.3
еп.13 - 15

10.30 "Стомана" - фантастика,
криминален, екшън (САЩ,
1997), в ролите: Шакил
О`Нийл, Анабет Гиш,
Джъд Нелсън и др.

12.30 "Обратна тяга" - екшън,
трилър (САЩ, 1991), в
ролите: Кърт Ръсел, Уи-
лям Болдуин, Робърт Де
Ниро и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.17, 18

17.00 "Дивата муха" - предава-
не за екстремни спорто-
ве, еп.25

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн /най-доброто/,
еп.19

Кейси Уилсън, Мери Лин
Райскъб, Джейн Линч и
др.

15.50 "Сватбата на най-добрия
ми приятел" - романтич-
на комедия с уч. на Джу-
лия Робъртс, Дърмът
Мълроуни, Камерън Ди-
ас, Рупърт Евърет, Фи-
лип Боско, Рейчъл Гри-
фитс, Кери Престън, Сю-
зан Съливан, М. Емет
Уолш и др. /п/

18.00 "Пътят на честта" - се-
риен филм, 2 епизода
/п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7

21.00 "Мачете" - екшън с уч.
на Дани Трехо, Робърт
Де Ниро, Стивън Сегал,
Джесика Алба, Мишел
Родригес, Линдзи Лоън,
Чик Марин, Дон Джон-
сън, Джеф Фейхи, Шей
Уигъм и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 7 /п/

00.10 "Хатфийлд и МакКой" -
исторически филм с уч.
на Кевин Костнър, Бил
Пакстън, Том Беринджър,
Пауърс Бут, Джена Ма-
лоун, Андрю Хауърд и
др., III част

RTR

05.00 "Утрото на Русия"
10.00 Вести
10.35 Вести-Москва
10.50 "За най-важното"
11.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
12.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
13.00 Вести
13.25 Вести-Москва
13.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
14.25 Сериал: "Красив живот"
16.00 Вести
16.30 Вести-Москва
16.50 Вести
17.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
18.35 Вести-Москва
19.00 Вести
20.00 "Хуморина"
21.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
23.30 Концерт
01.00 Игрален филм
04.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"

Åâðîñïîðò

05.00 Куриози
05.30 Колоездене: ГП на Ва-

лония
07.00 Колоездене: Купа на Ита-

лия, Копа Сабатини
08.00 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, финал,
мъже

09.30 Тенис: Купа "Лейвър",
първи ден

10.50 Волейбол: Европейско
първенство за мъже,
групова фаза, обзор

11.00 Автомобилизъм: Свето-
вен купа за туристичес-
ки автомобили WTCR в
Нинбо

12.30 Волейбол: Европейско
първенство за мъже,
групова фаза, обзор

12.45 Тенис: Купа "Лейвър",
първи ден

13.55 Тенис: Купа "Лейвър",
втори ден, директно

16.00 Колоездене: Примус кла-
сик, директно

17.30 Борба: Световно първен-
ство в Казахстан, же-
ни, обзор

18.00 Тенис: Купа "Лейвър",
втори ден

19.50 Новини
19.55 Тенис: Купа "Лейвър",

втори ден, директно
00.00 Новини
00.05 Колоездене: Примус кла-

сик
01.00 Тенис: Купа "Лейвър",

втори ден
02.30 Автомобилизъм: Свето-

вен купа за туристичес-
ки автомобили WTCR в
Нинбо

04.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, финал,
мъже



ЗЕМЯ 16 - 22

СЕПТЕМВРИ
приложение

TV ПРОГРАМА

07.00 "Среща със светлината"
- документален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Библейските загадки:
Содом и Гомор" - доку-
ментален филм (п)

09.15 ТВ пазар
09.30 "Професия Турист": Па-

риж /І част/ (п)
10.00 "Шевица" - фолклорно

предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 "Дискусионен клуб" с

водещ Велизар Енчев
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Местно време" - обзор

(п)
14.10 "Цветен следобед" - из-

брано от следобедния
блок на БСТВ

16.10 Киносалон БСТВ: : "Про-
лет на улица Заречна"
(1957 г.), Русия

17.45 "Преселение" - докумен-
тален филм, 2 епизод

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: "Два-
надесетте стола" (1971
г.), Русия

23.30 Новини (п)
23.50 "Гласове" с водещ Явор

Дачков (п)
00.50 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

01.50 "Местно време" - обзор
(п)

02.50 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(п)

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

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

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

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание , роботика

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

анимационен филм/п/
06.55 Патиланско царство
07.10 Пътеки
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
10.25 Церемония по издигане

на Националния трибаг-
реник по случай Деня на
Независимостта пряко
предаване от Велико
Търново

11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата
13.00 Библиотеката
14.00 България, това съм аз

документален филм /
България, 1999г./, режи-
сьор Светослав Овчаров

15.15 Търновската царица иг-
рален филм /България,
1981г./, режисьор Янко
Янков, в ролите: Стефан
Данаилов, Камелия То-
дорова, Ели Скорчева,
Невена Коканова и др.

17.00 Как да правим изуми-
телни снимки? докумен-
тална поредица

17.30 Арена Спорт
18.30 Спорт ТОТО
19.00 България независима во

веки документален филм
/България, 1998г./, ре-
жисьор Андрей Алтъпар-
маков

19.25 Тържествена заря-про-
верка по случай 111
години от провъзглася-
ването на Независи-
мостта на България пря-

шън (САЩ, 1993), режи-
сьор Джон Ву, в ролите:
Жан-Клод Ван Дам, Ян-
си Бътлър, Ланс Хенрик-
сен, Арнолд Вослу и др.

13.00 "Лара Крофт :  Tomb
Raider" - фентъзи, ек-
шън , приключенски
(САЩ, Великобритания,
Япония, 2001), режисьор
Саймън Уест, в ролите:
Анджелина Джоли, Джон
Войт, Ноа Тейлър, Йейн
Глен, Даниел Крейг и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.1, 2

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.26

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн /най-доброто/,
еп.20

18.00 "4x4" - предаване за оф-
роуд автомобили, с.3
еп.11

18.30 "Обратна тяга" - екшън,
трилър (САЩ, 1991), ре-
жисьор Рон Хауърд, в
ролите: Кърт Ръсел, Уи-
лям Болдуин, Робърт Де
Ниро, Доналд Съдърланд,
Дженифър Джейсън Лий,
Скот Глен, Ребека Де
Морни, Клинт Хауърд и
др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Лара

Крофт Tomb Raider: Люл-
ката на живота" - фен-
тъзи, екшън, приключен-
ски (САЩ, Германия,
Япония, Великобритания,
2003), режисьор Ян Де
Бон, в ролите: Анджели-
на Джоли, Джерард Бът-
лър, Ноа Тейлър, Тил
Швайгер, Кирън Хайндс,
Джаймън Хаунсу и др.

00.15 "Мама" - хорър (Канада,
Испания, 2013), режи-
сьор Андрес Мушети, в
ролите: Джесика Час-
тейн, Николай Костер-
Валдау, Мегън Шарпан-
тие, Изабел Нелис, Ха-
виер Ботет и др. [16+]

02.15 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.1, 2

04.00 "Смъртоносна надпрева-
ра: Адска жега" - фан-
тастика, екшън, трилър
(ЮАР, Германия, 2013),
режисьор Рул Рейне, в
ролите: Дани Трехо, Люк
Гос, Винг Реймс, Дугрей
Скот, Фред Коулър, Ро-
бин Шу и др. [14+]

bTV COMEDY

05.00 "Онези от партера" /п./
- сериал

06.00 "Онези от партера" - се-
риал, с.2 еп.2, 3

07.00 "Гимназия за чудовища:
Приключенията на приз-
рачния град" - анимация

08.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.3, 4

10.00 "Баща на четирима: За-
познай се с японците" -
семеен, комедия (Дания,
2010), режисьор Клаус
Биер, в ролите: Нилс
Олсен, Сизе Микелборг,
Катрине Кайсен, Якоб
Паулсен и др.

12.00 "Не можеш да избягаш"
- комедия (Германия,
2013), режисьор Холгер
Хаасе, в ролите: Флори-
ан Давид Фиц, Хенри
Хюбхен, Мариус Хаас,
Лесли Малтън, Текла
Ройтен и др.

14.00 Премиера: "Полицаят от
Рубльовка" - сериал,
еп.4

15.00 "Гранд" /п./ - сериал
16.00 "Новите съседи" - сери-

ал
19.30 "На гости на третата

планета" - сериал
20.30 "Бетовен 4" - комедия,

семеен (САЩ, 2001),
режисьор Дейвид Евънс,
в ролите: Джъдж Райн-
холд, Джулия Суини, Ми-
каела Гало и др.

22.30 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, еп.4

23.30 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

01.00 "Гранд" /п./ - сериал
02.00 "Онези от партера" /п./

- сериал
03.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
04.00 "Полицаят от Рубльов-

ка" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Апостол Карамитев" -
документален филм

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

09.00 Телепазар
09.15 "Момчето с механично-

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

11.00 Телепазар
11.15 "Ужилването" - комедия,

криминален (САЩ ,
1973), режисьор
Джордж Рой Хил, в ро-
лите: Пол Нюман, Ро-
бърт Редфорд, Робърт
Шоу, Чарлз Дърнинг, Рей
Уолстън и др.

13.45 "Извънземното" - фан-
тастика, приключенски,
семеен (САЩ, 1982), ре-
жисьор Стивън Спил-
бърг, в ролите: Хенри
Томас, Дрю Баримор,
Питър Койот, Дий Уолъс,
Робърт Макнотън, Шон
Фрай, Ерика Еленяк и
др.

16.15 "Хакер" - екшън, крими-
нален (САЩ, 2015), ре-
жисьор Майкъл Ман, в
ролите: Крис Хемсуърт,
Вайола Дейвис, Тан Вей,
Уилям Мейпотър, Холт
Маккалъни, Джон Ортиз
и др.

19.00 "Параноя" - трилър, дра-
ма (Великобритания,
2013), режисьор Робърт
Лукетич, в ролите: Ли-
ъм Хемсуърт, Гари Олд-
ман, Харисън Форд, Ам-
бър Хърд, Ембет Давиц,
Ричард Драйфус и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 "Снежанка и ловецът" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2012),
режисьор Рупърт Сан-
дърс, в ролите: Кристен
Стюарт, Крис Хемсуърт,
Шарлийз Терон, Сам
Клафлин, Сам Спруъл,
Иън Макшейн, Боб Хос-
кинс, Рей Уинстън, Ник
Фрост, Еди Марсан и др.

23.30 "Немислимото" - фан-
тастика, екшън, роман-
тичен (Швеция, 2018),
режисьор Виктор Данел,
в ролите: Кристофер
Норденрот, Лиса Хени,
Йеспер Баркселиус, Пиа
Халворшен, Магнус Сун-
дберг и др. [14+]

02.00 "Убиец на пътя 3" - кри-
минален, трилър, хорър
(САЩ, 2014), режисьор
Деклън О`Брайън, в ро-
лите: Кен Кързингър,
Джеси Хъч, Бенджамин
Холингсуърт, Джанпаоло
Венута и др. [16+]

04.00 "Професия жиголо" -
романтичен, комедия,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Дейвид Маккен-
зи, в ролите: Аштън Къ-
чър, Ан Хейш, Маргари-
та Левиева, Себастиан
Стан и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериен

филм
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" (нов се-

зон) - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Лято в града" (премиера)

- с уч. на Джулиана Гил,
Марк Бендейвид, Стив
Джеймс, Наташа Хенст-
ридж, Вивика А. Фокс и
др.

15.00 "Пътят на честта" - сери-
ен филм /п/

16.55 Неделята на NOVA - пуб-
лицистично ток шоу

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 "Паркър" - с уч. на Джей-

сън Стейтъм, Дженифър
Лопес, Майкъл Чиклис,
Ник Нолти, Уендъл Пи-
ърс и др.

22.30 "Терминатор: Спасение" -
с уч. на Крисчън Бейл,
Сам Уортингтън, Антон
Йелчин, Хелена Бонъм
Картър, Джейн Алекзан-
дър, Муун Блъдгуд и др.

00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /
п/

01.20 "Съпруг за моята люби-
ма" - с уч. на Скот Улф,
Кортни Форд, Джей Блек,
Брейди Смит, Кристин
Милър, Одри Касън и др.

04.30 "Пожарникарите от Чика-
го" - сериен филм, се-
зон 6 /п/

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 4

08.45 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5, 2 епизода

11.00 "Ледове" - приключенски
филм с уч. на Ричард Рок-
сбърг, Франсис О'Конър,
Клеър Форлани, Бен
Крос, Саймън Калоу, Пат-
рик Бъргин, Стивън Мо-
йър, Сам Нийл и др., II
част /п/

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Операция Делта форс:
Тревога" - екшън с уч.
Майкъл Макгрейди, Джон
Саймън Джоунс, Тод
Дженсън, Гавин Худ, Ке-
нет Кампбел и др.

16.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 9, 2 епи-
зода

17.00 "Ярост" - екшън с уч. на
Брад Пит, Шая Лебьоф,
Логан Лърман, Майкъл
Пеня, Джон Бернтал, Скот
Истууд, Джейсън Исак и
др. /п/

20.00 "Мисионер" - екшън с уч.
на Долф Лундгрен, Чел-
си Рикетс, Матю Томпкинс
и др.

22.00 "Американска нинджа 2" -
екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Стив Джеймс,
Лари Поиндекстър, Гари
Конуей и др.

00.00 "Фрактура" - предаване за
рок музика

02.20 Еротичен телепазар

Diema Family

06.30 "Остани с мен" - сериен
филм, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериен
филм, сезон 1, 2 епи-
зода

12.00 "Любов, деца и открадна-
то щастие" - романтичен
филм с уч. на Марион
Крахт, Михаел Рол, Джу-
лия Бремерман, Кристи-
ане Блумхоф и др.

14.00 "Ти и аз" - романтичен
филм с уч. на Щефан
Мур, Барбара Фоке, Яна
Клинге, Джасмин Лорд,
Мерибет Пол и др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 3

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - сери-
ен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардашиян"
(премиера) - риалити

20.00 "Втори шанс" - романти-
чен филм с уч. на Али-
сън Суини, Грег Вон, Еду-
ард Аснър, Бенджамин
Стокан, Шарлот Лабади и
др.

21.50 "Ти и аз" - романтичен
филм с уч. на Щефан

Мур, Барбара Фоке, Яна
Клинге, Джасмин Лорд,
Мерибет Пол и др. /п/

23.50 "Любов, деца и открад-
нато щастие" - романти-
чен филм с уч. на Мари-
он Крахт, Михаел Рол,
Джулия Бремерман, Крис-
тиане Блумхоф и др. /п/

01.50 Еротичен телепазар
04.00 "Втори шанс" - роман-

тичен филм с уч. на Али-
сън Суини, Грег Вон, Еду-
ард Аснър, Бенджамин
Стокан, Шарлот Лабади и
др./п/
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06.30 "Уил и Грейс" - сериал,
сезон 2, 2 епизода

07.30 "Рожденият ден на доб-
рата вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Хана
Ендикот-Дъглас, Сара Па-
уър, Матю Найт, Питър
Макнийл, Катерин Дишър
и др. /п/

09.30 "Въздушният Бъд: Волей-
болна лига" - семеен
филм с уч. на Катя Пе-
вец,Тайлър Боисонълт,
Джейк Смит, Джон Уард-
лоу, Патрик Краншау и
др.

11.30 "Следващото карате хла-
пе" - екшън с уч. Пат
Морита, Хилари Суонк,
Майкъл Айрънсайд, Кон-
станс Тоуърс, Крис Кон-
рад и др.

13.40 "Отблизо" - романтична
драма с уч. на Джулия
Робъртс, Джъд Лоу, Клайв
Оуен, Натали Портман,
Ник Хобс и др. /п/

15.50 "Щрак" - комедия с уч.
на Адам Сандлър, Кейт Бе-
кинсейл, Кристофър Уо-
кън, Дейвид Хаселхоф,
Хенри Уинклър, Шон Ос-
тин, Дженифър Кулиджи
др. /п/

18.00 "Пътят на честта" - сери-
ен филм, 2 епизода /п/

20.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 7

21.00 "Вертикална граница" -
приключенски екшън с
уч. на Крис О’Донъл, Бил
Пакстън, Робин Тъни,
Скот Глен, Изабела Ско-
рупко, Темуера Морисън,
Стюарт Уилсън и др.

23.30 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 7 /п/

00.30 "Мачете" - екшън с уч. на
Дани Трехо, Робърт Де
Ниро, Стивън Сегал, Дже-
сика Алба, Мишел Род-
ригес, Линдзи Лоън, Чик
Марин, Дон Джонсън,
Джеф Фейхи, Шей Уигъм
и др. /п/

RTR

05.05 Игрален филм
14.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
15.50 Концерт
18.00 Вести
18.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Кану-каяк: Супер купа в
Шанхай, спринт

06.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

07.00 Колоездене: Обиколка на
Испания, обзор

08.00 Тенис: Купа "Лейвър",
втори ден

09.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

10.30 Колоездене: Обиколка на
Испания, обзор

11.30 Борба: Световно първен-
ство в Казахстан, жени,
обзор

12.00 Тенис: Купа "Лейвър",
втори ден

12.55 Тенис: Купа "Лейвър",
трети ден, директно

21.00 Новини
21.05 Колоездене: Световно

първенство в Йоркшир,
смесено отборно

22.30 Тенис: Купа "Лейвър",
трети ден

23.55 Новини

Í
НЕДЕЛЯ 22 септември

ко предаване от Велико
Търново

20.10 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Посоки игрален филм /

копродукция, 2017г./,
режисьор Стефан Ко-
мандарев, в ролите: Ва-
сил Банов, Иван Бър-
нев, Асен Блатечки, Сте-
фан Денолюбов и др.
(12)

22.25 50 години "Щурците"
концерт

00.45 Господин Селфридж 2
тв филм /3 и 4 епи-
зод/п/ (12)

02.15 Студио "Х": Кръгът Блеч-
ли 2 тв филм /3 епи-
зод/п/(12)

03.10 Турнирът игрален филм
/п/ (12)

04.30 Извън играта /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Малкото Пони: Прия-

телството е магия" - се-
риал, анимация, с.2
еп.23, 24

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.3 еп.5,
6

08.00 "Тази събота и неделя" -
актуален уикенд блок с
водещи Жени Марчева,
Алекс Кръстева и Диана
Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Хотел Елеон" - сериал,
с.3 еп.8

13.00 "Вероника Марс" - кри-
минален, мистъри (САЩ,
Великобритания, Фран-
ция, Германия, 2014),
режисьор Роб Томас, в
ролите: Кристен Бел,
Джейсън Доринг, Енри-
ко Калантони, Крис Ло-
уъл, Джери О`Конъл и
др.

15.20 "Таткова градина 2" - ко-
медия, семеен (САЩ,
2007), режисьор Фред
Савидж, в ролите: Куба
Гудинг мл., Локлин Мън-
ро, Ричард Гант, Тамала
Джоунс, Пол Рей, Джо-
шуа Маклерън и др.

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 "България търси талант"

- телевизионно шоу,
с.6

21.30 "Папараци" - телевизи-
онен таблоид с водещ
Венета Райкова

22.30 "Непогребаната истина:
Костите на Самуил" - до-
кументален филм (Бъл-
гария, 2019)

23.30 "Информаторите" -
трилър, криминален,
драма (Германия, САЩ,
2008), режисьор Грегор
Джордан, в ролите: Би-
ли Боб Торнтън, Ким
Бейсингър, Мики Рурк,
Уинона Райдър, Амбър
Хърд, Рис Ифънс, Джон
Фостър, Остин Никълс
и др. [16+]

01.20 "Вероника Марс" /п./ -
криминален, мистъри
(САЩ, Великобритания,
Франция , Германия ,
2014)

03.20 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

03.50 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Приключенията на Дже-
ки Чан" - сериал, с.4
еп.12, 13, с.5 еп.1, 2

08.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.16, с.4 еп.1, 2

11.00 "Трудна мишена" - ек-
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мъжа. Обратното, респондентите,
които смятат, че и двата пола
носят еднаква отговорност, са
сред по-младите, средно- и
високообразованите.

Любопитно е, че жените се
по-малко склонни да приемат
стереотипни предписания,
докато мъжете с по-голяма
охота се съгласяват, че именно
тяхна работа е печеленето на
пари. Едното очевидно се
възприема като в по-голяма
степен угнетяващо, а другото -
като по-скоро престижно.

Интригуваща е структурата
на мненията по темата за
абортите - въпросът е зададен
преднамерено провокативно.
Твърдението, че "правото на
аборт е достижение за жената,
защото само тя има право да
се разпорежда с тялото си", се
подкрепя с мнозинство от 60%.
Тези, които смятат, че "е зло,
към което трябва да се прибяг-
ва само в много  краен случай"
са 39%.

Тезата, че абортът е зло се
възприема от старите и нис-
кообразованите, а обратното
твърдение се подкрепя от
младите и хората в активна
възраст и високообразованите.
Данните, като че ли сочат по-
скоро положително отношение
към възможността за аборт.

Отвъд това обаче, по
отношение на темата с полове-
те, личат и белези на консерва-
тивност на схващанията.
Сумарната картина сочи, че
обществото ни не изпада в нито
една от двете крайности - нито
в идеологизиране на темата за
социалните роли на половете,
нито в краен традиционализъм.

Отношение към
националното

Приоритетно чувство на
принадлежност към българската
нация се изразява в 81% от
случаите, а граждани на света
се чувстват 18%. Сред по-
възрастните и тези със средно
образование например чувството
за национална принадлежност
закономерно е по-развито, а
сред младите и по-образовани,
обратно - като че ли съществу-
ва повече космополитизъм.

68% се съгласяват, че
българите са велик народ,
срещу 32%, които смятат, че
българите са като всички
останали. Гордост от български-
те обичаи и традиции споделят
90% от българските граждани, а
9% смятат, че те са отживели-
ца. Демографските показатели
сочат, че сред младите и
малцинствените групи има почва
и известно схващане, че
традициите са отживелица,
което вероятно се свързва с
космополитните разбирания за
света отвъд националните
граници.

С твърдението "в случай на
нападение срещу България бих
воювал за нея" обаче се
съгласяват точно толкова,
колкото и с твърдението
"държавата няма право да
рискува живота на гражданите
си дори при война". Най-
младите например не са в
такава степен съгласни да
воюват, ромите също и т. н.
Сред висшистите има най-голям
дял готовност за защита на

родината. Въпреки високите
нива на декларативни чувства
на принадлежност и гордост към
нацията и обичаите, готовността
за практическа защита, вероят-
но и с цената на живота, по-
скоро разколебава част от
респондентите.

Данните отново показват
характерната за българското
общество своеобразна нагласа
на здравия разум - без край-
ности, с привързаност към
обичайните ценности, в същото
време, без екзалтация и
екстремуми.

В по-голямата си част,
пълнолетните българи явно не
са привърженици на унифици-
ращ се Европейски съюз и
задълбочаваща се евроинтегра-
ция. В унисон с консервативна-
та вълна в Европа, 79% от
съгражданите ни приемат
твърдението, че "Европейският

здрава ръка", а 48% - "за да
просперира една държава,
трябва да се гарантира плура-
лизмът, правата и свободите на
гражданите". Останалите нямат
мнение. По-ясно различими са
настроенията за "здрава ръка"
сред по-високите възрастови
категории, хората с ниско
образование, малцинствата,
хората от селските райони и
такива с ниски доходи. Обратно,
по-младите, тези с висше
образование, хора от столицата,
с по-висок доход и самоопреде-
лящи се като българи са и по-
демократично настроени.

Разбира се, във въпроси
като тези е много възможно
мнозина да дават "правилния"
отговор, наместо отговора, който
наистина споделят. Но дори да е
така, видно е, че българите и
тук не достигат до крайни
позиции в потенциална автори-

допълнително се доказва от
поколенческите разлики в
отговорите. В същото време
обаче интересен факт е, че
бившият президент на САЩ
Барак Обама има по-голямо
одобрение от настоящия прези-
дент Доналд Тръмп. Обама
събира положително отношение
сред почти половината от
респондентите, а сред 26% -
негативно. Останалите нямат
мнение. И обратно, при Тръмп
негативната оценка е с дял
65%, а положителната - 18%.
Останалите се колебаят.

Видно е, че и по този
показател обществото ни също
не отива в крайности. Специ-
фичният политически стил на
президента Тръмп по-скоро
отблъсква. Тръмп явно не е в
такава степен разпознат като
носител на в голяма степен
харесваната "консервативна
вълна", а по-скоро са на дневен
ред непривичните му на фона
на последните десетилетия
политическа история похвати.
Прекалено резкият стил очевид-
но тревожи обществото и на
този фон умереният стил на
Обама се харесва повече.

Президентът Путин пък
събира и "бонус" от традицион-
ните за българите проруски
сантименти. Така се оказва, че
отношението към политически
лидери не минава само през
регистъра консервативно-
прогресивно, а са налице и
множество нюанси.

Авторитарната, носталгичната
и по-скоро традиционалистка
нагласа на "здравия разум" личи
и в отношението към фигури от
историята. Въпреки всякакви
съмнения и противоречивост,
масовото съзнание у нас дава
одобрение на фигури като цар
Борис III и - в малко по-ниска
степен - за Тодор Живков. Ясно
личи, че разликите в отношени-
ето не са толкова идеологичес-
ки, колкото времеви - отдалече-
ността във времето благоприят-
ства подкрепата. Вторият
фактор, който очевидно влияе,
е популисткият стил в народна-
та памет. Тези два фактора
добре се онагледяват и от
отношението към Иван Костов
например.

Различните личности, които
бяха подложени на проверка в
изследването, са подбрани, за
да бъдат индикатор по най-
общата ориентация на общест-
вото ни по оста традиционно,
силово, носталгично срещу
космополитно и либерално.
Данните ясно показват законо-
мерен уклон към първата опция.
Мненията обаче не са крайни, а
и се появяват две допълнителни
важни обстоятелства - афините-
тът към повече социално,
"народняшко" звучене в полити-
ката, както и традиционното
търсене за незападни модели на
лидерство и политически стил.

Политическа
ориентация

При пряка проверка на
отношението комунизъм -
антикомунизъм и при ползване
на форсирана форма на задава-
не на въпроса, оказва се, че
30% се възприемат по-скоро
като комунисти. 67% казват
"по-скоро антикомунист".
Второто, разбира се, е и

предпочитан отговор по прес-
тижни съображения.

Последното може би е
причина и за мнозинството
"либерални", за сметка на
"консервативни" отговори. 65%
по-скоро се възприемат като
либерали срещу 30% - по-скоро
консерватори. Другите не са
отговорили.

По линия ляво-дясно,
българинът се определя по-
скоро като десен - 58% са
отговорили така срещу 38%,
които се смятат за по-скоро
леви. И тук продължава да личи
стигмата върху етикета "ляв",
която стои в последните
десетилетия.

Така заради духа на епохата
у нас, леви, дори прокомунисти-
чески, а и традиционалистки
нагласи у нас всъщност не са
признати и назовавани масово
от респондентите. Макар да
носят консервативно съзнание,
немалка част от хората наричат
себе си либерали. Очевидно все
още не е настъпило съгласува-
нето на белезите и етикетите в
българския политически пейзаж.

Въпросът република или
монархия към този етап не стои.
Близо 90% подкрепят републи-
ката като форма на управление
срещу 9%, подкрепящи монархи-
ята. Очевидно, афинитетът към
"здрава ръка" например не се
асоциира с уклон към монархия.
Въобще и тук личи, че между
съдържание и етикет на масово-
то съзнание по тези въпроси у
нас има сериозна отлика.

По-младите се възприемат
като десни, либерални и антико-
мунисти. Обратно, по-възрастни-
те възприемат леви възгледи,
по-консервативни настроени са
и са по-скоро с комунистически
възгледи.

И тук отново личи известна-
та взаимовръзка между консер-
вативни идеи и дори самоопре-
деление и по-скоро леви и
произточни възгледи. Това не е
изненада, но си струва да бъде
отбелязано - доколкото е
допълнително свидетелство за
разминаването на форма и
съдържание, когато става дума
за политическо съзнание у нас.

Някои възможни
обобщения

От извлечените и анализира-
ни данни на "Галъп интернешъ-
нъл" може да се направят
съответните изводи по отноше-
ние на ценностната ориентация
на съвременните български
граждани:

- Българите споделят по-
скоро консервативни схващания,
но (все още) липсва консерва-
тивно самоопределение.

- Консервативното е присъ-
що за хора от иначе различни
сектори в обществото.

- Съществуват ясни разлики
по отношение на поколения,
жизнена перспектива и космо-
политизъм.

- Не се открояват крайности
в иначе традиционалистките
нагласи. Консервативността
означава преди всичко усещане
за "здрав разум" и умереност.

- Консервативните възгледи
нерядко се съчетават със со-
циални и "произточни" гледища.

съюз трябва да е съюз от
суверенни държави", а само
19% - Европейският съюз
трябва да е една държава.

Някои симптоматич-
ни примери

Сравнително надежден
индикатор по отношение на
дилемата консервативно-
прогресистко в едно общество
може да бъде например отноше-
нието към темата за легализа-
ция на леките наркотици.
Негативно е отношението сред
българите към легализирането
на леки наркотици. Повече от
три четвърти са против, а една
пета е на обратното мнение.
Останалите нямат мнение.
Демографските показатели
сочат, че легализацията се
подкрепя от по-младите, а
обратното мнение заемат по-
възрастните.

Авторитарност
на нагласите

51% от интервюираните
подкрепят твърдението, че "за
да просперира една държава,
трябва да се управлява със

тарна нагласа. Разбира се, дял
от 51%, които свидетелстват в
полза на повече сила и лидерс-
тво във властта, са доста
сериозна част от обществото.
Дори да се вземе предвид
фактът, че в този тип въпроси
респондентите не могат да
прибегнат до средна опция, дял
от половината пълнолетни
българи заслужава внимание.

Последното личи и от
положителното мнение на
респондентите към международ-
ни лидери като Виктор Орбан -
40% положително срещу 21%
отрицателно, 39% няма мнение,
или пък Владимир Путин - 53%
му симпатизират, 26% не го
харесват, а 21% не знаят. Към
Еманюел Макрон например
негативното мнение е по-високо
от положителното - 45% срещу
26%, а останалите нямат
мнение. По-младите го възприе-
мат по-добре, отколкото по-
старите.

Анализирани в този порядък,
данните сочат ясно, че българи-
те показват афинитет към по-
авторитарни, консервативни в
методите и идеологията си
управленски стилове. И това

От сайта "Епицентър"
(Заглавието и подзагла-

вията са на ЗЕМЯ)

Харесваме Путин, не харесваме Макрон

 Идеите на Виктор Орбан са популярни у нас
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На 18 септември от
19.00 ч. в зала "България"
Софийската филхармония
стартира 30-те юбилейни
дни на японската култура.
В концерта, дирижиран от
Славил Димитров, ще
вземе участие световно
признатата японска
пианистка Фуджико
Хеминг, позната на бъл-
гарската публика от
съвместните й изяви с
Васко Василев.

През 1999 г. Фуджико
Хеминг става сензация
буквално за една нощ със
записа си "Ла Кампане-
ла". С него започва и
международната й карие-
ра, която я отвежда до
големите концертни зали
в Ню Йорк, Лондон,
Париж и Берлин и до
съвместни концерти с
Московската филхармо-
ния, Английския камерен
оркестър и други ансамб-
ли от световна класа.

Хеминг е пример за

Легендарният оперен пе-
вец Ренато Брузон ще получи
специалното почетно отличие
на Софийската опера и балет
- "Златен плакет". Наградата
се присъжда за цялостния
принос на водещия италиан-
ски баритон към световното
оперно изкуство. "Златният
плакет" на Софийската опера
и балет ще бъде връчен за
първи път тази година на спе-
циална церемония, която ще
бъде част от тържествения
концерт за откриването на
юбилейния 130-и сезон на на-
ционалния културен институт.

Ренато Брузон е сред
най-големите оперни гласо-
ве в света и е определян ка-
то един от "най-значимите
баритони на Вердиев репер-
тоар".

Лауреат на "Златния пла-
кет" на Софийската опера и
балет е и сопранът Долора
Заджик (Метрополитън опе-
ра). Именитата белкантова из-
пълнителка ще се представи
в откриващата музикална Га-
лавечер, посветена на 90-го-
дишнината от рождението на
Маестро Николай Гяуров.ç

Ñîôèéñêàòà îïåðà è
áàëåò ùå âðú÷è íà
Ðåíàòî Áðóçîí
"Çëàòåí ïëàêåò" çà
öÿëîñòåí ïðèíîñ

Петсерийният документален
филм "Съ нами Богъ" представя
неразказваната историята на
Третото българско царство. Пре-
миерата е на 16 септември от
19.00 ч. в Дома на киното в Со-
фия. Ще бъдат излъчени и петте
серии с антракт и коктейл за
публиката. Сериалът е заснет в
13 държави и 36 града из цяла
Европа.

Сниман е с кинокамера. Пар-
тньори на продукцията са све-
товни институции като дворците
Шьонбрун, Версай, Ермитажа,
Петерхоф, манастирите "Свети
Франциск" в Асизи и Атон, "Ком-
бург" в Кобург.

"Това е разказ за значение-
то на новоосвободеното Българ-
ското царство през онези бур-
ни години. Това е скъсаната стра-
ничка от общата ни европейска

Ïðåìèåðàòà íà äîêóìåíòàëíèÿ ôèëì
"Ñú íàìè Áîãú" å â Äîìà íà êèíîòî

Òåàòúðúò â Ëîâå÷ ïðåäñòàâè
ïðåìèåðà ïî Õàéòîâ

как несломимият дух и
изключителният талант се
комбинират, за да постиг-
нат най-накрая широкото
признание, което тя
заслужава. Сред обшир-
ния й репертоар личи
пристрастието й към
класици като Моцарт,
Бетовен, Шуман, Шопен,
Лист, Григ, Дебюси, Равел.
Те могат да бъдат открити
и в десетки записи за
JVC Victor, Domo Records
и EMI.

Ингрид Фуджико Хеминг
е родена в Берлин, Герма-
ния, на 5 декември 1932 г.
От петгодишна възраст тя
живее в Япония заедно с
си майка си - пианистка,
която е първата й учителка
по пиано.

Хеминг учи от десетго-
дишна възраст при Леонид
Кройцер. Още тогава той
предрича успеха й на
изпълнител, който един ден
ще очарова света със своя
сензационен талант. По- :

Драматичният театър в Ловеч
ще представи "Ако няма хубост..."
по Николай Хайтов, чиято пре-
миера бе на 15 септември, кога-
то се навършиха сто години от
рождението на писателя.

Спектакълът представя две пи-
еси на Хайтов - "Пътеки" и "Лод-
ка в гората", и е дело на Йосиф
Сърчаджиев, който за четвърти
път работи с Ловешкия театър.

Конфликтите и днес са акту-
ални, защото говорят за съпро-
тивата срещу диктатурата. "Ей,
хора, трябва да се борим срещу

Иконата на балканската
музика Горан Брегович
ще свири у нас
На 4 октомври Брегович и
неговият невероятен "Оркестър
за сватби и погребения" ще
стартират турнето си от Варна
в Двореца на културата и
спорта. На 5 октомври
музикантите гостуват за първи
път на Велико Търново (ДКС
"Васил Левски"), на 6 октомв-
ри завършват с бляскав
мащабен концерт в зала 1 на
НДК, София. Феновете ще
чуят the Best of Goran Bregovic
- най-отбраната селекция от
хитове като "Месечинка",
"Калашников", "Буба Мара",
"Аризонска мечта".

Галерия "Резонанс"
с арт програма
в Чинарената гора
Галерия "Резонанс" -
Пловдив превърна Чинарена-
та гора край пловдивското
село Белащица в зона на
творчество, в културно
пространство, с идеята за
сливане между природа и
изкуство. До момента гората е
била домакин на акция "Боси
по пътеката" и проекта "Змия
в гората", които са прерасна-
ли в Международен арт
фестивал "Горски резонанс". В
шестте издания досега са
участвали общо 381 артисти
от 47 държави. Живопис,
рисунки, инсталации, обекти,
фотографии, пърформанси,
танци, музика, фолклор са
включени в програмата на
фестивала. Тази година в арт
феста участват над 77 артисти
от 24 страни, сред които
Сърбия, Латвия, Швейцария,
България, Унгария, Индия.

Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ ùå îòêðèå 30-èòå
þáèëåéíè äíè íà ÿïîíñêàòà êóëòóðà

късно тя учи в Токийския
национален университет за
изящни изкуства и музика.

Въпреки че губи слух в
дясното си ухо от болест
в тийнейджърските си
години, тя започва кон-
цертна кариера в Япония.
На 28 години продължава
образованието си в
Берлинския музикален
институт, където постъпва
с най-висок резултат.
След дипломирането си
се мести във Виена да
учи при Паул Бадура-

Скода и поддържа успеш-
на кариера в Европа
през 60-те години.

Истинският бум настъп-
ва през 1999 г., когато
нейният запис на "Ла
Кампанела" се продава в
над два милиона копия.
Този феноменален успех
води до дебюта й в
Карнеги Хол през 2002 г.
и концерти в цяла Европа
с големи оркестри. В
София тя ще представи
творби от Шопен, Лист и
Моцарт.ç

диктатурата, това казваме с то-
зи спектакъл на публиката", по-
сочи Сърчаджиев. "Такива пиеси
много са правени, но са важни
за хората, за да разберат утреш-
ния ден. Публиката иска да на-
мери истински неща в пиесите,
а тази ги има", добави режисьо-
рът.

В постановката участват Ге-
орги Трайков, Силвия Чобанова,
Нина Суванджиева, Петър Стой-
чев. Сценографията и костюмите
са на Надя Василева - Ковачов-
ска.ç

Ôóäæèêî Õåìèíã ùå ñâèðè
Øîïåí, Ëèñò è Ìîöàðò

история", обяснява Степан По-
ляков, който е сценарист. Сери-
ите може да се гледат и поот-
делно, без да се губи сюжетна-

та линия. Всяка от тях има и
собствено заглавие.

Историята започва още от ос-
новаването на Първата българ-

ска държава, минава през Вто-
рото българско царство, пада-
нето под османско владичество,
съхраняването на духовността в
Атон и бурните събития между
1878 и 1947 г. Основните фигу-
ри са на тримата монарси - княз
Александър Батенберг, цар Фер-
динанд, сина му цар Борис Тре-
ти. Фактите са подкрепени и от
никога непоказвани изключител-
но интересни документални ви-
део кадри и снимки.

Композиторът Митко Щерев
казва: "Може би най-голямото
предизвикателство за мен беше
да сътворя музиката за този
филм". Има над 30 музикални
теми от различни епохи.

Текстът на финалната песен
"Свят" е на поета Александър
Петров - "Нашият град", "Бъди,
какъвто си", "Оставаме".ç

В столицата се провежда четвъртото издание на градския фестивал
"КвАРТал". Снимка Пресфото БТА
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Ако се чувствате изто-
щени през повечето време,
не сте сами. Според д-р
Шилпи Агарвал, семеен ле-
кар, сертифицирана в об-
ластта на интегративната и
холистичната медицина,
около половината от паци-
ентките й на възраст меж-
ду 25 и 50 години доклад-
ват определена степен на
умора.

Причините варират от
дисбаланс на щитовидната
жлеза, през депресия до
твърде натоварен начин на
живот, но важното е да се
знае не е нужно да се чув-
ствате непрестанно изто-
щени. Медицинското лече-
ние и промените в начина
на живот могат да ви по-
могнат да си възвърнете
енергията и да се почувст-
вате по-добре.

Нормално е да се чувс-
твате отпаднали в напрег-
натите периоди - тогава
умората се дължи на обс-
тоятелствата. Но ако тя
продължава повече от две
седмици, Агарвал препо-
ръчва да се консултирате
с личния си лекар.

Три често разпростране-
ни - и лечими - заболява-
ния, които могат да водят
до умора

1. 1. 1. 1. 1. АнемияАнемияАнемияАнемияАнемия
Близо 10 процента от па-

циентките на Агарвал стра-
дат от анемия, най-често за-
ради липса на желязо в
храната или много тежък
цикъл.

"Кръвта не доставя ефек-
тивно кислород, поради ко-
ето получавате чувство на
умора."

Кръвните тестове ще ви
покажат дали имате ане-
мия. Лечението обикновено
се състои в прием на пове-
че желязо от храната или в
хранителни добавки.

Шест причини да се чувстватеШест причини да се чувстватеШест причини да се чувстватеШест причини да се чувстватеШест причини да се чувствате
уморени непрекъснатоуморени непрекъснатоуморени непрекъснатоуморени непрекъснатоуморени непрекъснато

2. Хипотиреоидизъм2. Хипотиреоидизъм2. Хипотиреоидизъм2. Хипотиреоидизъм2. Хипотиреоидизъм
Щитовидната жлеза от-

говаря за регулиране на ме-
таболизма и равнищата на
енергия. Ако имате недос-
татъчно активна щитовидна
жлеза, може да чувствате
силна умора или да ви е
по-студено от обичайното.
Може да забележите и ко-
сопад или общо чувство на
отпадналност.

Много хора мислят, че хи-
потиреоидизъм се развива
само при по-възрастни хо-
ра, но Агарвал твърди, че има
пациентки, при които това се
случва на около 30-годишна
възраст. Бременността може
допълнително да натовари
слабо функциониращата щи-
товидна жлеза.

Затова поискайте от ле-
каря си да ви изпрати на
преглед на щитовидната
жлеза, особено ако в се-
мейството ви има и други
случаи на подобни заболя-
вания. В повечето случаи
лечението се състои в за-
местваща хормонална тера-
пия. Трябва да регулирате
дозата, така че да е подхо-
дяща за вас, но обикнове-
но подобрението се усеща
в първите две до четири
седмици.

3. Депресия3. Депресия3. Депресия3. Депресия3. Депресия
Ако симптомите ви включ-

ват и проблеми с настроени-
ето, не пропускайте да спо-
менете този момент и да по-
искате от личния си лекар да
ви насочи към специалист в
областта на психичното здра-
ве, казва д-р Хийли Смит, пре-
подавател по психиатрия в
Медицинския колеж Уейл Кор-
нел.

"Ако в допълнение към умо-
рата се чувствате в лошо нас-
троение, потиснати, раздраз-
нителни или напрегнати, мо-
же да страдате от депресия" -

казва Смит.
Други симптоми са безсъ-

ние или прекомерен сън, про-
мени в апетита, загуба на ин-
терес към дейности, които
обичате, чувства на вина и по-
нижено самочувствие, ниска
мотивация, чувство, че всяко
движение изисква усилие, или
чувство на безпомощност и
безнадеждност.

Ако получите диагноза
депресия, има много начи-
ни за лечение, сред които
психотерапия, лекарства,
комбинация между двете
или холистично лечение.
Повечето хора изпитват
значително подобрение или
ремисия."

Ако начинът ви
на живот ви
изтощава

1. Нездравословно1. Нездравословно1. Нездравословно1. Нездравословно1. Нездравословно
храненехраненехраненехраненехранене
Ако ядете много храни с

високо съдържание на за-
хар и други рафинирани въг-
лехидрати, умората може
да идва от редките спада-
ния на кръвната захар. Ра-
финираните въглехидрати
бързо покачват нивата на
кръвната захар, доставят
бърза енергия, но те не са
устойчив източник на енер-
гия. Когато кръвната ви за-
хар падне отново, това ве-
роятно ще ви накара да по-
сегнете към още сладки
храни, които продължават
цикъла на лошо хранене и
умора. Кофеинът е другият
виновник, защото наруша-
ва цикъла на сън и бодърс-
тване. Опитайте да ограни-
чите кафетата, избягвайте
захарта и тестените закус-
ки, като ги заместите със
зърнени храни, ядки, пло-
дове и пълнозърнест хляб -
източници на фибри и слож-
ни въглехидрати, които ще

поддържат нивата ви на
енергия.

2. Недостатъчен син2. Недостатъчен син2. Недостатъчен син2. Недостатъчен син2. Недостатъчен син
Звучи очевидно, но съ-

нят е важен. Оптималното
количество сън е между 7
и 8 часа. В действителност
"Повечето жени спят меж-
ду 5 и 6 часа средно и то
сън, който не е качествен"
- казва Агарвал.

Някои навици развалят
качеството на съня, като
например използването на
телефона преди лягане. Си-
нята светлина от екрана
пречи на организма да про-
извежда мелатонин, от кой-
то имаме нужда, за да зас-
пим. Лягането в различни
часове също допринася за
по-лошия сън. Агарвал съ-
ветва да не зареждате те-
лефона си до леглото и да
не го проверявате преди ля-
гане. Вместо това отворете
книга - истинска хартиена
книга, или медитирайте, за
да успокоите ума си.

3. Хронична заетост3. Хронична заетост3. Хронична заетост3. Хронична заетост3. Хронична заетост
Справянето с хронична-

та заетост се състои в това
да отделяте повече време,
за да правите неща за себе
си, като например упражне-
ния или да правите неща на
открито. Опитайте да раз-
делите деня си на части, ка-
то включвате почивки - нап-

ример, вместо да обядвате
на бюрото си, излезте да се
разходите, да седнете и да
хапнете нещо навън.

И макар днес да има
тенденция хроничната зае-
тост да се смята за неиз-
бежна, Джоана Линденба-
ум, която като лайф коуч
консултира много хора в за-
етия свят на бизнеса, каз-
ва, че тя става все по-се-
риозен проблем. Според
нея хроничната заетост во-
ди до прегаряне, лоши ре-
шения от изтощение и мо-
же би, което е още по-важ-
но, откъсване от себе си и
останалите."

Когато съумеете да ос-
вободите графика си от ня-
кои досадни и ненужни ан-
гажименти, съществува из-
кушението да го напълните
отново с по-приятни и по-
лезни занимания, като нап-
ример йога или масаж. За
да успеете да превключите
на по-бавна скорост, опи-
тайте да отделяте по 10 ми-
нути на ден, за да не пра-
вите абсолютно нищо. "Ни-
каква йога, никакво ходе-
не, никакви технологии -
просто БЪДЕ-не" - казва тя.
Десет минути нищо може да
ви изглеждат много, но съз-
даването на подобно прос-
транство за себе си всеки
ден може да има силно вли-
яние в дългосрочен план".

Може би е по-добре, че хората наскърбяват: така
поне избавят другите от нещастието да ги обичат.

Да се влюбиш не значи да обичаш.
Не трябва да обичаш това, което не познаваш.
Няма нищо тайно, което да не е станало явно.
Във всичко има граница, която е опасно да се пре-

минава. Прекрачим ли я веднъж, невъзможно е да се
върнем назад.

Ако искаш да победиш целия свят, победи самия
себе си."

"Красотата ще спаси света.
Удивително е какво може да направи един слънчев

лъч с душата на човека!
Втората половина на човешкия живот обикновено

се състои единствено от натрупаните през първата по-
ловина навици.

Радвайте се на живота, а не на неговия смисъл.
От жалките истини безброй по-скъпа е лъжата, що

ни възвисява.
Възрастните не знаят, че детето може да даде извън-

редно добър съвет, дори в най-трудния случай.
Всичко е в ръцете на човека и всичко му се изплъз-

ва изпод носа само от страх.
Който иска да направи добро, може да го стори

дори и със завързани ръце.
Човек, който умее да дава прегръдка, е добър човек.

ДостоевскиДостоевскиДостоевскиДостоевскиДостоевски: Ако искаш да победиш целия свят,
победи самия себе си

Животът е разбираем само ретроспективно.
Животът е пълен с комизъм и е величествен само в

своя вътрешен смисъл.
Да живееш без надежда означава да спреш да жи-

вееш.
"Да спрете да четете книги означава да престанете

да мислите."
Когато човек достигне щастието няма да има повече

време, защото не е нужно. Времето не е предмет, а
идея. Ще угасне в ума.

Човек обича да брои проблемите, но не и радостите
си. Ако ги брои, както би трябвало да бъде, той ще
види, че за всички има достатъчно щастие.

Много малко е нужно, за да се унищожи един човек:
само трябва да го убедите, че това, с което се занима-
ва, е никому ненужно.

Не задръствайте ума си с обидата. Много вероятно
е да не остане място за хубавите моменти.

Човек е нещастен, защото не знае, че е щастлив.
Нещастието е заразна болест. Нещастните и бедни-

те трябва да странят един от друг, за да не се заразят
още повече.

Свободата не е в това да сме несдържани, а в това
да владеем себе си.

Щастието не е в щастието, а в стремежа за негово-
то постигане.

Фьодор Михайлович Достоевски  е роден на 11 но-
ември 1821 г. в Москва. Той е руски писател и публи-
цист, един от най-великите романисти от Златния век на
руската литература. Мнозина го смятат за основопо-
ложник или пряк предшественик на европейския екзис-
тенциализъм. Често е определян като един от най-зна-
чимите психолози в историята на световната литерату-
ра. Тук ви представяме някои от най-проникновените му
мисли.
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Президентът на САЩ
Доналд Тръмп взе решение
да продължи с още една
година - до 14 септември
2020 г., търговското
ембарго срещу Куба.
Неговата аргументация за
решението е, че продължа-
ването на тези ограниче-
ния, наложени на Хавана,
отговаря на националните
интереси на САЩ. Със
същото решение Тръмп
продължи и своите
пълномощия, които му
дават свобода на действие
с оглед на спазването на
ембаргото и разрешаване-
то на отделни сделки. В
тази връзка президентът се
позовава на закон, встъпил
в сила през 1917 г. Той
позволява да се огранича-
ва търговията със страни,
враждебно настроени към
САЩ. В момента Куба е
единствената страна, върху
която се разпространява
този архаичен закон.

Един човек
загина при пожар в
старчески дом в Западна
Германия през нощта
срещу неделя. Най-малко
21 души са ранени, някои
от които са в тежко
състояние, в резултат на
пожара в Идар-Оберщайн.
Пламъците вече били
обхванали няколко стаи на
горния етаж на сградата,
когато пожарникарите
пристигнали. Не е ясно
какво е предизвикало
пожара.

Властите
в японската префектура
Сайтама, северно от Токио,
са изклали в  събота 753
свине, след като в района
е възникнала епидемия от
свинска треска (класическа
чума). Унищожаването на
животните се е наложило,
след като било установено
зараза у свине, отгледани
в префектурата и предназ-
начени за доставка в други
райони на страната.
Местните власти са
забранили доставките от
две други свинеферми в
зоната на епидемията.
Миналата година в префек-
тура Гифу се разрази
първата от повече от
четвърт век епидемия от
свински грип в Япония.
Япония е десетият в света
производител на свинско
меса. Годишно страната
изнася свински продукти
за 12 млрд. йени (111
млн. долара).

Гръцката полиция
е задържала на о. Крит
камион, в който са открити
четири автомата „Калашни-
ков“ и над 122 000
патрона, внесени нелегал-
но от Албания. 16 души са
обвинени в съучастие при
контрабандата на оръжие.
Полицията е открила
оръжията и патроните при
обиск на камиона, пристиг-
нал в Ханя с ферибот. По
случая са повдигнати
обвинения срещу 11 гърци
и петима чужденци. В
рамките на разследването
срещу престъпната групи-
ровка е било установено,
че от ноември 2018 г.
контрабандистите четири
пъти са внесли оръжия и
боеприпаси от Албания.

Íàêðàòêî

�

Нападения с дронове са
предизвикали пожар в две
големи петролни съоръже-
ния в Саудитска Арабия вче-
ра сутринта, съобщи вътреш-
ното министерство, цитира-
но от АП. Атакувани са голя-
мо петролно съоръжение в
Абкаик, близо до Даман, и
петролното находище Ху-
райс, в Източната провин-
ция на кралството.

В съобщението не бе
уточнено кой е извършил
атаките срещу съоръжения-
та на петролната компания
"Арамко". Йеменските бун-
товници хуси често са на-
насяли удари с дронове сре-
щу мишени в Саудитска Ара-
бия, но засега не са поели
отговорност за атаките.

Абкаик е на около 60 км
югозападно от Дахран, в Из-
точната провинция. Горяща-
та рафинерия е най-голяма-
та в Саудитска Арабия и пре-
работва значителна част от
петролния й износ, минаващ
през Персийския залив.
Според АП, която цитира ме-
дийни източници, пожарът е

бил предшестван от експло-
зия, а на телевизионни кад-
ри оттам се чувала стрелба
на заден план. На хоризон-
та се виждали огромни об-
лаци дим, видими от голя-
мо разстояние. Заради ата-
ките над саудитски нефтоп-
реработвателен завод и пет-
ролно поле Рияд бе прину-
ден временно да намали
производството си наполо-
вина.

Напрежението в района
е голямо след нападенията
през юни и юли срещу пет-
ролни танкери във водите
на Залива, за които Рияд и
Вашингтон обвиняват Иран.
Техеран отрича тези обви-
нения. Йеменските бунтов-
ници хуси, подкрепяни от
Иран, предприеха миналия
месец въздушни удари с
дронове през границата по
петролното находище Шай-
бах. Някои от тези атаки съ-
що причиниха пожари, но
не прекъснаха производст-
вото.

Министерството на енер-
гетиката на САЩ обяви, че

е в готовност "да деблокира
ресурси от стратегическия
петролен резерв, ако е не-
обходимо да бъдат предот-
вратени смущения на пет-
ролните пазари". Стратеги-
ческите резерви на САЩ от
суров петрол възлизат на
630 млн. барела.

Държавният секретар на
САЩ Майк Помпейо заяви,
че не йеменските бунтовни-
ци, а Иран е извършил ата-
ката срещу саудитските пет-
ролни инсталации. "Техеран
стои зад близо 100 атаки
срещу Саудитска Арабия, до-
като Рохани и Зариф се
преструват, че водят дипло-
мация", написа Помпейо в
"Туитър" по адрес на иранс-

кия президент и външен ми-
нистър. "На фона на всички
призиви за деескалация, се-
га Иран е извършил безп-
рецедентна атака срещу све-
товните енергийни достав-
ки", заяви Помпейо. Иран от-
хвърли като безпочвени об-
виненията на държавния
секретар на САЩ, за което
поеха отговорност йеменс-
ките бунтовници хуси. "Тези
обвинения са лъжливи и не-
основателни, а от диплома-
тическа гледна точка са неп-
риемливи", заяви говорите-
лят на иранското външно
министерство Абас Мусави.
Той намекна, че те имат за
цел да оправдаят "бъдещи
действия" срещу Иран. ç

Генералът от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция
Амир Али Хаджизаде заяви вчера, че всички американски бази и техните
самолетоносачи, разположени в радиус от 2000 км около Иран, са в обсе-
га на иранските ракети. Изявлението беше направено ден след като подк-
репяните от Иран йеменски бунтовници хуси атакуваха два обекта на сау-
дитската петролна компания "Арамко".

Стотици протестиращи
блокираха главния вход към
международното автомобил-

но изложение във
Франкфурт. Демонстрантите

бяха в бели облекла и
държаха табели с искания

"да се изключат автомобил-
ните компании" и надписи

като "улицата е окупирана -
сега е повратната точка

за транспорта".
Екоактивистите критикуват

автомобилостроителите,
че бягат от отговорността си

за замърсяването
на въздуха.

Има опасност до Коледа де-
сетки австралийски градове във
вътрешността на континента да
останат без вода, ако продължа-
ващата от около четири години
най-тежка суша в историята на
страната се задържи, предаде
ДПА. Ако няма валежи, редица
градове в щата Нов Южен Уелс
ще трябва да разчитат на дос-
тавки на питейна вода с камио-
ни, съобщи националната служ-
ба за водоснабдяване.

Прогнозите са, че до ноемв-
ри няколко реки ще пресъхнат
със започването на лятото в Юж-
ното полукълбо, а според мете-
оролозите няма признаци за ско-
рошен край на сушата. Държав-
ният секретар за водоснабдява-
нето на Нов Южен Уелс Мелинда

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Президентът на Тунис Мохамед Енасер гласува по време на произведе-
ните вчера в страната избори за държавен глава. От 8,9 млн.  пълнолет-
ни тунизийци над 7 млн. са регистрирани в избирателните списъци. От
внесените 98 кандидатури за държавен глава бяха одобрени 26, почти
колкото на предишните избори през 2014 г. Трима от кандидатите са
били премиери, вкл. сегашният правителствен ръководител Юсеф Ша-
хед. Властите са забранили публикуването на проучвания на избирател-
ните нагласи, но според някои изследвания фаворит е спорният медиен
магнат Набил Каруи, който е в затвора от 23 август. Той е разследван за
пране на пари.

Äåñåòêè àâñòðàëèéñêè ãðàäîâå
îñòàâàò áåç âîäà äî Êîëåäà

Пейви заяви, че положението е
критично и че ако сушата про-
дължи, до края на 2020 г. още
повече градове ще останат без
вода. Тя съобщи на журналисти
в Канбера, че се прави всичко
възможно за облекчаване на си-
туацията, включително сондажи
за подпочвени води и изгражда-
не на тръбопроводи за водоснаб-
дяване.

Пейви не отговори пряко да-
ли глобалното затопляне предс-
тавлява "климатична извънредна
ситуация", но допусна възмож-
ността сушата в Австралия да е
предизвикана от климатични про-
мени.

Столицата на щата Нов Южен
Уелс Сидни също изпитва остра
необходимост от валежи. ç
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Òðúìï ïîòâúðäè, ÷å ñèíúò íà Îñàìà
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Òàëèáàíèòå îòìåíèõà çàáðàíàòà
ñè íàä äåéíîñòòà íà ×åðâåíèÿ
êðúñò â Àôãàíèñòàí

I. Предмет на поръчката: Избор на търговска банка за предоставяне на финансови услуги на "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД
II. Характеристика
1. Предоставяне на залог на вземане или цедиране на вземания от контрагенти на "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД
III. Критерии за оценяване на офертите
1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодна оферта се

определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели/критерии - неколичествени и
количествени.

Крайна оценка /КО/ и класиране на кандидатите ще се извърши при спазване на следната формула: КО = НК+КК
2. Неколичествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка 40% - в размер на 40 точки.
№ Неколичествени критерии /НК/ Максимум точки

/тежест 40 т. при изчисляване на комплексната оценка/
1 Лимит на залога на вземане или цесията. 40

Общи неколичествени критерии 40

3. Количествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60% - 60 точки.
№ Количествени критерии /КК/ Максимум точки

/тежест 60 т. при изчисляване на комплексната оценка/
1 Крайна цена на услугата в проценти, изчислена на годишна база. 60

Общи количествени критерии 60
Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място

се класира кандидатът с най-висока комплексна оценка.
IV. Условия за участие
В процедурата може да участват местни и чуждестранни банки, получили лиценз за извършване на банкова дейност на

територията на Република България, съгласно Закона за кредитните институции и които не са в производство по несъсто-
ятелност или ликвидация.

V. Съдържание на офертата
1. Заверено копие от притежавания лиценз или еквивалентен документ и удостоверение за актуално състояние -

разпечатка от ТР към АВ или еквивалентен документ..

2. Документи по преценка на участника, съдържащи информация, относима към предмета на поръчката.
3. Оферта за изпълнение на поръчката, съдържаща предложение по всички количествени и неколичествени показате-

ли, съобразно раздел III тук, по-горе.
Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или от лице,

упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към
офертата оригинал или нотариално заверено копие на пълномощното за представителство.

Всички документи се представят на български език с номерация на страниците и опис на съдържанието на офертата.
Документите, представени във вид на ксерокопия, за които не е упоменато друго, следва да бъдат заверени с гриф "вярно
с оригинала", подпис на лицето, представляващо участника и печат.

VI. Място, срок и начин на предоставяне на офертите
Офертите, заедно с приложените документи трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик, по поща,

куриер или на ръка. Крайният срок за приемане на офертите е 5 (пет) работни дни, считано от датата на публикуване на
настоящата покана.

Офертите се приемат на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 215, ет. 4 "Автомагистрали"ЕАД
VII. Други
При избора на изпълнител на услугата се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкурен-

ция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност. При получаване на поне пет оферти, същите се
отварят и разглеждат от комисията в деня след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Ако постъпилите оферти
са по-малко от пет, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова покана при същите условия
за участие със срок за подаване на офертите пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на
крайния срок от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техния брой. Съставя
се протокол за класиране на офертите, който се обявява на участниците в конкурса.

Процедурата може да се прекрати в следните случаи:
- не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;
- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
- отпадане необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;
- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да

промени условията, при които е обявена процедурата.
 - не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.
 Участникът, избран за изпълнител, ще бъде уведомен писмено и ще бъде поканен за сключване на съответните

договори.
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

 _______________ Стоян Беличев

 ПОВТОРНА ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

За смъртта на Хамза,
любимия син на Бин
Ладен, представян за
негов наследник начело на
терористичната организа-
ция  "Ал Каида", бе съоб-
щено в края на юли от
американски медии. В.
"Ню Йорк таймс" съобщи в
електронната си версия,
че е възможно Хамза бин
Ладен да е бил убит по
време на операция. "Висо-
копоставеният ръководи-
тел на "Ал Каида" и син на
Осама бин Ладен, Хамза
бин Ладен, е бил убит при
контратерористична опера-
ция на САЩ в региона на
Афганистан/Пакистан", се
казва в комюнике на
президента Тръмп, в което
не се споменава датата на
операцията.

"Загубата на Хамза бин
Ладен не само лишава "Ал
Каида" от авторитета му и

символичната връзка с
неговия баща, но и осуетя-
ва важни оперативни
дейности на групировката.
Хамза бин Ладен е правил
планове и е работил с
различни терористични
групировки", изтъква Тръмп.
В края на миналия месец
американският министър
на отбраната Марк Еспър
стана първият американски
служител, коментирал
публично информацията за
смъртта на Хамза бин
Ладен. В отговор на въп-
рос от излъчвано по
телевизията интервю дали
Бин Ладен е мъртъв, Еспър
заяви, че такова е неговото
впечатление. Вашингтон
предложи през февруари
награда, достигаща един
милион долара, за всяка
информация, която би
позволила намирането на
Хамза бин Ладен. Хамза,

който е петнадесетото от
общо двадесетте деца на
Осама бин Ладен, бе
лишен през март от саудит-
ското си поданство.

Същевременно талиба-
ните отмениха забраната,
която бяха наложили над
дейността на Международ-
ния комитет на Червения
кръст (МКЧК) в страната,
и дадоха гаранции за
сигурността на персонала
му, който извършва хума-

нитарна дейност в райони
под техен контрол. През
април талибанските лиде-
ри бяха наложили забрана
на МКЧК и Световната
здравна организация
(СЗО)с аргумента, че тези
две организации извърш-
вали съмнителни дейности
по време на кампании за
ваксинация и не се при-
държали към обявените си
задачи. В изявление на
говорителя на талибаните

Забиула Муджахид се
казва, че те възстановя-
ват предишните си гаран-
ции за безопасността на
служители на МКЧК в
Афганистан и се нарежда
на всички бойци на дви-
жението да улесняват
работата им.

В изявлението не се
споменава СЗО, която
води кампании за вакси-
нации срещу детски
паралич в Афганистан.
МКЧК от 30 години оказва
здравна помощ в страна-
та. Операциите на МКЧК в
Афганистан включват
превоз и предаване на
тела на убити в бойни
действия, уреждане на
семейни посещения за
пленници в двата лагера
на конфликта и осигурява-
не на здравни услуги. По
данни на организацията
около 140 000 души са
получили лечение в някой
от седемте й медицински
центъра в Афганистан
през 2018 г. По време на
талибанската забрана
само един център, този в
Кабул, остана отворен. ç

Погребението на
бившия президент на
Зимбабве - дългогоди-
шен лидер на страната
след свалянето на ра-
систкия режим на бя-
лото малцинство през
1980 г., ще се забави
най-малко с месец.
През това време тряб-
ва да му бъде постро-
ен специален мавзолей
на видно място в гро-
бището на национални-
те герои, предаде АП.

Това е поредният
епизод от драматичния
конфликт между него-
вото семейство и се-
гашния лидер на стра-
ната Емерсън Мнангаг-
ва - някога доверен за-
местник на Мугабе,
който впоследствие по-

Малцина зимбабвийци решиха да присъстват на публична траурна церемония в събота за
бившия президент Робърт Мугабе на стадион в столицата Хараре, където около две трети от
60-те хиляди места останаха празни. Повечето присъстващи бяха докарани с автобуси в
Хараре от селски райони от управляващата партия Зану-ПФ и носеха тениски с лика на
сегашния президент Емерсън Мнангагва.

могна на армията да го
свали от власт през
2017 г. Решението да се
построи "вечно жили-
ще" за покойния лидер,
който почина на 95 г. в
болница в Сингапур, бе
взето след дълги кон-
султации с влиятелни
племенни вождове. Съ-
общението дойде след
напрегнат ден на про-
тиворечиви догадки къ-
де, в крайна сметка, ще
бъде положен за вечен
покой основателят на
страната. Неговата
вдовица Грейс Мугабе
настояваше за скром-
но частно погребение
вместо за пищен дър-
жавен церемониал и
полагане на покойния
в обикновен гроб ре-

дом до другите нацио-
нални герои, както
предвиждаше прави-
телството.

Президентът Мнан-
гагва потвърди плано-
вете за изграждане на
масивна конструкция
като последен дом за
Мугабе. Гробището на
героите е запазено за
най-висши представи-
тели на управляваща-
та партия Африкански
национален съюз на
Зимбабве-Патриотичен
фронт (ЗАНУ-ПФ), доп-
ринесли за слагане
край на бялото колони-
ално управление. Муга-
бе лично ръководеше
строителството му по
проект на архитекти от
Северна Корея. çСнимки Пресфото БТА и Интернет

Хамза бин Ладен бе в черния списък на САЩ на хората, обвинени в
тероризъм. Американски официален представител заяви, че Хамза бил

убит преди месеци близо до афганистанско-пакистанската граница. Тръмп
бил информиран за операцията по онова време.
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Цецо Соколов
заби 33 точки
за третата
поредна
победа на
волейболистите
ни на Евро
2019

Áúëãàðèÿ ñå èçìú÷è ñðåùó
Ïîðòóãàëèÿ, íî ñòèãíà äî óñïåõà

България постигна
третата си поредна побе-
да в груповата фаза на
Евро 2019 по волейбол
при мъжете. В трета
среща от група "А" "трико-
льорите" победиха с 3:1
(25:22, 28:30, 25:23, 25:22)
гейма състава на Португа-
лия в най-трудния си
двубой на шампионата до
момента, продължил 129
минути. Успехът във
френския град Монпелие
класира България за
следващата фаза в турни-
ра - 1/8-финалите.

Най-резултатен за
България стана диагона-
лът Цветан Соколов със
своите 33 точки. Скримов
добави още 13 за ценния
успех, който е реванш за
поражението срещу
португалците в Лигата на
нациите по-рано през
лятото на тази година.

Тази вечер от 21,45
часа България ще играе

Отборът на Пари Сен
Жермен победи Страсбург
като домакин с минимално-
то 1:0 в двубой от петия кръг
на френската Лига 1. Единс-
твеното попадение в мача от-
беляза Неймар в добавено-
то време. Бразилската звез-
да на френския шампион за-
писа първи мач за тима през
този сезон, след като про-
пусна предишните срещи за-
ради контузия и трансфер-
ната сага около бъдещето му.
Той беше освиркван по вре-
ме на целия мач от фенове-
те на отбора и дори имаше
обиден транспарант по не-
гов адрес. Въпреки това на-
падателят беше най-дейният
играч на парижани, що се от-
нася до ударите в двубоя.
Усилията му се отплатиха във
втората минута от добавено-
то време, когато засече със
задна ножица центриране на
Абду Диало, за да донесе по-
бедата за ПСЖ.

Неймар дори се разписа за
втори път в последните секун-
ди на мача, но попадението
беше отменено заради заса-
да. Новото попълнение на ти-
ма Мауро Икарди стартира
двубоя като резерва, но вле-
зе в игра в 63-тата минута на
мястото на Ерик Максим Чу-
по-Мотинг. Дошлият от Реал
(Мадрид) Кейлор Навас обаче
дебютира на вратата с пълни
90 минути. Така ПСЖ задържа
първото място в класирането
с 12 точки.ç

срещу домакина Франция,
а във вторник национали-
те срещат Италия в пос-
ледния си мач от групова-
та фаза на турнира. Тези
два двубоя ще бъдат
излъчени директно по БНТ
3. Припомняме, че заели-
те местата от първо до
четвърто продължават на
1/8-финалите.

Либерото на национал-
ния отбор на България
Теодор Салпаров бе
оптимистично настроен
след победата над Порту-
галия с 3:1 в Монпелие на
европейското първенство.

"Този  мач бе много

Òàéñúí Ôþðè îñòàâà
íåïîáåäåí

Бившият световен шампион в
тежка категория Тайсън Фюри
постигна изненадващо трудна по-
беда над Ото Валин на боксова-
та галавечер в Лас Вегас. Циган-
ския крал спечели по точки (116-
112, 117-111, 118-110) срещу
коравия швед след 12 изтощи-
телни рунда, които оставиха пуб-
ликата без дъх. Това е 29-и ус-
пех в професионалната кариера
на Фюри от общо 30 мача. Той
продължава да е непобеден, а
единственото му равенство е сре-
щу Дионтей Уайлдър в края на
миналата година. Очаква се два-
мата да се бият отново през фев-
руари 2020-а.

Загубата е първа за Валин на
професионалния ринг след 20 по-
беди до момента. Шведът нашу-
мя у нас през 2016 година, кога-
то се боксира в подгряващ мач
на Кубрат Пулев в зала "Арена
Армеец". През този период скан-
динавецът беше част от тима на
"Зауерланд", но след финансови-
те проблеми и преструктурира-
нето на компанията подписа до-
говор с американския мениджър
Дмитри Салита.

Фюри беше фаворит на бук-
мейкърите и малцина очакваха да
срещне трудности срещи Валин.

напрегнат. Най-хубавото
бе, че победихме с 3:1 и
се класирахме за 1/8-
финалите", заяви Теодор
Салпаров.

"С Франция винаги
играем много трудно. До
момента "петлите" се
представят много силно, а
да не забравяме, че
играят и пред собствена
публика. Показват най-
доброто, на което са
способни. Ще играем
напълно освободено
срещу Франция. Наскоро
сме ги побеждавали,
преди няколко месеца в
Лигата на нациите. Защо

Ñ ãîë-êðàñàâåö
îñâèðêâàíèÿò
Íåéìàð ñå
ïðåâúðíà
â ãåðîé

Цветан Соколов бе основна фигура за успехите на българските волейболисти в първите три мача на Евро 2019

да не го направим и сега",
добави Салпаров.

"Трети пореден успешен
мач за нас. Имаше извес-
тна умора. Предишния ден
португалците не бяха
играли, бяха по-отпочина-
ли. В нашия отбор влязо-
ха повече играчи, взехме
победа с 3:1. Продължава-
ме напред. Благодарим за
подкрепата на българска-
та публика в залата в
Монпелие. Надяваме се
за следващите мачове да
идват още и още", комен-
тира друг български
национал - Светослав
Гоцев.ç

Пирин (Благоевград) и Спартак
(Варна) завършиха 2:2 в оспор-
ван мач от Втора лига. "Орлетата"
стигнаха само до точка и пропус-
наха да запишат четвърта поред-
на победа.  "Соколите" продължа-
ват "съживяването" си и вече в
трети пореден мач не допускат по-
ражение. Голмайсторът на Спар-
так Румен Николов откри резулта-
та в 11-ата минута, а в 59-ата за-
щитникът Васил Добрев удвои за
гостите от Варна.

До края на мача на терена има-
ше само един отбор - Пирин. На-
тискът на благоевградчани даде ре-
зултат в 69-ата минута, когато Иван
Пенев си отбеляза автогол след
остро центриране от дясно - 1:2.
"Орлетата" продължиха да атаку-

Ïèðèí ñå ñïàñè ñ àâòîãîë è äóçïà

Циганския крал се появи в зала-
та, обгърнат с мексиканския флаг
и със сомбреро на главата.

След обявяването на съдийс-
кото решение двамата се заси-
паха с комплименти, а Фюри за-
яви, че чака с нетърпение мача
с Уайлдър.ç

Бившият световен шампион в тежка
категория Тайсън Фюри (вляво)

постигна 29-а победа в професио-
налната си кариера от общо 30

мача

Класиране
1. ЦСКА 1948 19-4 21
2. Септември 14-5 18
3. Локомотив (Сф) 10-5 15
4. Монтана 12-5 14
5. Литекс 16-8 11
6. Пирин 10-8 11
7. Кариана 8-6 11
8. Нефтохимик 13-9 10
9. Хебър 8-5 10
10. Лудогорец II 8-6 10
11. Локомотив (ГО) 9-14 9
12. Ботев (Гълъбово) 8-13 9
13. Черноморец 4-10 7
14. Спартак (Вн) 3-14 5
15. Поморие 4-13 4
16. Струмска слава 3-13 3
17. Спартак (Пл) 1-12 2

ват и стигнаха до още един гол,
дело на Владислав Златинов. 36-
годишният нападател вкара от дуз-
па в 75-ата минута.

Други резултати от осмия кръг
на Втора лига: Поморие - Локомо-
тив (София) 1:3, Локомотив (Гор-
на Оряховица) - Ботев (Гълъбово)
3:2, Черноморец (Балчик) - Кари-
ана (Ерден) 1:0 и Литекс - Нефто-
химик 1:1. Срещата между Монта-
на и Спартак (Плевен) не се със-
тоя, защото гостите не се явиха.
Струмска слава (Радомир) - Лудо-
горец II след приключване на броя.
Септември (София) - Хебър (Па-
зарджик)  - днес от 17 часа.ç

Най-опитният футболист на Пирин - Владислав Златинов, успя да
отбележи изравнителния гол
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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. 175

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ТТТТТопло
ВОДОРАВНО: Сепарета. Адамо (Себастиано). Ни-

велатор. Вир. Левитан (Исак). "Морето". Рони (Стар-
ши, Жозеф Бьокс). Абака. Ок. "Наваро". Анекс. Ла-
табар (Калман). Нето. Кър. Денар. Лори. Барикада.
Ин. ВИДА. ОРАЛО. Ага. Дерони. Елатит. Келар. Ев.
"Рен". Омилетика. Ав. "Лавината". "Атала". Сонатина.
Пит (Брад). Леда. "Алака". Ви. "Ена". Анорак. "Мета-
лика". "Анана". Декан. КАРАТАН. Колонада. Акита.

ОТВЕСНО: "Генералът иде". Асеведо (Исидоро).
Пивовар. Деловодител. Равинат. Барамина. "Ако".
Ретирада. Орина ("Орина, майка войнишка"). ЕЛАН.
"Вела". Оберон. Латинина (Юлия). Тана. Анири. Ети
(Уйлям). Ак. Нат. Барака. Етана. Ака. Оман. "Ралеви".
"Ала". Марокен. Дол. КА. Анара. "Ракела". Арат. Ко-
нак. Паве. "Сто". АТЕ. Апарати. Мито. Оригинали.
Анат. Сорока (Григорий). Инат. Ватикана.

Днес времето ще е слънчево
и с високи за септември темпе-
ратури. Вятърът за кратко ще се
обърне от запад-северозапад,
сутринта ще бъде хладно с мини-
мални температури между 8 и 13 градуса, по Черноморието
до 15-17 градуса. Във вторник в Дунавската равнина вятърът
от запад-северозапад ще се усили. Максималните температу-
ри в по-голямата част от страната ще бъдат между 28 и 33
градуса. В сряда от север-северозапад облачността ще се
увеличи и на места, главно в Северна България и планините,
ще има превалявания от дъжд, в отделни райони е възможно
и да прегърми. Вятърът от запад-северозапад ще се усили.
Температурите ще започнат да се понижават и максималните
ще бъдат от 22-27 градуса в Северна България и до 28-32
градуса в Южна България.
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Българският национал
Георги Миланов се
отличи
при успеха на МОЛ Фехервар
с 1:0 в гостуването срещу
Хонвед в мач от шестия кръг
на унгарския елит. Босненски-
ят нападател Армин Ходжич
(82) реализира единствения
гол за успеха на гостите, а
Миланов асистира за попаде-
нието му.
Франция взе бронзовите
медали на световното
по баскетбол за мъже.
"Петлите" успяха да се
съвземе след отпадането на
полуфиналите на Мондиал
2019 от Аржентина и да
спечелят втори медал от
Мондиал в историята си. Това
стана факт след победа с
67:59 над Австралия в спора
за третото място, а европей-
ците се окичиха с бронзовите
отличия за втори път след
2014 година.
Шампионът на Англия
Манчестър Сити загуби
визитата си на новака Норич с
2:3. За успеха на "канарчета-
та" точни бяха Маклийн (18),
Кантуел (28) и Пуки (50), за
който попадението бе под
номер 6 от началото на
сезона. Головете за "небесно-
сините" бяха дело на Серхио
Агуеро (45) и Родри (88). След
това крушение футболистите
на Гуардиола вече изостават
на 5 точки от лидера Ливър-
пул (15), макар да са измина-
ли едва пет кръга от Висшата
лига. Лондонските грандове
Тотнъм и Челси постигнаха
победи в петия кръг. "Сините"
грабнаха успех с 5:2 срещу
Уулвърхямптън, докато
момчетата на Маурисио
Почетино отнесоха Кристъл
Палас 4:0. Други резултати:
Брайтън - Бърнли 1:1, Манчес-
тър Юнайтед - Лестър 1:0 и
Ливърпул - Нюкасъл 3:1.

:

Íàêðàòêî

Не бих се съгласил да мина детектор
на лъжата, заяви треньорът на Ботев
(Пд) Желко Петрович

Нападателят на ЦСКА
Али Соу, който отбеляза
единствения гол при
успеха с 1:0 над Ботев
(Пловдив), даде своето
мнение след края на
двубоя в Коматево. Той
говори и по темата с
капитана Николай Боду-
ров. "Очаквахме тежък
мач, такъв се и получи.
Щастлив съм, че си тръг-
ваме с трите точки. При
гола си се оказах се на
фланга, след което се
озовах един срещу един с
играч на Ботев и като
видях, че мога да стре-
лям, не се поколебах и го
сторих", каза Соу пред
"Диема спорт".

"Просто се опитвам да
бъда футболиста от мина-
лия сезон. Но това вече е
история и аз трябва да
продължа да се доказвам
и да бъда дори по-добър.
Трудно е, но никога няма
да се предам и ще опит-
вам. Надявам се да отбе-
лежа колкото се може
повече попадения. Мина-
лата година вкарах доста-
тъчно, сега се надявам да
вкарам дори повече",
заяви нападателят на
"червените" и накрая
коментира темата с изгна-
нието на капитана Нико-
лай Бодуров.

"Аз като футболист не
знам защо Бодуров е
извън състава. Когато по
време на мач си подвик-
ваме, това е с идеята да
си помагаме. Нищо пове-
че не мога да кажа за
Бодуров, той е добро
момче, винаги се е опит-
вал да ни мотивира,
когато е на терена. Пове-
че не знам по темата и не
мога да я коментирам",
завърши Соу.

Треньорът на Ботев
(Пловдив) Желко Петрович
каза след загубата с 0:1 от
ЦСКА, че не се е подлагал
на детектор на лъжата. А и
не би се навил да мине
през полиграф, ако го
накарат.  "Не заслужавах-
ме да паднем. Първото
полувреме играхме по-
добре от противника при
това срещу един от отбо-
рите, които се борят за
титлата. ЦСКА не създаде
много шансове през
първите 45 минути. Второ-
то гостите вдигнаха оборо-
тите. На почивката си
говорехме, че трябва да
продължим да държим
топката и да не позволява-
ме да ни притискат в
собствената половина.
ЦСКА ни организира добра
контраатака и ни отбеляза.
Ако не бяхме паднали

днес, щеше да бъде пози-
тивно", каза пред "Диема
спорт" Желко Петрович.

"Детекторът на лъжата?
Аз съм тук, за да бъда
треньор. Какво се случва
и какви са решенията на
ръководството, трябва да
питате тях. Миналият
понеделник дойдохме,
събрахме се. Във вторник
чухме, че има нещо по-
добно. Тренирахме много
добре. За мен това не е
тема. Тези въпроси са към

ръководството. Аз не съм
минавал през детектора,
почтен човек съм, няма
какво да крия. Няма
нужда да минавам през
такова нещо. Не бих се и
съгласил да го сторя. Не
бих излъгал за нищо. Не
знам защо и футболистите
са били подложени на
това. Тези ходове не са в
моите пълномощия, трябва
да питате ръководството
на клуба", добави треньо-
рът на Ботев. ç

Нападателят на ЦСКА Али Соу отбеляза решаващ гол за победата на
столичния тим

                                                         Снимка Пресфото БТА

Царско село - Локомотив (Пд) 2:3
0:1 Георги Хашев 19-автогол, 0:2 Динис Алмейда, 0:3 Ален Ожболт
53, 1:3 Георги Минчев 86-дузпа, 2:3 Родни Антуи 90+3

Арда - Ботев (Вр) 2:1
1:0 Радослав Василев 16, 1:1 Валери Домовчийски 66, 2:1 Иван
Коконов 71

Ботев (Пд) - ЦСКА 0:1
0:1 Али Соу 75

Лудогорец - Етър 2:0
1:0 Клаудиу Кешеру 47, 2:0 Джоди Лукоки 86

Дунав (Рс) - Славия и Левски - Черно море след приключване
                    на броя

Днес от 20 часа
Берое - Витоша (Бистрица)

Åfbet ëèãà - 9-è êðúã

Повече от 330 деца се
включиха във второто

издание на атлетическия
турнир "Открий шампиона

в теб", организиран от
"Ивет Лалова Спринт

Академи". Надпреварата се
проведе на Националния
стадион "Васил Левски" в
столицата. В състезанието

се включиха деца от
цялата страна на възраст

между 6 и 13 години.
Младите атлети премериха

сили в спринт на 60
метра, скок дължина и

щафетно бягане 4 по 50
метра. Двойната балканска
шампионка на 100 и 200

метра от Правец 2019
даде първия старт на
надпреварата. Ивет

раздаде много автографи
на всички деца и фенове,
а част от младите участни-
ци се допитваха до нея и

за съвети по време на
състезанието

От стр.1
Ел Маестро твърди, че Трау-

нер е заслужавал червен кар-
тон. "Не обичам да говоря за чер-
вени картони за съперника. Ос-
вен това харесвам много Трау-
нер като играч. Но бих предпо-
чел да не фаулира нашия играч
и Десподов да стигне сам до вра-
тата, защото мога да ви кажа,
че той нямаше да пропусне",

Äåñïîäîâ äåáþòèðà çà Ùóðì
обясни Ел Маестро.

Футболист №1 на България за
2018 Кирил Десподов няма да за-
помни позитивно дебюта си за ав-
стрийския Щурм. Крилото, което
играе под наем от Каляри, стар-
тира от резервната скамейка при
домакинската загуба с 0:2 от ви-
цешампиона на ЛАСК. Българинът
се появи в 68-ата минута на дву-
боя, заменяйки Шрамел. ç


