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Пореден протест на медиците
от ловешката болница
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Н. Пр. посланик Анатолий Макаров:
За Русия България винаги е била
и остава желан партньор
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щото Британия отдавна не е това, което беше - све-
товна империя, страна на традициите и високия стил.
И така… шестият по ранг принц Хари се ожени за н-
тата по ранг (афро)американска актриса. Дотук доб-
ре, но защо в съботния ден повечето български ме-
дии изпаднаха в амок - в многочасови предавания
водещи ни информираха като в приказка за стари
моми - за роклите на булката, за хлипанията на
младоженеца, за папийонката на Чарлз, за тоалета
на кралицата, за черешките на десертите, за клетви-
те и целувките. Нещо, което можеше да бъде предс-
тавено с няколкоминутен репортаж в светската хро-
ника, стана повод да се излеят тонове шербет, шер-
бет и пак шербет. Венчавката на Хари и Меган по
нито един критерий не може да е новина №1 в Бъл-
гария: нашата страна не е монархия, а република; не
сме били, не сме и (въпреки нечии опити) никога
няма да бъдем част от англосаксонското културно и
политическо пространство; социалното положение на
мнозинството българи прави неприлични тези крясъ-
ци "горчиво" в полза на чужд аристократ от далечна
страна. Пази боже сляпо да прогледне! Или пък с
подобни репортажи определени медии пазят слепите
за реалността ни да прогледнат. Реалните теми на
България и на българското общество са други - за
въпиещата бедност, за политическите и корупционни-
те скандали, за семплия резултат от срещата за
Западните Балкани, за безсилието на държавата да
се справи с престъпността, за възраждащите се под-
молни опити да ни наложат противоестествената джен-
дър идеология. Апропо, от сватбата в Лондон има
поне една добра новина - принцът е нормален мъж, а
не джендър! Та на англичаните - честито! Но ние
наистина е време да прогледнем за нашите си проб-
леми!

Теофан ГЕРМАНОВ
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Алпинистът Слави
Несторов изкачи най-
високия връх в света
Еверест (8848 м). Бъл-
гаринът започна експе-
дицията си в началото
на месеца, като целта
беше не просто да се
изкачи на най-високата
точка на планетата, а и
да го направи за спе-
циална кауза. Несторов
се опитва да повиши
вниманието и знанието
на хората за болестите,
свързани с уринарни
инфекции. Той е изпол-
звал хубавото време в
последните няколко дни
на Еверест, като в този
период Покрива на
света са изкачили
около 200 алпинисти. ç
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Посолството на България
в Хавана е получило
официална информация
от кубинските власти, с
която се потвърждава,
че сред жертвите на
самолетната катастрофа
край летище "Хосе
Марти" няма български
граждани, съобщи БТА.
Машината се разби
веднага след излитане-
то. Загинали са 110
души, сред които 5 деца
и 11 чужденци. Шести-
мата членове на
екипажа са били
мексикански граждани,
а сред пътниците е
имало петима чужденци
- по двама на Арженти-
на и Западна Сахара и
една мексиканка.

Íÿìà áúëãàðè
ñðåä æåðòâèòå íà
àâèîêàòàñòðîôàòà
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личния живот на всеки сватбата е важно
събитие. Но ключовата дума е "лич-
ният". Явно не така го разбират в анг-
лийския кралски двор, където сватби-
те са въпрос на пиар и лъскане на
позавехнал имидж - по света и у тях.
Това въпреки или може би тъкмо за-

ешение на спора за името на Бившата
югославска република Македония
(БЮРМ) трябва да бъде постигнато в съ-
ответствие с предложението на специал-
ния пратеник на ООН Матю Нимиц на
базата на съставно наименование, което
включва или географско, или хроноло-
гическо определение. Това се заявява в
изявление на кабинета на гръцкия пре-
миер Алексис Ципрас, с което явно се
отхвърля най-новото предложение за име-
то - "Република Илинденска Македония",
предаде МИА.

"Ние насърчаваме нашите съседи да
продължат да работят заедно, за да на-
мерим взаимно приемливо решение", се
посочва в изявлението, в което отново
се изтъква необходимостта от извършва-
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Властта успя да по-
туши бунта на розоп-
роизводителите, които
няколко дни протести-
раха срещу унизително
ниската цена на розо-
вия цвят. В събота те
даже блокираха пъти-
ща под Балкана, за да < 20

Ãúðöèÿ
íå õàðåñà

не на ревизия на македонската конститу-
ция. Почти всички опозиционни сили в
Гърция отхвърлиха като "иредентистко"
новото предложение "Република Илинден-
ска Македония". < 20

Âëàñòòà ïîòóøè áóíò íà
ðîçîïðîèçâîäèòåëèòå

Èçêóïíèòå öåíè
òàçè ïðîëåò
ñà òðè ïúòè
ïî-íèñêè
îò ìèíàëî-
ãîäèøíèòå

изразят недоволството
си, че розата се изку-
пува по 1,60 лв. килог-
рама. Вчера след бли-
зо тричасови прегово-
ри при министъра на
земеделието Румен По-
рожанов, представите-
ли на две дестилерии в

Казанлъшко са поели
ангажимент да изкупят
допълнителни количес-
тва розов цвят, за да
не се стигне до унищо-
жаването му. Цените на
розите тази година са
три пъти по-ниски, от-
колкото миналата годи-

на, и това води до за-
губи за земеделците и
изкореняване на розо-
ви насаждения. < 5

Снимка
Пресфото
БТА

Асеновград.
Над 200
колоездачи
се включиха
във вело-
шествието
за празника
"Да пребро-
им велоси-
педите".
Те обиколиха
главните
улици на
града с
искане да
се осигурят
по-безопас-
ни условия
за движение
на колоез-
дачите.
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Арестуваният за блудст-
во с първокласнички мъж
остава зад решетките за
72 часа, след което проку-
ратурата ще поиска
постоянното му задържа-
не под стража. Той приз-
нал за извършените
блудствени действия, но
представил случилото се
по различен начин, уточ-
нява "Нова телевизия".

В петък 33-годишният
Валентин Асенов беше
арестуван, след като
заключи две деца в
тоалетната на столичното
17-о училище. Според
обясненията по случая
мъжът им показвал нецен-
зурни клипове и направил
опит за блудство.

Непознатият не е
заплашвал двете деца,
разказа пред камерата на
телевизията бащата на
момичето. Затворил ги в
училищната тоалетна и
попитал 7-годишните
момичета "Можете ли да
пазите тайна?". Ако моето
дете не беше споделило,
това щеше да се повтори,
категоричен беше пред
"Нова телевизия" бащата

Поредно недоволство
на медиците от
Ловешката болница
Трета поредна неделя
медици от Ловешката
болница и жители на града
блокираха за час, вчера
следобед движението по
главния път София - Варна
в района на пътен възел
Абланица заради продъл-
жаващото тежко финансо-
во състояние на областна-
та болница и неясното й
бъдеще, съобщи БНР. След
като и през миналата
седмица не получиха
заплати, ловешките
медици продължиха да
настояват държавата да
предприеме спешни мерки
за излизане на болницата
от тежкото й финансово
състояние. Те са възмутени
от наглото поведение на
министър Ананиев да
задава един и същи
въпрос - "Къде сме били
досега?". Ние сме си били
на работните места.
Трябва да отговори на
нашия въпрос - "Къде
беше държавата?". Във
всеки борд е имало
представител от министер-
ството. Те си назначаваха
директорите, а накрая ние
излязохме виновни.
Искаме подписан доку-
мент, за вдигане на
запорите, настояваха
медиците. "Ще протестира-
ме, докато видим реални
действия, не само някакви
планове на хартия" -
категорични бяха протес-
тиращите. По-рано през
миналата седмица,
премиерът  Борисов
разпореди на здравния
министър да намери начин
незабавно да изплати
закъснелите заплати на
работещите в болниците в
Ловеч и Враца, припомни
БНР. Прокуристът на
болницата в Ловеч д-р
Ченко Чалъков пък съобщи
в петък за общественото
радио, че заплатите ще
бъдат изплатени чак в
края на месеца.

Седем полицаи
пострадаха при бой
в Пловдив
Седем полицейски служите-
ли пострадаха при сбиване
в Пловдив. Боят е станал
по време на ММА турнир в
зала "Колодрума" в Града
под тепетата, съобщи
Нюз.бг. В полицията
първият сигнал за започнал
масов бой в публиката е
подаден около 23:30 часа
в събота, 19 май. Първона-
чалната информация сочи,
че инициатори на боя са
фенове на футболните
клубове ЦСКА и Локомотив
- Пловдив. Полицията
съобщи, че от боя няма
тежко пострадали. Екипи
на Специализирани
полицейски сили, които
били ангажирани да следят
за реда около залата,
бързо прекратили боя. В
залата охраната е била
обезпечена от частна
охранителна фирма. За боя
са задържани осем души,
към момента те се намират
в ареста.

Âëàäàéöè ïðîòåñòèðàõà ñðåùó íåêà÷åñòâåí ðåìîíò è çàòðóäíåí òðàôèê

Премиерът Бойко Борисов ще
обжалва решението на съда по
делото за уронване на престижа
на депутатката от БСП и журна-
листка Елена Йончева, предаде
"Дарик". Адвокатът му Марин Мар-
ковски определи решението на
първоинстанционния съд като съ-
дебна грешка. Самата Йончева за-
яви, че все още не е официално
уведомена за решението на съда
и очаква това да се случи. Нюз.бг
припомня, че решението на Со-
фийския районен съд е от 17 май
и може да бъде обжалвано. То

Íàêðàòêî

:
гласи Борисов да заплати 5000
лв. на Йончева. По време на пре-
дизборната кампания Бойко Бо-
рисов отправи към мен клевети и
неистини и поради тази причина
го съдя за клевета, заяви Йонче-
ва миналата година. По думите й
Борисов е обяснявал, че държа-
вата е платила за нейните филми
и че се е възползвала от положе-
нието си до премиера Сергей Ста-
нишев. Тя обясни, че никога не е
кандидатствала за държавна суб-
сидия или бюджет от БНТ, комен-
тира Нюз.бг. ççççç

Жителите на Владая излязо-
ха на пореден протест срещу ре-
монта на главен път Е-79, който
според тях се прави некачестве-
но и увеличава трафика. Протес-
тиращите нямаха разрешение от
Столичната община за протеста,
нито за блокирането на пътя, въп-

реки това след кратки словесни
престрелки с полицията, успяха
да излязат на пътното платно и
за кратко блокираха движение-
то по главния път София - Кула-
та, но по-късно бяха помолени
от органите на реда да се отд-
ръпнат от пътното платно. Недо-

Кирил Трилев. Още на
следващия ден Асенов се
върнал в училището -
спокоен и сякаш нищо не
се е случило. Не знаел, че
тайната му е разкрита.

Поканихме родителите
на среща, за да подгот-
вим жалба. Едно от деца-
та разпозна човека и
успяхме да го задържим
временно, обясни дирек-
торът на училището Анто-
ан Тонев.

Трилев обаче смята, че
в охраната има пропуски.
Затова директорът обеща
повече никой от доставчи-
ците на храна да няма
достъп до учебното заве-
дение. А родителите не
знаят как децата им ще
влязат в училището в
понеделник.

Ясно е едно - 33-
годишният Валентин
Асенов няма да излезе от
ареста. Поне в следващи-
те 72 часа, коментира още
телевизията.ççççç

Áîéêî Áîðèñîâ îáæàëâà ðåøåíèåòî ïî äåëîòî íà Åëåíà Éîí÷åâà

волните настояваха в пикови ча-
сове да има две ленти за движе-
ние от Перник към София сутрин
и вечер - от София до Перник. Те
също така настояват да им бъде
върната маршрутката, с която се
придвижват до столицата. Искат
и ремонтът на част от участъка
да се направи отново, защото
според тях е извършен некачес-
твено, а при силни дъждове дво-
ровете им се наводняват. От Аген-
ция "Пътна инфраструктура" обяс-
ниха за БНТ, че планират ремон-
тът на Владая отново да започ-
не, защото все още не е завър-
шил. Това се очаква да се случи
през август, когато движението
не е натоварено, а да приключи
до края на годината. Недоволни-
те настояват за възстановяване
на маршрутна линия 22, за коя-
то има решение на Столичния об-
щински съвет, но няма разреше-

ние от областната управа, обяс-
ни председателят на инициатив-
ния комитет. След два месеца
изтича договорът и на други мар-
шрутни линии, така че жителите
на Владая ще се окажат без ни-
каква транспорта връзка със Со-
фия. От АПИ допълниха, че се
планира и въвеждането на ре-
версивно движение сутрин и ве-
чер, за което вече е подготвен
проект. Планира се и поставя-
нето на светофарна уредба, ко-
ято да обезопаси движението в
района. Протестиращите са не-
доволни от нехайството и без-
действието на институциите и
настояват лично премиерът Бой-
ко Борисов да се заеме с реша-
ването на проблемите, срещу ко-
ито те безуспешно протестират
вече три години. Те се заканват
вчерашният протест да не бъде
последен.ççççç
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Събития
” 1840 г. - Нова Зеландия е
обявена за колония на Вели-
кобритания.
” 1865 г. - Сформира се
чета в жилището на Георги Ра-
ковски, в която участват Ра-
ковски, Стефан Караджа, Ха-
джи Димитър и други.
” 1904 г. - В Париж е осно-
вана Международната федера-
ция на футболните асоциации
(ФИФА).
” 1920 г. - Съставено е са-
мостоятелно правителство на
БЗНС начело с Александър
Стамболийски.
” 1927 г. - Американецът
Чарлз Линдберг завършва в
Париж първия самостоятелен
полет без кацане през Атлан-
тическия океан.
” 1932 г. - Американката
Амелия Ерхарт завършва в Се-
верна Ирландия първия самос-
тоятелен полет на жена без
кацане над  Атлантическия оке-
ан.
” 1969 г. - В САЩ палести-
нецът Сирхан Сирхан е осъден
на смърт за убийството на Ро-
бърт Кенеди.
” 1991 г. - Бившият минис-
тър-председател на Индия Ра-
джив Ганди е убит при самоу-
бийствен бомбен атентат на
жена близо до Мадрас.
Родени
” 1471 г. - Албрехт Дюрер,
германски художник
” 1921 г. - Андрей Сахаров,
руски физик, Нобелов лауре-
ат
” 1924 г. - Атанас Семер-
джиев, български военен деец
и политик: началник в тече-
ние на 27 години на Генщаба
на армията, вицепрезидент на
Републиката от 1990-1992 г.
Починали
” 1639 г. - Томазо Кампане-
ла, италиански философ
” 1973 г. - Иван Конев, съ-
ветски маршал
” 2000 г. - Джон Гилгуд, бри-
тански актьор

Çàïî÷âà âèçèòàòà íà ïðåçèäåíòà
Ðóìåí Ðàäåâ â Ðóñèÿ

За първи път след 9-го-
дишно прекъсване държав-
ните глави на България и
на Русия ще се срещнат та-
зи седмица.

Във вторник, 22 май,
президентите на България
и Русия ще се видят  в "Бо-
чаров Ручей" - легендарно
място за руската държава.
В тази резиденция Влади-
мир Путин е приемал
Джордж Буш, Ангела Мер-
кел, Реджеп Ердоган и ре-
дица още държавници, по-
литици, високопоставени
световни личности.

Последната среща меж-
ду президентите на Русия
и на България е била през
2009 година. "Визитата на
Румен Радев в Москва е
много позитивен знак и за
Русия, и за България. На-
дявам се, че тя ще даде нов
импулс за целия спектър на
нашите двустранни отноше-
ния и ще стане начало за
по-нататъшна интензифика-
ция на политическите кон-
такти", заяви пред сайта
"Епицентър" руският посла-

Äúðæàâíèÿò ãëàâà ùå ñå ñðåùíå ñ ðóñêèÿ ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí â ïåðèîä,
êîãàòî â Ñî÷è âèçèòè ïðàâÿò âîäåùè ëèäåðè êàòî Ìàêðîí è Ìåðêåë

ник у нас Анатолий Мака-
ров (интервюто четете на
с. 8-17 - бел. ред.).

Официалните разговори
между Радев и Путин ще за-
почнат в 13.00 часа във
вторник, след което е пред-
виден официален обяд.

Сред темите се очаква
да бъдат перспективите за
развитие на двустранните

отношения
между Бъл-
гария и Ру-
сия в сфери-
те на иконо-
м и к а т а ,
енергетика-
та, образо-
ванието и
културата ,
както и акту-
ални въпро-
си на между-
народната
сигурност.

След раз-
говорите Ру-
мен Радев и
В л а д и м и р
Путин ще
н а п р а в я т

съвместни изявления за
представителите на меди-
ите.

Ден преди това, на 21
май, българският прези-
дент ще бъде приет в Мос-
ква от министър-председа-
теля Дмитрий Медведев и
ще участва в отбелязване-
то на Дните на българска-
та култура в руската сто-

Висшият адвокатски съвет от-
тегли скандалното си станови-
ще  в подкрепа на Истанбулска-
та конвенция.

Това стана само няколко ча-
са след като "Епицентър" публи-
кува становището на Адвокату-
рата по отношение на Истанбул-
ската конвенция.

Висшият орган на Адвокату-
рата е сред институциите, които
бяха поканени да дадат своите
аргументи и позиция по делото
в КС, по което той трябва да
извърши предварителен контрол
за съответствието на конвенци-
ята на българския основен за-
кон.

Оказа се, че текстът на ста-
новището е бил написан едно-
лично от няколко адвокати,
приближени към Българския хел-
зинкски комитет. След като ко-
легите им разбрали за скандал-
ните определения за "мъж", кой-
то не е мъж, и за "жена", която
всъщност не е жена, се разра-
зила истинска буря. Това нака-

Ïîáåäà íà íîðìàëíîñòòà: Àäâîêàòèòå îòòåãëèõà
äåêëàðàöèÿ â ïîëçà íà Èñòàíáóëñêàòà êîíâåíöèÿ

рало ръководството на ВАС да
свали от сайта си становището.

Скандалът избухнал още по
време на вчерашното заседание
на адвокатския съвет. Наложило
се становището да бъде прегла-
сувано. Всички били против при-
емането на Истанбулската кон-
венция,  като само 2-ма от за-
щитниците са се въздържали.
Въпреки това становището било
публикувано.

Председателя на организаци-
ята - изтъкнатият адвокат Люд-
мил Рангелов потвърдил пред
Фрогнюз, че колегията им изця-
ло е против конвенцията.

"Аз самия научих за това об-
стоятелство напълно случайно и
реагирах веднага, когато разб-
рах, че Висшият адвокатски съ-
вет е депозирал в Конституци-
онния съд становище, което
всъщност не беше съгласувано,
и то е в подкрепа на тази кон-
венция", коментира Людмил Ран-
гелов.

 Припомняме, че и ВКС се

разцепи и не можа да излезе
със становище по отношение на
Истанбулската конвенция.

Така въпросът: противоречи ли
Истанбулската конвенция на Кон-
ституцията, остава без отговор от
Върховния касационен съд.

"Епицентър" научи, че КС се
обърнал за становище по казу-
са към дузина НПО на ЛГТБ, но
не е поискал мнението на Све-
тия синод на Българската пра-
вославна църква. След изразе-
но недоволство от висшите ни
духовници КС е разрешил и Си-

нодът да даде своето мнение.
На протест в събота пред

парламента граждани настояха
България да оттегли подписа си
от Конвенцията на Съвета на Ев-
ропа срещу насилието над же-
ни и домашното насилие.

На протеста беше изразено
мнението че Конституционният
съд тенденциозно бави произ-
насянето си по въпроса, тъй ка-
то управляващите възнамеряват
отново да  внесат документа за
одобрение в Народното събра-
ние.ç

лица.
По-късно през деня, в

понеделник в Болшой теа-
тър президентът ще при-
съства на оперната поста-
новка "Зигфрид" от Рихард
Вагнер на Софийската опе-
ра и балет под режисура-
та на акад. Пламен Карта-
лов.

Вечерта в сградата на
българското посолство в
руската столица Румен Ра-
дев ще разговаря с видни
български и руски култур-
ни дейци и общественици.

В официалната делегация
на българския държавен
глава участват съпредседа-
телят на "Групата за прия-
телство България - Русия" в
Народното събрание Краси-
мир Велчев (ГЕРБ), предсе-
дателят на Комисията по
икономическа политика и
туризъм в българския пар-
ламент Петър Кънев (БСП),
представители на местната
власт, учени, общественици
и културни дейци, а прези-
дентът ще бъде придружа-
ван от съпругата си.  ç

Проблемът не е, че няма
конкретна дата за присъе-
диняване на страните от За-
падните Балкани към Евро-
пейския съюз, а че след при-
емането на декларацията в
София се замъгли хоризон-
тът за членството. Това ко-
ментира в интервю за БНР
Любомир Кючуков, директор
на Института за икономика
и международни отношения
и бивш зам.-министър на

Åêñïåðò: Õîðèçîíòúò çà ÷ëåíñòâî â ÅÑ íà Çàïàäíèòå Áàëêàíè ñå çàìúãëè
външните работи.

"Ако говорим за това, ко-
ето се случи в София, аз
бих разграничил събитието
от политиките. Ние имахме
едно успешно събитие, кое-
то постигна възможното, но
ролята на едно председа-
телство не е организиране-
то на събития, а генерира-
нето на политики и през
призмата на политиките на
Европейския съюз за За-

падните Балкани деклара-
цията от София беше по-
скоро крачка назад. Крач-
ка назад както в сравне-
ние със Солунския дневен
ред, така и със стратегията
на Европейската комисия,
която беше предложена са-
мо преди три месеца. Лип-
сват два основни полити-
чески момента в тази дек-
ларация, които очертават
бъдещето на Западните

Балкани. Изчезна изобщо
темата разширяване. Терми-
нът разширяване на Евро-
пейския съюз със Западни-
те Балкани беше заменен с
европейска перспектива.
Всеки, който познава тер-
минологията на Европейс-
кия съюз, знае, че това е
най-ниският ангажимент към
съответната страна, който
незадължително завършва с
членство", каза той.ç

ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ
на

АЛЬОША ДАКОВ
общински съветник

от БСП в Столичен
общински съвет

и
СТОЯН МИРЧЕВ

народен представи-
тел в 44-то Народно

събрание

21 май  2018 г. /
понеделник/ от 16:00 до

18:00 ч.
в клуба на БСП в гр.

София, ж.к. "Дианабад", бл.
17 (срещу магазин "BMB")
интернет сайт: www.bsp-

izgrev.bg
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Æèâîòíîâúäè: Ïàñèùà íÿìà,
ùå èìà ãëàä çà ñóðîâî ìëÿêî!

Â Ñåâåðîçàïàäà ñòàâà âñåêèäíåâèå ñòîïàíèòå äà ñå
ïèòàò: ïðîäúëæàâàìå ëè, èëè - êúì êëàíèöàòà

Каква камбана трябва да
бие на село, за да се чуе
най-после и в София, че ста-
дото от едър рогат добитък
в страната намалява. Паси-
щата не достигат, за ферме-
рите остават проблемите с
изкупуването на млякото и
с доказването на продажби-
те му по Наредба № 3, от
което зависи обвързаната
подкрепа. Само за година го-
ведата в страната са нама-
лели с 18 000 животни. Били
са 558 хиляди, станали са 540
хиляди. Най-голямо е нама-
лението на млекодайните
крави, телетата и мъжките
месодайни животни. Има ли
институция в държавата, ко-
ято да се интересува какви
са причините, питат се сто-
паните. "Нямаме пасища. И
помнете ни думата: ако не
се намери решение на проб-
лемите ни, ще има глад за
сурово мляко в България. А
ние си обичаме животните
и искаме да работим, иска-
ме да се разширяваме. Но

ни режат крилата", казва Ге-
новева Георгиева.  Тя е сек-
ретар на новото "Сдружение
на животновъдите в Бълга-
рия 2018". Двамата със съп-
руга й Петър Георгиев отг-
леждат биволи под селекци-
онен контрол и крави.

 Фермерите във Врачан-
ско разбраха по трудния на-
чин, че трябва да се съби-
рат заедно, за да защитават
интересите си. Затова през
тази година създадоха ново-
то сдружение в региона.
Протестите през декември и
януари пред Министерство-
то на земеделието срещу
промените в Наредба № 3
за обвързаната подкрепа ги
запознаха със съмишленици
от други краища на страна-
та. Проблемът на животно-
въдите е, че хубавите неща
в земеделието често ги зао-
бикалят. Възстановяването
на собствеността върху зе-
меделските земи ликвидира
голяма част от общинските
пасища, а европейските суб-
сидии за зърнопроизводите-
лите стимулираха собствени-
ците да изорат всяка педя
земя, така че животните ня-
ма откъде да преминат, за
да стигнат до малкото оста-
вали ливади. Медът е за дру-
гите, за нас остава само жи-

лото, отбелязват животновъ-
дите. При връщането на зе-
меделските земи на техните
наследници с клетвени дек-
ларации в землището на вра-
чанското село Попица се на-
лага да бъдат  възстановени
повече терени, отколкото съ-
ществуват в района. Затова
за обезщетяването отиват и
държавни ливади. "В редица
европейски страни има нор-
ма каква площ пасище се
осигурява на глава добитък.
По този начин държавата и
общината подкрепят живот-
новъдите", казва Габриел Ди-
митров, председател на сдру-
жението.

 Стопаните мечтаят да
има правила, които да не
противопоставят едни фер-
мери на други. "При нас
проблемът е с пасищата, че
нямаме достатъчно пасища.
Много трудно преминаваме

през местата. Земеделци ни
заобиколиха отвсякъде. На-
лага се да пасем между ни-
вите. Не искат да ни оставят
път. Ходим, молим ги, но не
искат да ни оставят път да
преминем и се налага неу-
мишлено - защото това са
животни, някое да премине,
да стъпи и са много тежки
последствията за нас", обяс-
нява Геновева. Петър допъл-
ва, че са получавали запла-
хи, а след спречкване по те-
лефона са го викали в поли-
цията да се подпише, че ня-
ма да влиза конфликти със
земеделците. "Ходим посто-
янно, молим ги да ни оста-
вят паша, но те - не. Не мо-
жем да разберем само за
тях как няма правила, а за
нас важат всички правила.
Ние сме изрядни отвсякъде.
Те искат да ядат хляб, а ние
не искаме ли? Ние не хра-
ним ли семейства? Ние не
гледаме ли деца? Трябва да
има някакво разбиране меж-
ду земеделците и нас. Ние
не искаме много. Искаме да
ни оставят един проход, през
който да преминаваме и да
не правим пакост на тях. Не
е толкова сложно да ни ос-
тавят пътека с ширина 20-30
метра, в която да премина-
ваме. Не е проблем за ни-

кой това", допълва секрета-
рят на сдружението.

 Местните хора разказват
за трагичен случай с пастир
преди четири години в ра-
йона. Млад човек, навлязъл
в частен терен и там бил
убит.  Решение на проблема
с пасищата има и не е тол-
кова сложно, смятат живот-
новъдите. Да се въведе и у
нас норматив за площ на гла-
ва животно, а от държавния
и общинския фонд да се оп-
ределят терени. "Нямаме
претенции какви да бъдат.
Ако трябва, ще ги почистим,
ще ги поддържаме, ще се
погрижим за тях. Да ни да-
дат обработваема земя. Са-
мо да бъдат близо до насе-
лените места, а не на 50-60
км от фермата. Как да зака-
раме животните там на па-
ша, с камиони ли? Как да ги
доим?", обяснява Геновева.

 Всяка земя си иска сто-
панина. В миналото пасища-
та са обработвани срещу па-
разити. Сега ливадите край
родното село на Георгиеви
са превзети от кърлежи.
Мечтаят общината да се пог-
рижи срещу тази напаст. До-
като това стане, те са неп-
рекъснато нащрек дали жи-
вотните са здрави. Биволът
е полудиво, силно животно,
но заразата от микроскопи-
чен кърлеж може да го убие.
Другата недостижима мечта
на животновъдите от Севе-
розапада е да имат пътни
знаци. Някои от фермите в
региона са на 60-70 години,
а край тях минават главни
пътища. Ако няма предупре-
дителни знаци за премина-
ващите стада, всички участ-
ници в движението са изло-
жени на опасност. От мина-
лата година животновъдите
в Попица молят общината да
се сложат такива знаци и ча-
кат решение от общинския
съвет в Бяла Слатина. Слу-
жители им обяснили, че не
е ясно кога ще се произне-
сат общинарите и какво ще
решат. Но имало и друг ва-

риант - стопаните сами да
се оправят, като извадят по
400 лв. за знак. Наша рабо-
та ли е това, чудят се хора-
та. Нито имат пари за такъв
експеримент, нито са сигур-
ни, че е законно те да пос-
тавят пътни знаци. Минала-
та година микробус блъснал
една биволица на Георгиеви.
Катаджиите не успели да от-
крият спирачен път. При все
това съставили акт на Гено-
вева, защото тя била с жи-
вотните, а на това място ня-
ма знак, следователно ней-
ното стадо няма право да е
там.

 Бездушието на институ-
циите, което така силно бе-
ше възмутило премиера та-
зи година, за животновъди-
те от Северозапада е все-
кидневие. В трудните зимни
месеци се опитаха да обяс-
нят на Земеделското минис-
терство, че промените в На-
редба № 3 за обвързаната
подкрепа ги ощетяват. В Со-
фия не вярват, че във Вра-
чанско има проблем с изку-
пуването на биволското, ов-
чето и козето мляко. Манд-
рите приемат с фактури кра-
вето мляко. За останалите
видове нищо не е сигурно.
Не се знае ще бъде ли изку-
пено, ще бъде ли описано
вярно във фактурата, ще има
ли изобщо документ. "Ходих-
ме по мъките в министерст-
вото. Ходихме много пъти.
Стигахме само до фоайето,
защото дотам бяхме допус-
нати. Изпращаха ни съвет-
ника на министъра Бойко Си-
напов. Той ни беше обещал
компенсации по 130 лв. на
глава животно. Нищо не по-
лучихме. За миналата годи-
на ни дадоха само по 7 лв.
de minimis. Е, как се гледа
животно със 7 лв. за година.
7 лв. е цената на една бала
зоб", възмущава се Генове-
ва.

 Късно вечер, когато ра-
ботата в оборите е приклю-
чила, членовете на сдруже-
нието сядат да пишат писма

до институциите, за да им
представят проблемите си и
да предложат решения. "Ни-
кой не ни обръща внимание.
На някои от писмата с ме-
сеци нямаме отговор, на дру-
ги отговорът е формален",
казва Габриел Димитров. В
някои случаи даже става по-
лошо. От местната дирекция
на Държавен фонд "Земеде-
лие" ги обвинили че лъжат,
че във Врачанско не се из-
купува биволско, овче и ко-
зе мляко. "Как да лъжа? Зна-
чи, аз, ако идва камионът и
ми вдига млякото, аз съм до-
волна и няма да се обадя.
Аз ще си доказвам млякото
и си решавам проблема за
тая година. Но не. Никой не
иска да  застане зад гърба
ни. Никой не иска да ни чуе.
Явно така им е изгодно. Ни-
то асоциации, никой, абсо-
лютно никой", споделя Гено-
вева.

 Кравето мляко поне се
изкупува, но и там пазарна-
та икономика действа по
свой си начин в Североза-
пада. Местни преработвате-
ли дават 45 ст. за литър, до-
като купувачи чак от Кюс-
тендил предлагали 60 ст. за
литър. Как им излизат смет-
ките на едните и на другите
- не е ясно!, чудят се живот-
новъдите.

 За местните хора наис-
тина бог е високо, а царят е
далеко. Получили подкрепа
единствено от другия край
на България - от Кърджали.
"Чули сте за тях. Те вдигаха
протести на спирка Джебел.
Видяха ни наистина, че има-
ме хъс за работа, че не се
спираме, че наистина иска-
ме да променим нещо. Вър-
вим заедно с тях. Но други-
те колеги навярно ги е страх.
Ходим по консултативни съ-
вети и само ние казваме, че
имаме проблем с Наредба
№ 3. Докога ще търпим?", чу-
ди се стопанката. Фермери-
те като нея са силно ощете-
ни от премахването на кате-
горията крави с бозаещи те-
лета от наредбата. Това е по-
редният парадокс: животно-
въд може да продаде на ко-
лега мляко за изхранване на
неговите телета, но не може
да отчете същото това мля-
ко, ако с него храни собст-
вени приплоди. Пълен аб-
сурд, но институциите не се
трогват от такива неща. Жи-
вотновъдите най-добре зна-
ят, че техният труд е строго
регламентиран бизнес. За
всяко действие има изиск-
вания, обучение, квалифика-
ция, сертификати, проверки
и санкции. За стопаните в
Северозапада става всекид-
невие да се питат: продъл-
жаваме ли, или - към клани-
цата.

Весела ВАНЕВА,

Фермер.БГ

Геновева
Георгиева



ÇÅÌÅÄÅËÈÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

5 21.05.2018

НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
в съответствие със заповед на управителя на НОИ

№ 1016-40-539 от 17.05.2018 г., издадена на основание

чл. 37, ал. 2 и  ал. 5, т. 1 от КСО във връзка с чл. 16, ал. 2; чл. 19, ал. 1
от ЗДС  и  чл. 13, ал. 5 от ППЗДС

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект -
част от недвижим имот публична държавна собственост

Вид на обекта на търга Адрес на обекта Дата на провеждане

Кухненско помещение и бюфет, бул. "Ал. Стамболийски" 28.06.2018 г.
разположени на дванадесети етаж, № 62-64,  гр. София от 10.00 ч.
с обща площ от 69.83 кв.м. .

Договорът за наем ще се сключи за срок от 5 (пет) години.
Участниците следва да са търговци по смисъла на Търговския закон, притежава-

щи най-малко едногодишен опит в организиране на столово хранене или друг с
обект/и за приготвяне на готова храна за кетъринг и търговия с храни, отговаря-
щи на изискванията на одобрената тръжна документация.

Търгът ще се проведе на 28.06.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦУ на НОИ,
бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64, гр. София. Ценовите предложения на допусна-
тите участници ще се отварят на същия ден от 14.30 ч.

1. Цена на тръжната документация - 24 лв. с включен ДДС.
2. Начална тръжна цена - 254 лв. месечно без ДДС, платима по банков път, като

се предвижда предварително заплащане на наема за първите два месеца на
договора. Ценовото предложение следва да се отнася за цялата отдавана площ от
69,83 кв. м, като не се допуска разделяне на обекта.

3. Депозит за участие в търга - 230 лв. Сумата се превежда по сметка на
Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основани-
ето за превеждане на сумата.

4. Закупуване на тръжната документация - в сградата на ЦУ на НОИ всеки
работен ден от седмицата от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа до
27.06.2018 г. включително.

5. Оглед на обекта се извършва от закупилите тръжни документи всяка сряда до
27.06.2018 г., от 15.00 до 16.00 часа.

6. Краен срок за приемане на заявления за участие в търга - до 16.30 часа на
27.06.2018 г.

Заявленията се подават в непрозрачен плик на адрес - гр. София, бул. "Ал.
Стамболийски" № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, "Деловодство".

Изискуеми документи: писмено заявление за участие и наддавателно предложе-
ние с цена в български лева, подписано и подпечатано от кандидата (в отделен
непрозрачен запечатан плик), изготвено съгласно изискванията на утвърдена тръжна
документация и съдържащо документите, посочени в същата.

За справки тел. 02/ 926-1046

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание
Заповед № РОК18-РД09-153/16.05.2018 г. на Кмета на р-н "Овча купел" на 29.05.2018 г. от
17.00 ч. в заседателната зала на района - бул. "Цар Борис ІІІ" №136в ет. 2 ще се представи
проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и УПИ ХХІ и улица-
тупик о.т.8а

_
о.т.8б

_
8в

_
8г в кв.125 м. "Факултета"

Проектът е изложен в сградата на района - бул. "Цар Борис ІІІ" №136В ет. 1 и е качен
на сайта на района.

Допълнителна информация може да се получи в понеделник и четвъртък между 14 и
16 ч. в стая 35 на административната сграда на район "Овча купел" - ет. 2.

До 08.06.18 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта
в деловодството на р-н "Овча купел" и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на
района най-късно един ден преди дискусията. На 14.06.18 г. от 17.00 ч. ще се проведе
обществено обсъждане в заседателната зала на бул. "Цар Борис ІІІ" №136В ет. 2.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"
Бул. "Цар Борис ІІІ" №136В

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание
Заповед № РОК18-РД09-152/16.05.2018 г. на Кмета на район "Овча купел" на 31.05.2018 г.
от 18:30 ч. часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр. София,
ул. "Сердика" № 5, зала на ет. 3 ще се представи проект на Задание за изменение на
Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС -
част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена
с Решение 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софий-
ски метрополитен.

Заданието с графичните материали към него са налични в сградата на районната адми-
нистрация на адрес: бул. "Цар Борис ІІІ" №136в ст. 35 и на официалната интернет страница на
Столична община - район "Овча купел".

Приемно време: понеделник и четвъртък между 14 и 16 ч. След представянето на проек-
та, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание могат да се депозират
в срок до 22.06.2018 г. в районната администрация или по електронна поща
e-mail:sook@mail.bg.

Становища, постъпили след 22.06.2018 г. няма да бъдат разглеждани. За приключване
на общественото обсъждане в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство",
гр. София, ул. "Сердика" № 5, зала на ет. 3, ще се проведе заключителна дискусия на
28.06.2018 г. от 18:30 ч.

: : :
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Българска Асоциация Био-
продукти (БАБ) започва под-
готовка на протест, който ще
се проведе по време на сре-
щата на европейските минис-
три на земеделието в нача-
лото на юни в София. По
програма неформалната сре-
ща на аграрните министри
ще е на 3-5 юни. До този
момент биопроизводителите
не са получили никакви пла-
щания по мерките, насърча-
ващи биопроизводството -
м.214 и м.11, които по ин-
дикативен график трябваше
да бъдат изплатени през ме-
сец април.На бранша са из-
платени едва 50 % от пола-
гащата им се подкрепа по
схемата за обвързано про-
изводство за плодове и зе-
ленчуци, за разлика от всич-
ки останали земеделци.Голя-
ма част от биоземеделците
не са получили зелените си
плащания.До този момент
никой официално не се е ан-
гажирал с дата за изплаща-
не на субсидиите, нито е съ-
общил причината за сериоз-
ното забавяне. В същото вре-
ме стопанската година нап-
редва, разходите се увели-
чават, банките очакват въз-
становяване на кредитите
срещу субсидии, а срокове-
те за плащане на данъците
към НАП изтекоха на 30 ап-
рил, посочват в изявление до
медиите от БАБ.

На този фон остават не-
решените проблеми с лип-
сата на бюджет по мярка 11,
с отказаните заявления за
подпомагане, подадени от
биопроизводители през 2017
(писмата, за които все още
не са получени в голямата
си част), липсата на полити-
ка за промотиране на този
вид производство. На фона
на активните действия на це-
лия държавен апарат за про-
тиводействие на двойните
стандарти при европейските
храни, остава недоумението
защо държавата е изостави-
ла своите биопроизводите-
ли, които ТУК в България про-
извеждат качествени и чис-
ти храни, които са достъпни
за българските потребители.
От БАБ заявяват, че ще очак-
ват подкрепа за действията
си от останалите браншови
асоциации, от неправителс-
твения сектор и от всички
потребители, които искат да
подкрепят родното биопро-
изводство. ç

�

Розопроизводители
блокираха в ранния събо-
тен ден пътя към Карлово
близо до град Баня и
предизвикаха километрич-
ни опашки в двете посо-
ки,съобщи Адroplovdiv.bg.
Гневът им бе предизвикан
от ниската изкупна цена на
розовия цвят,която се
срина до1,60 лв. за килог-
рам.Изнервени шофьори се
опитаха да пробият по
посипания с розов цвят
път, но земеделците напра-
виха жива верига пред тях
и не им позволиха да
провалят протестите на
бранша. Полиция и жан-
дармерия обуздаваше
страстите. За Агропловдив
протестиращите произво-
дителите от село Климент
казаха: "Дестилериите
спряха да ни изкупуват
цвета.В предишните дни ни
се подиграваха на 1,80-2,20.
Станали сме в 4 часа
сутринта да берем, после
дойдохме тук. Ако трябва,
ще останем целия ден и
никой няма да пуснем да
премине", заканиха се
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хората, за които розопро-
изводството е надежда за
малко по-добър живот.

Земеделският министър
Румен Порожанов, заедно с
кмета на Карлово Емил
Кабаиванов, се опитаха да
предотвратят затварянето
на пътищата, но розопроиз-
водителите до Баня не ги
послушаха. По-късно в
сградата на общината в
Карлово министърът прове-
де разговори както с
производители, така и с
преработватели, след което
обобщи създалата се
ситуация и оповести пред-
ложенията си за справяне
с проблема. Той обеща
розопроизводителите, които
са регистрирани и са
претърпели загуби ще
получат държавна помощ
"де минимис" съобщиха от
пресцентъра на МЗХГ. Ще
се работи и за приемане
на Закон за розата, който

да регламентира процеса
от посадъчния материал до
преработката в дестилерии-
те. "Ясно трябва да разгра-
ничим коректните дестиле-
рии от тези, които работят
с вносна суровина. Необхо-
димо е в бърз порядък да
се приеме този закон",
каза министърът на земеде-
лието. В момента има
нелоялни производители,
които ползват вносни
продукти от Иран, Турция и
Тунис, смесват ги с българ-
ското розово масло и по
този начин компрометират
качеството и марката му на
световните пазари. Това
заедно с увеличените
розови насаждения с по
10% годишно води и до
намалението на изкупните
цени тази година.

В последвалата размяна
на препоръки кметът на
Калофер Румен Стоянов
заяви, че държавата оче-

видно не си е свършила
работата, след като е
позволила някой да комп-
рометира българското
розово масло " емблемата
на страната, предлагайки
иранско или турско. Насто-
явам да се потърси отго-
ворност на тези, които си
позволяват да продават
фалшиво розово масло"
каза Стоянов.Розопроизво-
дител от залата се зачуди
как така, след като имат
залежало масло, дестиле-
риите са склонни да купу-
ват цвета на 1,80 лв., а
когато производителите
поискат цена от 3 лева, се
сещат, че имат непродаде-
ни количества.

"Няма значение дали
розопроизводителите са
регистрирани като земедел-
ци или не, тъй като те на
всеки килограм цвят пла-
щат по 20 стотинки данък
задължително" защити
бранша Иван Червенков от
село Климент.

Кметът на село Певците
Богдан Богданов повдигна
много важен въпрос пред
министъра. "Министерство-
то още преди години тряб-
ваше да картотекира
земите, върху които могат
да се отглеждат маслодай-
ни рози. Но не го направи
и сега насаждения с тях
има и в Добрич, и в Плов-
дивското поле, и къде ли",
обърна внимание кметът. ç

По оценки на консултантската
компания "ИнтелиАгро" близо 30%
от насажденията се оперират от
около 15 големи пазарни играча,
които имат собствени дестилерии.
Други дестилерии работят с дъл-
госрочни договори с фермери,
предоставяйки им посадъчен ма-
териал, ноу-хау и дори финансо-
ва подкрепа за инвестиции в но-
ви площи. Третият и вероятно най-
малък сегмент от пазара са про-
изводителите, които продават
спонтанно, според предложената
най-висока изкупна цена, показ-
ва анализът на "ИнтелиАгро".

Над 30 са компаниите и над
50 са дестилериите, които произ-
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веждат и търгуват с розово мас-
ло. За миналата година е било
произведено около 3 тона розо-
во масло, по данни на бранша.
По официални данни за 2016 г.
произведеното розово масло въз-
лиза на 2.53 тона. От консултант-
ската компания посочват две пре-
дизвикателства пред бранша. Ед-
ното е, че на пазара се продават
като розово масло продукти, ко-
ито съдържат и други примеси.
Другото е рязкото поскъпване на
българското розово масло (бли-
зо три пъти след 2010 г.) и конку-
рентните цени на турската про-
дукция. На този фон от "Интели-
Агро" очакват по-ниска възвраща-

емост в бранша в средносрочен
план. Прогнозата им е, че този
бизнес ще запази бутиковия си
характер заради относително ог-
раниченият ареал на маслодайната
роза у нас, недостигът на работ-
на ръка и нишовото търсене на
розовото масло.

Устойчивия ръст в цените на
розовото масло - близо три пъти

след 2010 г., е основната причи-
на за увеличаването на площите.
Цената на килограм розово мас-
ло достигна 13 500 евро през
2016 г., но през миналата година
се движеше между 11 500 и 12
500 евро за килограм, по данни
на представители от бранша. Един
килограм розово масло се про-
извежда от около 5 тона цвят. ç



Днес Европа е изправе-
на пред важен идеологичес-
ки кръстопът, който дълго
бе игнориран, но изборът
не търпи повече отлагане.
Европейските държави
трябва да решат дали да
живеят в свят на държави,
всяка от които е суверенна
в рамките на собствените
си граници, не и извън тях.
Или желаят да живеят в
свят, в който Европа е част
от Американската империя,
където НАТО, МВФ, Светов-
ната банка и други между-
народни институции са кон-
тролирани от САЩ. В този
свят гражданите на техни-
те държави ще бъдат обект
на диктатура на американ-
ския истаблишмънт - същи-
те онези супер богати хо-
ра, които управляват и аме-
риканското правителство.
Иран се превърна в съд-

бовен кръстопът, а конк-
ретният въпрос е за оттег-
лянето на САЩ от сделка-
та, която заедно с други 6
държави те подписаха с
Иран. Както и последвало-
то връщане на санкциите
срещу Иран - санкции сре-
щу компании, които про-
дължават да търгуват с
Иран. Нека обаче първо да
изложим някои съществе-
ни исторически факти по
темата.
През 1953 г. американс-

кият истаблишмънт свали
демократично избраното
правителство на Иран и
наложи варварска дикта-
тура, която изпълняваше
волята на САЩ и техните
съюзници. По същия на-
чин, по който през 1932 г.
инсталираха крал Сауд в
Саудитска Арабия (където
никога не е имало демок-
рация), в Иран дадоха
властта в ръцете на Моха-
мед Пахлави. Ето какво пи-
ше в Уикипедия за Ибн Са-
уд: "След Първата светов-
на война той получава под-
крепата на англичаните,
както и сериозно количес-
тво боеприпаси. През 1920
г. той започва борба с фа-
милията Ал Рашид и през
1922 г. с помощта на бри-
танците тя вече е напълно
разгромена". По подобен
начин САЩ и Великобри-
тания овластяват Мохамед
Пахлави и го превръщат в
ирански шах. Това бе ра-
бота на президента Дуайт
Айзенхауер. След смъртта
през 1945 г. на Франклин
Делано Рузвелт, който бе
противник на империализ-
ма, американското прави-
телство начело с прези-
дента Хари Труман (когото
Уинстън Чърчил въртеше
на малкия си пръст) бър-
зо премина на империа-

Åâðîïà å ïðåä èçáîð: Íàöèîíàëíèÿò
ñóâåðåíèòåò ñðåùó ïîêîðÿâàíåòî é

ÅÑ ùå òðÿáâà äà óñòàíîâè ñâîè ñîáñòâåíè ïðàâèëà è äà
èçèñêâà îò âñè÷êè êîðïîðàöèè, êîèòî òúðãóâàò íà íåéíà
òåðèòîðèÿ, äà ñå ïðèäúðæàò åäèíñòâåíî è ñàìî êúì
íåéíèòå ïðàâíè íîðìè

листическа вълна. По вре-
мето на Айзенхауер това
стана още по-осезаемо. Та-
ка, през краткото управ-
ление на неговия наслед-
ник Джон Кенеди, призра-
кът на антиимпериализма
навестяваше Белия дом и
заплашваше непрекъсна-
тия глобален контрол на
американско-британските
управляващи елити. Кене-
ди побърза да се проти-
вопостави на империализ-
ма (също както някога пра-
веше Франклин Рузвелт) -
той идеалистично застана
на пътя на стремежите към
господство и покоряване.
И така той бе убит, а дока-
зателствата бяха потулени.

Труман създаде ЦРУ,
Айзенхауер го подчини
на военнопромишления
комплекс,

управляван от американс-
ката аристокрация. ЦРУ се
превърна в "дълбоката дър-
жава" на САЩ, конструира-
на да създава глобално гос-
подство. Тя използва "ан-
тикомунизма", за да оправ-
дае и прикрие истинските
си цели за налагане на гло-
бално господство и подчи-
нение.
През 1979 г. автентична-

та революция в Иран сва-
ли от власт наложения от
САЩ Мохамед Пахлави. Но
съюзничеството между
САЩ и Великобритания, от
една страна, и династията
Сауд, от друга, се превър-
на в съюз срещу Иран. От-
тогава насам американски-
те и английските елити де-
монизират страната и я оп-
ределят като "терористичен
режим". И то независимо
че на практика Саудитска
Арабия е начело на глобал-
ния ислямски тероризъм,
на който Иран се противо-
поставя (с изключение на
тогава, когато става дума
за Израел). И всеки, който
е наясно с нещата, знае те-
зи исторически обуслове-
ни факти. Всъщност съюз-
ничеството между САЩ и
Саудитска Арабия предс-
тавлява нещо много по-ло-
шо. Глобалният ислямски
тероризъм е изобретен и
организиран от съдружие-
то между американския ис-
таблишмънт и династията
Сауд. Той води началото си
от 1979 г., когато Иран ус-
пява да се освободи от
американско-британската
диктатура и възвръща своя
суверенитет, макар и прев-
ръщайки се в шиитска те-
ократична държава, която
не може да се сравнява с
иранската светска демок-

рация преди 1953 г. През
1979 г. САЩ и династията
Сауд създадоха ислямския
тероризъм, за да насочат
вниманието на Съветския
съюз към Афганистан, а
впоследствие използваха
терористите, за да прину-
дят руснаците да излязат
от там. По този начин те
се надяваха да изтощят съ-
ветската икономика и след
това да покорят СССР, а в
крайна сметка и самата Ру-
сия. Всичко това излезе на-
яве на 24 февруари 1990 г.,
когато американският пре-
зидент Джордж Хърбърт
Уокър Буш обясни на аме-
риканските партньори как-
во трябва да правят - на
тази дата той издаде запо-
вед на васалните европей-
ски държави, която те из-
пълняват и до ден днешен.
От своя страна Русия е съ-
юзник на Иран (за който
руснаците таят надежди, че
ще подчинят).

Основният принцип на
американските елити,
отстояван и до днес от
американското прави-
телство, е отхвърляне
на националния сувере-
нитет.

На 11 май т. г. телевизи-

онният канал RT излезе с
въпроса: "Васали на Амери-
ка ли сме ние?"
Франция се зарече да

продължи търговските си
отношения с Иран и да не
се подчини на "световния
полицай" в лицето на САЩ.
Тя заяви, че всички оста-
нали страни, подписали яд-
реното споразумение, се
противопоставят на връща-
нето на американските сан-
кции срещу компаниите, ко-
ито търгуват с Иран. В САЩ
знаят, че ако Великобрита-
ния, Франция и Германия
откажат да се подчинят на
имперските действия, това
може да изложи на риск за-
падното партньорство и до-
ри напълно да го разруши.
И така Студената война, за
която Джордж Буш-старши
нареди на съюзниците си да
бъде продължена въпреки
разпадането на СССР, на
комунистическия режим и
Варшавския договор, ще
приключи и за САЩ, също
както тя приключи за Съ-
ветския съюз през 1991 г.
Такъв развой вероятно би
сринал американския воен-
нопромишлен комплекс,
както и акциите на мегакор-
порации като Lockheed
Martin. Американският ис-
таблишмънт се страхува, че
мирът би заместил иконо-
миката, основана на непре-
къснато водене на войни.
Всички тези милиарди до-
лари, които се инвестират
в оръжия за масови убийс-
тва извън границите на Аме-
рика, ще потънат, ако Ве-
ликобритания, Франция и
Германия сложат край на
западното партньорство и
отново станат суверенни
държави. Заедно с друга су-
веренна държава в лицето
на Иран, те могат да кажат
"не" на имперската мощ и
"да" на националния суве-
ренитет, който е основата
на всяка демокрация. Ни-
коя демокрация не може да
съществува в държава, ко-
ято е васална на друга. В
свят, в който суверенитетът
се зачита, може и да няма
демокрация навсякъде. Но
тя вече няма да бъде по-
газвана от имперската си-
ла, което сама по себе си
не е никаква демокрация,
а същинска диктатура.
На 3 март т.г. списание
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The Economist излезе със
заглавие, определящо Ки-
тай като враг в продължа-
ващата Студена война, ко-
ето гласи: "Как Западът
сбърка с Китай?". Статията
разкрива какво представля-
ва "китайската заплаха":
"Китай не е държава с па-
зарна икономика и при се-
гашния си курс никога ня-
ма да бъде. Напротив, тя
все повече контролира биз-
неса като инструмент на
държавното управление…
Чуждестранните фирми
имат печалби, но не са
удовлетворени, защото тър-
говията винаги се прави по
китайските правила".
Империалистическата

гледна точка е, че

глобалният диктатор и
неговите корпорации
трябва да налагат своя
ред -

да няма друг суверен, ос-
вен диктата на САЩ, които
днес са империалистичес-
ка държава.
Днес Европа може би ще

направи съдбоносен избор
между международния дик-
тат, от една страна, и върхо-
венството на суверенитета
на всяка държава, от друга.
ЕС ще трябва да установи
свои собствени правила и да

изисква от всички корпора-
ции, които търгуват на ней-
на територия, да се придър-
жат единствено и само към
нейните правни норми. Кое-
то би означавало, че държа-
вата има върховенство в
рамките на своята терито-
рия, а не корпорациите. И
това важи дори за между-
народните корпорации, бази-
рани в някоя държава, коя-
то заплашва останалите и ко-
ято твърди, че е "незамени-
ма" нация. Особено имайки
предвид, че всяка нация е
"заменима". Русия не е при-
ела това. Нито Иран. Нито
Китай. Ще го направи ли оба-
че Германия - родината на
"Германия над всичко"
(Deutschland uber alles)? Ами
Франция и Великобритания?
Американците го приемат.

Истаблишмънтът в САЩ мно-
го успешно контролира аме-
риканското общество. В на-
чалото на 2017 г. (началото
на мандата на президента
Тръмп) социологическата
агенция YouGov провежда
проучване сред 7000 амери-
канци. Те са помолени да
подредят 144 държави по ка-
тегории, както следва: "вра-
гове", "неприятелски", "прия-
телски", "съюзнически" или
"не съм сигурен". Първите 13
държави, които американци-
те определят като най-голе-
ми врагове са Северна Ко-
рея, Иран, Сирия, Ирак, Аф-
ганистан, Русия, Либия, Со-

малия, Пакистан, Палестина,
Саудитска Арабия, Йемен и
Судан. Резултатите от изс-
ледването на YouGov са мно-
го близки до онова, което
американските елити биха
искали да видят в списъка с
враговете на Америка. С из-
ключение на Саудитска Ара-
бия, която американското
правителство приема като
свой главен, а защо не и топ
съюзник, защото досега тя
е най-големият клиент на
американския военнопро-
мишлен комплекс. И така,
списъкът с враговете на аме-
риканците до голяма степен
е онова, което популяризи-
рат медиите, подчинени на
американския истаблишмънт.
Всъщност, макар същите те-
зи медии да не говорят ни-
що по въпроса, че 92% от
саудитците одобряват ИДИЛ
и че саудитското кралско се-
мейство организира атента-
тите от 11 септември, аме-
риканците приемат враждеб-
но Саудитска Арабия. Това е
напълно приемливо за аме-
риканския истаблишмънт, за-
щото омразата към саудитс-
ката кралска фамилия е пре-
насочена към Иран - най-го-
лямата шиитска държава, а
американското общество
предпочита Саудитска Ара-
бия пред Иран. Изследване
на Gallup от 17 февруари 2016
г. сочи, че американците смя-
тат Иран за по-голям враг
от Саудитска Арабия. Така че
американският истаблиш-
мънт няма причини за без-
покойство по отношение на
своя главен съюзник и кли-
ент.

Както в САЩ, така и в
Саудитска Арабия
елитите успешно уп-
ражняват контрол
върху обществото.

Американците мислят по
желания от истаблишмънта
начин - те подкрепят всяко
военно начинание, което той
иска да извърши (например
Ирак през 2003 г., Либия през
2011 г., Сирия през 2012 г.).
Разбира се, начинът да се
установи такъв контрол вър-
ху обществото е през про-
зореца, през който то виж-
да света, а именно през на-
ционалните медии. На 12 май
2018 г. организацията Fairness
and Accuracy in Reporting обя-
ви, че американският народ
е много ефективно манипу-
лиран да вярва, че Иран е
враг и заплаха за САЩ. Заг-
лавието гласи: "Медиите об-
съждат най-добрия начин да
упражняват контрол върху
Иран", а статията подкрепя
с факти твърдението, че аме-
риканците са жертва на
ожесточена пропаганда от
страна на медиите, която на-
сърчава агресия срещу
Иран. Независимо че аме-
риканският народ ще продъл-
жи да подкрепя правителст-
вото (въпреки недоверието
към него и към медиите), дру-
гите народи не са толкова
строго контролирани от аме-
риканските управляващи
елити. Съответно ако доста-
тъчно силно го желаят, ев-
ропейските елити биха мог-
ли да се откажат от съюзни-
чеството със САЩ.Европей-

Журналистът Инго
Мантойфел от немската
"Дойче веле" пише в свой
анализ, че срещата между
германската канцлерка
Ангела Меркел и руския
президент Владимир
Путин в Сочи ще е кулми-
национният завършек на
"руската седмица" в
германската външна
политика: "През последни-
те дни в Москва бяха
както новият германски
външен министър Хайко
Маас, така и министърът
на икономиката Петер
Алтмайер, за да обсъдят с
руските си колеги цент-
рални въпроси на между-
народната и европейската
политика.
Този интензивен дипло-

матически обмен фокуси-
ра вниманието на герман-
ската общественост над
германско-руските отно-
шения, особено след като
соловите външнополити-
чески акции на американ-
ския президент Тръмп
поставиха на сериозно
изпитание трансатланти-
ческото приятелство на
германците. Затова не е

учудващо за никого, че в
Германия се множат
гласовете, които настоя-
ват за сближаване и
сдобряване с Русия",
смята немският анализа-
тор.
По-нататък Мантойфел

се изказва в полза на
оставането на наложените
от ЕС санкции, но и за
диалог с Русия: "Германс-
ката политика за Русия
като начало трябва да
осъзнае, че в отношения-
та с Путин е нужно търпе-

ние и че не е възможно
да се постигне бързо
разбирателство с Моск-
ва". Журналистът смята
(ЗЕМЯ не споделя това
мнение, но в името на
медийния плурализъм го
цитира - бел. ред.), че
докато Кремъл следва
сегашната политика в
Украйна, дори само час-
тичната отмяна на санкци-
ите би представлявала
напълно погрешен сигнал.
Според него важно е
освен това германската, а

и европейската отбрани-
телна способност значи-
телно да бъдат подсилени
- както по отношение на
традиционните заплахи,
така и срещу новите
опасности, свързани с
воденето на хибридни
войни.
Не на последно място е

нужно да се води прагма-
тичен диалог с Москва по
отделни международни
въпроси - като например
ядреното споразумение с
Иран. Собствените външ-
нополитически интереси
на Германия налагат
подобно нещо".
Мантойфел казва, че

тази дипломатическа
стратегия по отношение
на Русия би трябвало
обаче да бъде подплатена
с още два важни елемен-
та: От една страна, запад-
ната политика никога
повече не бива да реаги-
ра прибързано и истерич-
но на провокации от
Москва. От подобно нещо
ползи извлича в крайна
сметка единствено Кре-
мъл, а доверието към
Запада спада сериозно.

"Äîé÷å âåëå": Â Ãåðìàíèÿ ñå óñèëâàò
ãëàñîâåòå çà äèàëîã ñ Ðóñèÿ

ските медии покорно биха
изпълнили каквото им се ка-
же. Така че биха могли вед-
нага да започнат да описват
на европейците каква е ре-
алността по отношение на
американското правителст-
во. В този смисъл може да
се дадат примери, включи-
телно и за това как САЩ от-
краднаха Украйна и че ня-
кои от участниците в съби-
тията там вече разкриха ро-
лите си. Или че Русия не е
откраднала Крим, а това
всъщност беше искрата, ко-
ято трябваше отново да въз-
пламени студена война.

Краят на западното
съюзничество (и на
американския импери-
ализъм) е възможен.

Но за целта на лидерите
на ЕС и на Ердоган ще са
им необходими кураж, убе-
деност и желание за възв-
ръщане на националния су-
веренитет като основен гра-
дивен елемент на демокра-
цията навсякъде по света. Та-
кава промяна на политичес-
ката теория би била качест-
вена промяна за Европа (и/
или за Турция), която, исто-
рически погледнато, винаги
твърдо е подкрепяла импе-
риите, а респективно и дик-
татурите. А това би означа-
вало смяна на парадигмата.

От Strategic Culture
Превод: Антоанета Кисе-

линчева, a-specto

Åâðîïà å ïðåä èçáîð: Íàöèîíàëíèÿò
ñóâåðåíèòåò ñðåùó ïîêîðÿâàíåòî é
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След  атентата срещу
двойния агент Сергей
Скрипал британската
министър-председателка
Тереза Мей даде нагледен
пример  как не бива да се
действа. Така само се
подсилва инструментали-
зираният от Кремъл
"образ на врага" в лицето
на Запада.
От друга страна, Герма-

ния, а и цяла Европа би
трябвало по-силно да се
отворят за контакти с
руското общество. Нужен
е обхватен диалог с
всички политически сили
и групи в Русия, включи-
телно и с националисти-
ческите, патриотични и
консервативни сили.
Ако този диалог се води

със спокоен тон и позна-
ване на собствените
принципи, в дългосрочен
план ще може да се
преодолее с право крити-
куваното отчуждение
между германци и русна-
ци", се казва в анализа на
"Дойче веле".

Инго МАНТОЙФЕЛ
Дойче веле
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- Ваше Превъзходителство, предс-
тои визита на българския президент
Радев при президента Путин. Какво
очаква Москва от тази среща?

 - За мен е очевидно, че необходи-
мостта от контакт на най-високо ниво
отдавна е назряла. Ще напомня, че
последната среща между президентите
на България и Русия се е състояла в
далечната 2009 г. Съгласете се, че
подобен период на "застой" за страни
като нашите, които са толкова близки в
исторически и културен план, е просто
недопустим.

Визитата на Румен Радев в Москва
е много позитивен знак и за Русия, и
за България. Надявам се, че тя ще даде
нов импулс за целия спектър на наши-
те двустранни отношения и ще стане
начало за по-нататъшна интензифика-
ция на политическите контакти.

- Какво най-много хвърли сянка
върху отношенията между нашите две
страни в последните години?

- Отношенията между нашите стра-
ни през последните години наистина
бяха нееднозначни. Върху тях се
отразиха негативно и усложнената
международна обстановка, и кризата в
отношенията на Русия с ЕС и НАТО,
чийто член е България, и невинаги
конструктивното поведение на отделни
български политици. Но въпреки това
ми се иска да вярвам, че този период е
в миналото. В Москва не остават
незабелязани позитивните сигнали,
отправяни от днешното ръководство на
България. Така че мога да кажа, че ние
гледаме с оптимизъм на бъдещето.

- В каква степен отношенията ЕС -
Москва влияят на отношенията София
- Москва?

- Разбираемо е, че Евросъюзът се
опитва да действа като "единен фронт"
на международната арена, той отдавна
се стреми към това. Но съществуват и
такива понятия като държавен сувере-
нитет и национални интереси - аз
често казвам, че един грамотен поли-
тик и дипломат трябва на първо място
да се ръководи от тях, а след това да
мисли за блоковата дисциплина. Както
показа неотдавнашният пример със
случая „Скрипал", когато българското
правителство реши да не върви по
гайдата на Лондон и не изгони руски
дипломати, София е готова да изграж-
да с Русия отношения на взаимно
уважение и сътрудничество. Нашите
две страни са независими и свободни
да следват прагматичен външнополити-
чески курс независимо от членството си
в една или друга организация.

- Допринесе ли българското европ-
редседателство за "нормализиране на
отношенията ЕС - Москва", каквато
амбициозна цел си бе поставил българ-
ският премиер Борисов?

- Ние наистина следим с интерес
вашия първи мандат като страна-
председател на Съвета на ЕС. Предсе-
дателството на България в Съвета на
ЕС обаче е в самия си разгар и затова
ми се струва, че е рано да правим
изводи. Предстои София да проведе
още редица мероприятия като глава на
Евросъюза, което на свой ред запазва
и възможността да се намери допирна
точка между интересите на Москва и
Брюксел.

- Безспорно нивото на прагматич-
ните връзки между двете страни е
далеч под това, което бихме искали.
От какво зависи те да бъдат активи- На стр. 17

Активират се
усилията за
подкопаване
на
многовеков-
ните връзки
на Русия с
балканските
страни

не способстват за укрепването на
доверието между нашите страни. И
въпреки всичко, ще повторя - Русия е
отворена за открит и честен разговор
със своите български партньори.
Ръководството на вашата страна също
така демонстрира готовност за конст-
руктивен диалог. Убеден съм, че с общи
усилия ще успеем да върнем официал-
ните руско-български отношения на
това ниво на доверие, което съществу-
ва между народите на нашите страни.
За щастие, на чисто човешко ниво
доверието остава, хората продължават
да изпитват искрено топли чувства
едни към други независимо от полити-
ческата конюнктура.

- В доклада за състоянието на
националната сигурност на България
Русия е посочена сред заплахите за
страната ни. Приемате ли това като
адекватна оценка?

 - Аз съм се изказвал вече няколко
пъти на тази тема, така че ще бъда
кратък. България - това са не само
политиците, това най-напред са редо-
вите граждани. Излезте на улицата и
ги питайте дали Русия представлява
заплаха за България. За времето на
своето пребиваване тук, а това е пове-
че от година и половина, аз такива
хора не съм срещал.

- Разглежда ли Русия нашата стра-
на като някаква заплаха? Ние сме
член на НАТО, а НАТО провежда
военни учения в Черно море, в близост
до границите на Русия?

- Ние винаги сме се изказвали в
полза на изграждането на честни
отношения - това особено се отнася за
България, с която ни свързват толкова
много неща. Доколкото мога да съдя от
своята работа, българските власти се
ръководят от същия принцип. Вашият
министър-председател Бойко Борисов
каза веднъж, че Черно море трябва да
бъде море на дружбата. Аз съм напъл-
но съгласен с това и смятам, че нито
Русия е заплаха за България, нито
България - за Русия, и тук членството
в НАТО няма никакво отношение.

- А заплаха ли е Русия за ЕС?
Такова е мнението например на Тереза
Мей.

Н. Пр.

Анатолий
Макаров,
посланик на
Руската
федерация в
България

рани?
 - Често ми се случва да чувам, че

отношенията между нашите страни
трябва да се развиват на базата на
предсказуемост и взаимно уважение. И
аз съм абсолютно съгласен с това -
именно това предлага и Русия. За
разлика от някои други водещи играчи
на международната арена, ние никога
не изискваме от страните, с които си
сътрудничим, да жертват изгодни за
техните икономики и за техните граж-
дани проекти по чисто политически
мотиви.

Русия е готова за активиране на
двустранните отношения с България -
на нас никой не ни казва с кого и как
да водим диалог, с кого да дружим, а с
кого - не. За нас България винаги е
била и остава желан партньор.

- До каква степен санкциите срещу
Русия пречат на нашите икономичес-
ките връзки?

 - Няма съмнение, че санкциите
усложняват нашето икономическо
сътрудничество, но влиянието им далеч
не е толкова голямо, както мечтаеха
техните инициатори. По предварителни
данни през миналата година обемът на
двустранната търговия е нараснал с
40% - до 3,8 млрд. евро, което не може
да не ни радва.

Най-трудно се понасят ограничения-
та в селското стопанство, като тук
щетите за България са осезаемо по-
големи - косвените загуби на българс-
ките производители само за 2014 -
2015 г. се оценяват на около 100 млн.
евро. Още по-печално е, че съществу-
ващите ограничения имат негативен
психологически ефект върху малкия и
средния бизнес. Предприемачите започ-
наха да се отнасят предпазливо към
стартирането на съвместни производст-
ва, към излизането съответно на
българския и на руския пазар, опася-
вайки се, че политиката на санкции ще
застраши целия им бизнес. От това не
печели никой - нито вие, нито ние.

- Има ли доверие между Москва и
София?

- Доверието не е константна величи-
на нито в отношенията между държави-
те, нито между хората, нито даже в
семейството. Застоят и продължаваща-
та пауза в двустранните контакти явно
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Двама майстори на
обира, Макс Бърдет (Пи-
ърс Броснан) и краси-
вата му съучастничка
Лола (Салма Хайек) са
избягали на Райския ос-
тров, Бахамите, за да си

Ñíîóäúí

Гледайте:
„След

залеза“

bTV Cinema,
четвъртък,
21,00 ч.

починат и да се наслаж-
дават на трудно спече-
леното си богатство. Но
Стан (Уди Харелсън),
агент от ФБР, преслед-
ващ Макс от седем го-
дини, отказва да повяр-
ва в оттеглянето им.

Той подозира, че пла-
нират да откраднат пос-
ледния Наполеонов диа-
мант, който по съвпаде-
ние трябва да пристиг-
не на острова като част
от пътуваща изложба.

Докато Лола държи

на новия си спокоен жи-
вот,  Макс обмисля
кражбата на диаманта.
Сега въпросът е ще се
завърне ли той към ста-
рия занаят - и ще ус-
пее ли най-накрая Стан

да го хване? „След за-
леза е екшън“ приклю-
чение с високи залози
и неочаквани обрати,
което ще ви остави без
дъх!

Режисьор: Брет Рат-

нър. В ролите: Салма
Хайек, Наоми Харис, Ръ-
сел Хорнсби, Трой Гари-
ти, Дон Чийдъл, Пиърс
Броснан, Уди Харелсън,
Крейг Роузънбърг, Крис
Пен

btv Cinema, понеделник, 21.00 ч.



Ï
ПОНЕДЕЛНИК - 21 май21 - 27 май

16.30 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

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

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

18.00 "Семейни войни" (премие-
ра) - телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA - цент-
рална емисия

20.00 "Като две капки вода" - за-
бавно предаване, 6 сезон

23.00 "Господари на ефира" - за-
бавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"

- предаване на NOVA
01.00 "Черният списък" - сериен

филм, 3 сезон
02.00 "Непростимо" - сериал
03.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм
04.00 "Войната на розите" - се-

риен филм /п/

bTV

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

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с

водещи Десислава Стояно-
ва и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Любов под на-

ем" - сериал, с. 1, еп. 125
15.00 Премиера: "Шест сестри" -

сериал, с.3, еп. 6
16.00 Премиера: "Алиса в стра-

ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 6

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Скъпи наследни-

ци" - сериал, с.1, еп. 91
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Великолепният

век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 25

21.00 MasterChef България - кули-
нарно шоу

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

ал, с.3, еп. 12
01.00 "Шест сестри" /п./ - сери-

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

с.3, еп. 50

bTV Action

06.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация

08.00 "Кости" - сериал, с.11, еп.
19
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06.00 Денят започва сутрешен ин-
формационен блок с воде-
щи Боряна Черганова, Илия
Илиев и Иво Никодимов

09.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

09.15 Денят започва с Култура
културен информационен
блок с водещи Александра
Гюзелева и Михаил Заимов

10.30 Здравето отблизо здравно
предаване с водеща Мария
Андонова

12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Малки истории документа-

лен слот
14.25 Сагуа - сиамската котка ани-

мационен филм
14.40 Животни по пижами ани-

мационен филм
15.05 Пиксел Пинки 2 анимацио-

нен филм
15.30 Сафарито на Скаут тв филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /30 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" кулинарно предаване с
водещ Ути Бъчваров

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно

предаване
19.00 Стани богат тв игра с во-

дещ Михаил Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg България, Бал-

каните и Европейският съ-
юз

22.00 Геният тв филм /8 епизод/
23.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Въпрос на чест 2 тв филм

/6 епизод/(16)
00.40 Денят започва с Култура /п/
01.55 Геният тв филм /8 епи-

зод/п/
02.55 Въпрос на чест 2 тв филм

/6 епизод/п/(16)
03.50 Здравето отблизо /п/
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05.20 "Часът на Милен Цветков"
/п/

06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

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

риен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера)

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

сериен филм
16.00 Новините на NOVA

09.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.4, еп. 6

10.00 "Лонгмайър" - сериал, с.3,
еп.7

11.00 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.5, еп. 6

12.00 "Легендите на утрешния
ден"- сериал, с. 1, еп. 9

13.00 "Скатавки" - комедия, кри-
минален , (САЩ, 2010), ре-
жисьор -  Кевин Смитч ак-
тьори - Фред Армисен,
Трейси Морган, Джим Нор-
тън, Брус Уилис, Джейсън
Лий, Шон Уилям Скот, Ра-
шида Джоунс, Адам Броу-
ди, Гилермо Диаз, Кевин
Полак, Мишел Трахтенбърг

15.00 "Кости" - сериал, с.11, еп.
20

16.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.4, еп.7

17.00 "Легендите на утрешния
ден"- сериал, с.1 , еп. 10

18.00 "Тежки престъпрения" - се-
риал, с.5, еп. 7

20.00 Премиера: "Животинско цар-
ство" - сериал , с.2, еп. 11

21.00 bTV Новините
22.00 "Сблъсък"- екшън, кримина-

лен ( Мексико, 2016), ре-
жисьор - Елис Фрейзър, ак-
тьори - Токтам Абузари, Га-
ри Даниелс, Еди Фернан-
дез, Луис Гатика и др. 

23.45 "Животинско царство" - се-
риал , с.2, еп. 11

00.45 "Последователите" - сери-
ал, с.2, еп.8

01.45 "Кости" - сериал, с.11, еп.
20

02.45 "Легендите на утрешния ден"
- сериал , с.1, еп. 10

03.45 "Тежки престъпрения" - се-
риал, с.5, еп. 7

04.45 "Супер коли" - автомобил-
но предаване

bTV COMEDY

05.00 "Фитнес Тони" - сериал
06.00 "Загадките на Лора" - сери-

ал, с.1
07.00 "Моето семейство" - сери-

ал
08.00 "Шегаджии" - сериал, с.2
09.00 "Столичани в повече" - с.12
10.00 "Робосапиен: рестарт" -

драма, приключенски , САЩ,
2015, режисьор - Шон Мак-
намара, актьори - Ким Ко-
утс, Пенелъпи Ан Милър,
Джей Хед, Жоаким Де Ал-
мейда, Дейвид Ейген-
берг, Боби Колман, Питър
Джайсън, Шон Макнамара

12.00 "Модерно семейство" - се-
риал

12.30 "Щурите съседи"- сериал
14.00 "Теория за големия взрив"

- сериал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Комиците и приятели

2018" - комедийно шоу
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сери-

ал, с.4
20.00 "Стъпка по стъпка" - сери-

ал, с.5

ЗЕМЯ 2

21.00 "Приятели" - сериал, с.7
22.00 "Теория за големия взрив" -

сериал, с.7
23.00 "Модерно семейство" - се-

риал, с.7
00.00 "Робосапиен: рестарт" - дра-

ма, приключенски , САЩ,
2015, режисьор - Шон Мак-
намара, актьори - Ким Коутс,
Пенелъпи Ан Милър, Джей
Хед, Жоаким Де Алмейда,
Дейвид Ейгенберг, Боби Кол-
ман, Питър Джайсън, Шон
Макнамара и др.

02.00 "Загадките на Лора" - сериал
03.00 "Шегаджии" - сериал
04.00 "Модерно семейство" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп. 12

07.00 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.4

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.1

09.15 "Рокенрола" - екшън, крими-
нален (Великобритания,
2008), режисьор - Гай Ричи,
актьори - Джерард Бът-
лър, Идрис Елба, Джема Ар-
търтън,  Лудакрис,Марк
Стронг, Танди Нютън, Том Уил-
кинсън, Тоби Кебел, Джеръми
Пивън, Том Харди и др.

11.45 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп.13

12.45 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.5

13.45 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.2

14.45 "Матрицата: Презареждане" -
екшън, фантастика, трилър
(САЩ, 2003), актьори - Лам-
бер Уилсън, Хюго Уийвинг,
Киану Рийвс, Лорънс Фиш-
бърн, Кари-Ан Мос, Глория
Фостър, Джейда Пинкет Смит

17.30 "Апостол Карамитев" - доку-
ментален филм

19.00 "Елхички 2" - комедия (Ру-
сия, 2011), режисьор - Алек-
сандър Баранов, Александър
Кот, Леван Габриазде, Димит-
ри Киселев, актьори - Пьотр
Фьодоров, Сергей Светлаков,
Иван Ургант, Мария Шалае-
ва, Ана Чиповская, Мария
Порошина, Павел Баршак

21.00 Премиера: "Сноудън" - биог-
рафия, драма, трилър (САЩ,
2016), актьори - Джоузеф
Гордън-Левит, Никълъс
Кейдж, Скот Истууд, Шайлийн
Уудли, Рис Айфънс, Тимоти
Олифант, Закари Куинто,
Мелиса Лео, Том Уилкинсън,
Джоуел Ричърдсън и др.

23.45 "Усмивчица" - драма, (САЩ,
2007 г.), актьори -  Майкъл
Хичкок, Адам Броуди, Ана Фе-
рис, Дейвид Голдман, Джон
Чо и др.

01.30 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп.13

02.30 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.5

03.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.2

16.00 Бразди
16.30 Денят започва с Георги

Любенов
18.15 Афиш културно-информа-

ционно предаване
18.30 Добър ден с БНТ 2
19.30 Пътувай с БНТ 2: Етно /

БНТ 2 Пловдив/
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Тържествен концерт по

случай Деня на храбростта
и празника на Българската
армия /п/

21.55 Време за жени тв филм /
2006 г./, режисьор Илия
Костов, в ролите: Аня Пен-
чева, Параскева Джукело-
ва, Катерина Евро, Биляна
Петринска, Любен Чаталов,
Тончо Токмакчиев, Стефан
Попов, Робърт Янакиев,
Никола Рударов и др.

23.35 Афиш културно-информа-
ционно предаване /п/

23.50 По света и у нас
00.05 Спортна треска
01.05 Извън играта /п/
01.35 Отблизо с Мира Добрева

/п/
02.35 Иде нашенската музика /п/
03.35 Нощни птици /п/
04.35 Малки истории /п/

Diema Family

06.00 "Малката булка" - сериен
филм

09.30 "Великолепният век" - се-
риен филм, сезон 2, 2
епизода

11.30 "Без багаж" - предаване за
туризъм

12.00 "Сладко като баклава" - ро-
мантична комедия с уч. на
Тим Бергман, Ясмин Герад,
Мерал Перин и др.

14.00 "Моето наследство" - ро-
мантичен филм с уч. на
Юлия Хартман, Йоханес
Цирнер, Урсела Мон и др.

16.00 "Когато сърцето зове" -
сериал, сезон 1

17.00 "Напът с Елза" - роман-
тична драма с уч. на Миха-
ела Мей, Алисиа фон Ри-
тенберг, Улрике Чаре и др.

19.00 "Съдби на кръстопът" - пре-
даване

20.00 "Къщата на спомените" -
романтичен филм с уч. на
Емили Роуз, Джъстин Брю-
нинг, Линдзи Уогнър, Адам
Кауфман, Брус Бокслайт-
нър, Адам Скалия и др.

21.50 "Моето наследство" - ро-
мантичен филм с уч. на
Юлия Хартман, Йоханес
Цирнер, Урсела Мон и др.
/п/

23.50 "Сладко като баклава" - ро-
мантична комедия с уч. на
Тим Бергман, Ясмин Герад,
Мерал Перин и др. /п/

01.50 Еротичен телепазар
04.00 "Къщата на спомените" -

романтичен филм с уч. на
Емили Роуз, Джъстин Брю-
нинг, Линдзи Уогнър, Адам
Кауфман, Брус Бокслайт-
нър, Адам Скалия и др. /п/

Diema Sport

08.00 Баскетбол: Кливланд Кава-
лиърс - Бостън Селтикс,
шести финален мач от Из-
точната конференция на
НБА, повторение

10.30 Класика Първа професио-
нална лига - Пирин - Сла-
вия (2016-17), повторение

11.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

13.00 Студио "Баскетбол", дирек-
тно

13.30 Баскетбол: Мач от испан-
ската баскетболна лига,
директно

15.10 Студио "Баскетбол", дирек-
тно

15.30 "Домът на футбола", пре-
даване за български фут-
бол (2017-18), 45-и епи-
зод, повторение

16.30 Студио "Лига 1", директно
17.00 Футбол: Финал на плейо-

фите на английската Лига
1, директно

18.55 Студио "Лига 1", директно
19.30 Студио "Формула 1", пов-

торение
20.10 Формула 1: Състезание за

Голямата награда на Мона-
ко, повторение

22.10 Студио "Формула 1", пов-
торение

22.30 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

00.30 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

02.30 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2017-18), 29-и епизод,
повторение

03.30 Баскетбол: Бостън Селтикс
- Кливланд Кавалиърс,
седми финален мач от Из-
точната конференция на
НБА, директно
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05.50 "Актьорско студио" - ток-
шоу

06.50 "Децата на въздушния Бъд"
- семейна комедия с уч.
на Джейн Кар, Партик
Краншоу, Тайлър Фодън,
Карън Холнес и др.

08.45 "Хотел Трансилвания" -
анимационен филм

10.45 "Мъпетите 2" - приключен-
ска комедия с уч. на Рики
Джървейс, Тай Бърел, Тина
Фей, Тони Бенет, Хю Боне-
вил и др.

13.00 "Хук" - приключенска ко-
медия с уч. на Дъстин
Хофман, Робин Уилямс,
Джулия Робъртс, Боб Хос-
кинс, Маги Смит, Каролин
Гудал, Амбър Скот, Чарли
Корсмо, Лоръл Кронин,
Данте Баско и др.,

16.00 "Любовен рикошет" - с уч.
на Катрин Зита-Джоунс,
Джъстин Барта, Джон
Шнайдър, Лин Уитфилд,
Кейт Дженингс Грант, Сам
Робардс и др. /п/

18.00 "София - Ден и Нощ" -

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 10, 3 епи-
зода /п/

07.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 6, 3 епизода

11.00 "Приключението "Посейдон"
- приключенски екшън с уч.
на Адам Болдуин, Браян
Браун, Рутгер Хауер, Стив
Гутенберг, C. Томас Хауъл,
Питър Уелър, Клайв Ман-
тъл, Алекс Кингстън и др.,
II част

12.50 "Без багаж" - предаване за
туризъм

13.30 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 10, 4 епи-
зода

15.30 "Браво, момчето ми!" - ко-
медия с уч. на Адам Санд-
лър, Анди Самбърг, Лейтън
Мийстър, Ванила Айс, Тони
Орландо, Уил Форте, Сю-
зън Сарандън, Майло Вен-
тимиля, Джеймс Каан и др.
/п/

18.00 "Заместникът" - екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Джули Кокс, Алън Макке-
на, Уилям Таплей, Иън
Вирго и др.

20.00 "Шифърът на Леонардо" -
трилър с уч. на Том Ханкс,
Жан Рено, Одри Тоту, Иън
Маккелън, Пол Бетани, Ал-
фред Молина, Юрген Прох-
нов и др.

23.00 Професионална борба:
"Челен сблъсък"

00.00 "Фрактура" - предаване за
рок музика
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05.00 В кадър Западни Балкани:
Македония /п/

05.30 Непозната земя /п/
06.00 По следите на лешоядите

научнопопулярен филм
06.35 10 години ансамбъл "Пла-

мъче" концерт /втора част/
07.35 Опознай България /избра-

но/
08.00 Български уроци - народ-

ни танци, песни и обичаи
/п/

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

09.00 България от край до край 3
/1 епизод/п/

09.30 Културни адреси: София,
Европа документална поре-
дица /1 епизод/п/

10.00 Иде нашенската музика
11.00 Вяра и общество с Горан

Благоев
12.00 По света и у нас
12.30 #Европа
13.00 БГ кинокласика: "Обич" иг-

рален филм /1972 г./, ре-
жисьор Людмил Стайков, в
ролите: Виолета Донева,
Невена Коканова, Иван
Кондов, Стефан Данаилов,
Николай Бинев, Андрей
Чапразов и др.

14.30 Извън играта
15.00 Отблизо с Мира Добрева
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риалити сериал, 2 епизо-
да /п/

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15

21.00 "Шивачът от Панама" - три-
лър с уч. на Пиърс Брос-
нан, Джефри Ръш, Джей-
ми Лий Къртис, Леонор
Варела, Катрин Макормак,
Даниел Радклиф, Брендън
Глийсън, Харолд Пинтър,
Дейвид Хейман, Дилън Бей-
кър и др.

23.15 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15 /п/

00.15 "Скандално" - биографична
драма с уч. на Тоби Джо-
унс, Даниел Крейг, Сандра
Бълок, Гуинет Полтроу,
Джеф Даниълс, Изабела
Роселини, Сигорни Уивър,
Хоуп Дейвис, Питър Богда-
нович, Джулиет Стивънсън

RTR

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Културният отдих"
08.15 Сериал: "Следствени тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени тайни"
10.25 Сериал: "Красив живот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко предаване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 Сериал: "Обикновен живот"
19.20 "Бялата гвардия"
20.50 "Културната революция"
21.35 Сериал: "Семеен детектив"
22.15 "Битката за луната"
23.00 Токшоу: "Пряко предаване"
00.10 Сериал: "Стръмните брего-

ве"
01.00 "Утрото на Русия"
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05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, двадесети етап

06.00 Тенис: Турнир в Нюрнберг,
жени, финал

07.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, двадесети етап

08.15 Тенис: Турнир в Женева,
мъже, финал

09.30 "Потготви се"
09.45 Колоездене: Обиколка на

Италия, двадесети етап
11.00 Тенис: Открито първенство

на Франция 2017, обзор
12.00 Тенис: Открито първенст-

во на Франция, ден 1, ди-
ректно

16.45 Колоездене: Обиколка на
Италия, двадесети първи
етап, директно

20.00 Тенис: Открито първенст-
во на Франция, ден 1, ди-
ректно

22.15 Тенис: Гейм, Шет и Матс,
коментарно предаване, ди-
ректно

22.40 Новини
22.45 Тенис: Открито първенст-

во на Франция, ден 1, ду-
ел на деня

23.30 Автомобилизъм: Суперкупа
на Порше
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предаване на NOVA
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Кошмари в кухнята" - преда-

ване на NOVA
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Закрилникът" (премиера) - с уч.

на Дензъл Уошингтън, Мартон
Чокаш, Клоуи Грейс Морец,
Дейвид Харбър и др.

22.40 "Робокоп"- с уч. на Гари Олд-
ман, Майкъл Кийтън, Аби Кор-
ниш, Самюъл Джаксън, Джей
Баручел, Джоел Кинаман и др.

01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01.30 "Лятото на моите мечти" -  с уч.

на Паскал Хатън, Робърт Гант,
Деби Гибсън, Лейн Едуардс /п/

03.45 "Предложение за брак" - с уч.
на Кайла Юел, Раян Мериман,
Катлийн Куинлан, Тимъти Ботъмс
и др. /п/

bTV

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

06.00 "Робо и Страшко" - анимация
07.00 "Като на кино" - предаване за

кино с водещ Михаил Дюзев
08.00 "Тази събота и неделя" - преда-

ване с водещи Мариана Векил-
ска, Жени Марчева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Търси се…" - токшоу с воде-
щи Меги и Нели

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "НепознатиТе" - документално

предаване
13.00 "Поли" - комедия (САЩ,1998),

режисьор - Джон Робъртс, ак-
тьори - Джина Роуландс, Тони
Шалуб, Чийч Марин, Джей Мор,
Трини Алварадо, Брус Дейвисън

15.00 "Ченге в детската градина 2" -
комедия (САЩ, 2016), режи-
сьор - Дон Майкъл Пол, актьори
- Долф Лундгрен, Дарла Тейлър,
Сара Стрейндж, Алекс Паунович,
Бил Белами и др.

17.00 "120 минути" - публицистично
предаване с водещ Светослав
Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути" - с водещ Све-

тослав Иванов
19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите - поредица за

журналистически филми и раз-
следвания

20.00 "Гласът на България" - музикал-
но шоу

22.30 "Папараци" - тв таблоид
23.30 "Шут в г*за" - екшън, дра-

ма, комедия (САЩ, Великобри-
тания, 2010), актьори - Арън Тей-
лър - Джонсън, Гарет М. Браун,
Евън Питърс, Дебора Туис, Лин-
дзи Фонсека, Софи Му, Кристо-
фър Минц-Плас, Марк Стронг, Ни-
кълъс Кейдж и др.

01.20 "Ваканция с приятели" - коме-
дия, драма (САЩ, 2013), актьо-
ри - Моника Колхаун, Морис Чес-
тнът, Реджина Хол, Мелиса Де
Суса, Санаа Латън, Тай Дигс, Ниа
Лонг, Харолд Перинео, Терънс Ха-
уърд и др.

03.20 "Търси се…" /п./
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05.50 Малки истории /п/
06.50 Неделно евангелие
06.55 Инуяша анимационен филм
07.20 Животни по пижами анимацио-

нен филм/п/
08.00 Сафарито на Скаут тв филм/п/
08.30 Денят започва с Георги Любе-

нов публицистично предаване
10.30 Отблизо с Мира развлекателно

предаване
11.30 Клиника на третия етаж тв филм
12.00 По света и у нас информацион-

на емисия
12.30 #Европа информационно преда-

ване с водещ Петър Георгиев
13.00 България от край до край 6 /7

филм/
13.30 Няколко дни с акад. Лихачов док.

филм /България, 1987г./, режи-
сьор Иван Георгиев-Гец

14.00 Сестри тв филм /6 епизод/
15.00 Отклонение /100 г. от рождени-

ето на режисьора Гриша Ост-
ровски/ игрален филм /Бълга-
рия, 1967г./, режисьор Гриша
Островски, в ролите: Иван Андо-
нов, Невена Коканова, Стефан
Илиев, Катя Паскалева и др.

16.20 Възстановка документален
филм /България, 2001г./, режи-
сьор Асен Владимиров

16.50 Частните музеи в Чехия: Музей
на восъчните фигури докумен-
тален филм

17.00 Спортна треска обзорно спорт-
но предаване

18.00 Пътят към ФИФА Световно пър-
венство 2018 документална по-
редица

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Обещанието 2 състезание с

български евродепутати
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Открито с Валя Ахчиева преда-

ване за разследваща журна-
листика

21.15 Дийпан игрален филм /Франция,
2015г./, режисьор Жак Одиар,
в ролите: Антонитасан Джесута-
сан, Калиесуари Сринивасан,
Клаудин Винансидамби и др.
(14)

23.10 По света и у нас
23.25 Дамата с камелиите игрален

филм /копродукция, 1984 г./,
режисьор Дезмънд Дейвис, в ро-
лите: Грета Скаки, Колин Фърт,
Джон Гилгут, Бен Кингсли и др.

01.05 Сестри тв филм /6 епизод/п/
02.00 Телепазарен прозорец
02.15 Послания от мрака игрален филм

/п/ (12)
04.15 България от край до край 6 /6

филм/п/
04.45 Вяра и общество  /п/
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06.30 "Иконостас"
07.00 "Нощна смяна" - сериен филм,

сезон 2
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Предложение за брак" - с уч.

на Кайла Юел, Раян Мериман,
Катлийн Куинлан, Тимъти Ботъмс

14.15 "Лятото на моите мечти" (преми-
ера) - с уч. на Паскал Хатън,
Робърт Гант, Деби Гибсън, Лейн
Едуардс и др.

16.00 "Аз обичам България" - забавно

04.20 bTV Репортерите /п./
04.40 "Времето лети" - сериал, с.3,

еп.56

bTV Action

06.00 "Костенурките Нинджа" - ани-
мация

08.00 "Супергърл" - сериал, с.1, еп.
1,2,3

11.00 "Сблъсък" - екшън, криминален
( Мексико, 2016), режисьор -
 Елис Фрейзър, актьори - Токтам
Абузари, Гари Даниелс, Еди Фер-
нандез, Луис Гатика и др. 

12.45 "Доносник"- екшън, драма, три-
лър ( САЩ, Обединени арабски
емирства, 2013), режисьор - Рик
Роман Уаг, актьори - Дуейн
Джонсън, Бари Пепър, Джон Бер-
нтал, Сюзан Сарандън, Майкъл
Кенет Уилямс, Надин Веласкес,
Харолд Перинео, Бенджамин Брат
и др.

15.00 "Библиотекарите" сериал, с.2 ,
еп. 9, 10

17.00 "Дивата муха"- предаване за ек-
стремни спортове

17.30 "МИСИЯ МОЯТ ДОМ" - предава-
не за строителство, ремонти, об-
завеждане и дизайн

18.00 "Супер коли" - автомобилно пре-
даване

19.00 "Огън под земята" - екшън, дра-
ма, трилър (САЩ, 1997), актьо-
ри - Стивън Сегал, Мардж Хел-
генбергер, Стивън Ланг, Брад
Хънт, Крис Кристофърсън и др.

21.00 bTV Новините - централна еми-
сия

21.45 bTV Репортерите - предаване за
журналистически филми и раз-
следвания

22.00 "Гаднярът" - комедия, драма
( САЩ, 2001), актьори - Джей-
сън Флеминг, Вини Джоунс, Дей-
вид Кели, Дейвид Хемингс, Ралф
Браун, Джейсън Стейтъм

00.00 "Дивата река" - екшън, прик-
люченски, криминален (САЩ,
1994) ,  актьори - Мерил
Стрийп, Дейвид Стратеърн, Ке-
вин Бейкън, Джоузеф Мазе-
ло, Стефани Сойер, Джон С.
Райли, Елизабет Хофман и др.

02.00 "Супергърл" - сериал, с.1, еп. 1,
2,3

04.15 "Сблъсък" - екшън, криминален
(Мексико, 2016), актьори - Ток-
там Абузари, Гари Даниелс, Еди
Фернандез, Луис Гатика и др. 

bTV COMEDY

05.00 "Фитнес Тони" - сериал
06.00 "Загадките на Лора" - сериал,

с.1
07.00 "Двама мъже и половина" - се-

риал, с.4
08.00 "Майк и Моли" - сериал, с.5
09.00 "Онези от партера" - с.2
10.00 "Нова в града" - драма,коме-

дия,романтичен (САЩ, Канада,
2008), режисьор - Джонас Ел-
мер, актьори - Рене Зелуегер,
Хари Коник младши, Дж. К.
Симсън, Сиобан Фелън и др.

12.00 "Столичани в повече" - сериал,
с.12

13.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
14.30 "Приятели" - сериал
16.00 "Моето семейство" - сериал
17.30 "Щурите съседи" - сериал
20.30 "Близнаци" - комедия, кримина-

лен (САЩ, 1988), режисьор -
 Айвън Райтман, актьори - Арнолд
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Шварценегер, Дани Де Вито,
Кели Престън, Хлое Уеб, Бони
Бартлет и др.

22.30 "Фитнес Тони" - сериал
23.30 "Двама мъже и половина" - се-

риал
00.30 "Теория за големия взрив" -

сериал
01.00 "Онези от партера" - сериал
02.00 "Загадките на Лора" - сериал,

с.3
03.00 "Майк и Моли" - сериал
04.00 "Двама мъже и половина" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Любов сред лозята" - роман-
тичен (Канада, 2016), актьори
- Емануел Вогие, Матю Мак-
кол, Кристофър Ръсел и др.

08.00 "Елхички 2" - комедия (Русия,
2011), актьори - Пьотр Фьо-
доров, Сергей Светлаков, Иван
Ургант, Мария Шалаева, Ана Чи-
повская, Мария Порошина, Па-
вел Баршак и др.

10.00 "Среднощно слънце" - приклю-
ченски, семеен, (Канада, Ита-
лия, 2014 г.,), актьори - Дако-
та Гойо, Горан Вишнич, Бри-
джит Мойнахан, Дуейн Мъри

12.00 "Рок завинаги" - мюзикъл, дра-
ма, комедия (САЩ, 2012), ак-
тьори - Джулиян Хоф, Дакота
Сейдж Грант, Матю Ръш Съли-
ван, Диего Бонета, Ръсел
Бранд, Алек Болдуин, Том Круз, 
Мери Джей Блайдж, Пол Джиа-
мати, Катрин Зита-Джоунс и др.

14.30 "Големият заговор" - комедия,
криминален (САЩ, 2004), ре-
жисьор - Джордж Ермитидж,
актьори - Оуен Уилсън, Бъч Хе-
лемано, Чарли Шийн, Вини Джо-
унс, Уили Нелсън, Сара Фос-
тър, Морган Фрийман и др.

16.30 "Индиана Джоунс и кралството
на кристалния череп" - екшън,
приключенски (САЩ, 2008),
актьори - Харисън Форд, Кейт
Бланшет, Рей Уинстън, Шая Ле-
бьоф, Карън Алън, Джим Бро-
удбент, Джон Хърт и др.

19.00 "След залеза" - екшън, коме-
дия, криминален (САЩ, 2004),
актьори - Уди Харелсън, Микелти
Уилямсън, Крейг Розен-
бърг, Салма Хайек, Дон Чийдъл,
Наоми Харис, Крис Пен, Ръсел
Хорнсби, Трой Гарити, Пиърс
Броснан

21.00 "Матрицата: Революции" - ек-
шън, сай-фай (САЩ, 2003),
актьори - Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Ламбер Уилсън, Хю-
го Уийвинг, Джейда Пинкет Смит,
Кари-Ан Мос, Моника Белучи,
Мери Алис, Нона Гей, Иън Блис,
Натаниъл Лийс, Хари Леникс

23.30 "Чийч и Чонг: Анимационният
филм" - анимация, комедия
(САЩ, 2013), режисьори -
 Брандън Чеймбърс, Ерик Ди Чей-
мбърс, сценаристи - Томи Чонг,
Чийч Марин

01.15 "Импулс" - екшън, трилър
(САЩ, ЮАР, 2015), актьори -
 Морган Фрийман, Олга Кури-
ленко,  Джеймс Пюърфой, 
Джена Сарас, Карл Танинг, Ли-
Ан Самърс, Дейниъл Фокс и др.

03.15 Cinema X: "Нощта на ужасите
2: Нова кръв" - комедия, ужа-
си (САЩ, 2013), актьори - Уил
Пейн, Джейми Мърей, Шон Па-
уър, Саша Паркинсън, Крис
Уолър и др.

Европа документална поре-
дица /1 епизод/

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Извън играта /п/
00.00 Часът на зрителите /п/
00.30 Още от деня
01.10 България от край до край 2

/8, последен епизод/п/
01.40 Върховният - Райнхолд

Меснер в България докумен-
тален филм /п/

02.10 Вяра и общество с Горан
Благоев /п/

03.10 В сенките на Лонгоза науч-
нопопулярен филм

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

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

04.30 Денят започва с Култура
/п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериен
филм

07.00 "Трите лица на Ана" - теле-
новела

08.00 "Каменно цвете" (премиера)
- сериен филм

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

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

11.30 "Прости ми" - сериал /п/
12.30 "Семейни войни" - телеви-

зионна игра /п/
13.30 "Черна любов" - сериал, 2

сезон /п/
14.30 "Черешката на тортата" -

предаване, сезон 7
15.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риал /п/
16.30 "Бон апети" - предаване
17.00 "Завинаги свързани" (пре-

миера) - сериен филм
18.00 "Моят живот" - сериал /п/
19.00 "Сезонът на черешите" - се-

риен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

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

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

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

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

новела /п/

Diema Sport

08.00 Баскетбол: Кливланд Кава-
лиърс - Бостън Селтикс,
трети финален мач от Из-
точната конференция на
НБА, повторение

10.30 Класика от "А" Професио-
нална футболна група - Бе-
рое - Лудогорец (2014-15),
повторение

11.00 Футбол: Лудогорец - Ботев
Пловдив, мач от Първа
професионална лига, пов-
торение

13.00 Футбол: Ботев Враца -
Монтана, мач от Втора
професионална лига, пов-
торение

15.00 "Домът на футбола", пре-

даване за български фут-
бол (2017-18), 44-и епи-
зод, повторение

16.00 Футбол: Верея - Левски,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

18.00 Футбол: ЦСКА - Берое, мач
от Първа професионална
лига, повторение

20.00 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

20.30 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, директ-
но

22.25 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

23.00 Студио: Обзор на кръга в
Първа професионална ли-
га (2017-18), 36-и епизод,
директно

00.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

02.00 Класика от Първа профе-
сионална лига - Дунав -
Черно море (2016-17),
повторение

02.30 Студио: Обзор на кръга в
Първа професионална ли-
га (2017-18), 36-и епизод,
повторение

03.30 Баскетбол: Кливланд Кава-
лиърс - Бостън Селтикс,
четвърти финален мач от
Източната конференция на
НБА, директно
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05.30 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5 /п/

06.30 "Драга фамилия" - сериал,
сезон 3

07.30 "София - Ден и Нощ" - ри-
алити сериал /п/

08.30 "Легенда за езерото" -
приключенски филм с уч.
на Емили Уотсън, Дейвид
Мориси, Крейг Хол , Браян
Кокс и др. /п/

11.00 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5

11.50 "Децата на въздушния Бъд"
- семейна комедия с уч. на
Джейн Кар, Партик Кран-
шоу, Тайлър Фодън, Карън
Холнес и др.

13.30 "Огледало с две лица" -
романтичен филм с уч. на
Барбара Стрейсънд, Джеф
Бриджис, Пиърс Броснан,
Лорън Бакол, Джордж Сий-
гъл, Мими Роджърс, Ел
Макфърсън, Бренда Вакаро

16.00 "Седем години в Тибет" -
драма с уч. на Брад Пит,
Дейвид Тюлис, Б. Д. Уонг,
Виктор Уонг, Дани Дензон-
гпа, Ингеборга Дапкунайте
и др. /п/

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

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15

21.00 "Беззаконие" - криминален
с уч. на Шая Лебьоф, Том
Харди, Гай Пиърс, Джейсън
Кларк, Джесика Частейн,
Гари Олдман и др.

23.20 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15 /п/

00.20 "Вратите на мрака" - три-
лър с уч. на Никълъс
Кейдж, Сара Уейн Келис,

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Питайте Джим" - сериал,
сезон 5 /п/

06.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 5

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 1
/п/

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

10.00 "Полицаите от Чикаго" - се-
риал, сезон 3 /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23 /п/

12.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20/п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 1
14.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 3
15.00 "Полицаите от Чикаго" - се-

риал, сезон 3
16.00 "Питайте Джим" - сериал,

сезон 5, 2 епизода
17.00 "Червената Соня" - екшън с

уч. на Арнолд Шварценегер,
Бригите Нилсен, Сандал
Бергман и др. /п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23

20.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20

21.00 "Скорпион" - сериал, сезон
2

22.00 "Снайперисти 2: Обсег на
стрелба" - екшън с уч. на
Кол Хаузър, Джош Кели,
Даниел Савре, Джейсън
Уонг, Джеси Гарсия, Сти-
вън Ланг, Есай Моралес,
Велислав Петров, Ралица
Паскалева и др.

00.10 "Скорпион" - сериал, сезон
2 /п/

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

06.00 Денят започва сутрешен
блок

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.40 Афиш културно-информа-

ционно предаване /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Малки истории /п/
13.30 Малкото извънземно тв

новела на Евровизия /п/
13.45 Добро утро с БНТ 2 сутре-

шен блок /БНТ 2 Благоев-
град/

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

15.15 Здравето отблизо /п/
16.30 Спортна треска /п/
17.30 България от край до край 2

/8, последен епизод/п/
18.00 По света и у нас
18.20 5 минути София
18.25 Баскетбол /мъже/ финален

плейоф от Националната
баскетболна лига, първи
мач - пряко предаване

20.30 Непозната земя
21.00 История.bg България, Бал-

каните и Европейският съ-
юз

22.05 В кадър Западни Балкани:
Македония

22.35 Културни адреси: София,

ПОНЕДЕЛНИК21 - 27 май ЗЕМЯ3

Вероника Ферес, Лирия
Бент и др

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Културният отдих"
09.15 Сериал: "Следствени тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени тайни"
11.25 Сериал: "Красив живот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко предаване"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 Сериал: "Обикновен живот"
20.20 "Бялата гвардия"
21.50 "Изкуственият отбор"
22.35 Сериал: "Семеен детектив"
23.15 "Храм за Онегин. След сла-

вата"
00.00 Токшоу: "Пряко предаване"
01.10 Сериал: "Стръмните брего-

ве"
02.00 "Утрото на Русия"
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05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, петнадесети етап

06.00 Футбол: MLS, Атланта - Ню
Йорк Ред Булс

07.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, петнадесети етап

08.15 Футбол: MLS, Чикаго - Хюс-
тън

09.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, петнадесети етап

10.00 Тенис: Открито първенство
на Австралия, обзор

11.00 Тенис: Открито първенство
на Франция, квалификации,
директно

13.00 Световна купа за туристи-
чески автомобили WTCR:
Второ състезание в Занд-
воорт, директно

14.00 Тенис: Открито първенство
на Франция, квалификации,
директно

17.30 Световна купа за туристи-
чески автомобили WTCR:
Трето състезание в Занд-
воорт, директно

18.30 Тенис: Открито първенство
на Франция, квалификации,
директно

21.00 "Потготви се"
21.10 Новини
21.15 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Трето състезание в Занд-
воорт, директно

22.00 Футбол: MLS, Монреал -
Лос Анджелис Галакси, ди-
ректно

00.10 Новини
00.15 Колоездене: Обиколка на

Италия, петнадесети етап
01.30 Куриози
01.45 Формула Е: Състезание в

Берлин
02.30 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Състезание в Зандвоорт

04.00 Тенис: Открито първенство
на Франция, квалификации
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16.30 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

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

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

18.00 "Семейни войни" (премие-
ра) - телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA - цент-
рална емисия

20.00 "Откраднат живот: Критич-
на точка" (премиера) - се-
риен филм, 5 сезон

21.00 "Hell’s Kitchen България"
(премиера) - риалити

22.00 "София - Ден и Нощ" (пре-
миера) - риалити сериал

23.00 "Господари на ефира" - за-
бавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"

- предаване на NOVA
01.00 "Черният списък" - сериен

филм, 3 сезон
02.00 "Непростимо" - сериен

филм
03.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм
04.00 "Войната на розите" - се-

риен филм /п/

bTV

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

06.00 "Трансформърс прайм" -
анимация

06.30 "Тази сутрин" - информа-
ционно предаване

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

13.30 Премиера: "Любов под на-
ем" - сериал, с. 1, еп. 126

15.00 Премиера: "Шест сестри" -
сериал, с.3, еп. 7

16.00 Премиера: "Алиса в стра-
ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 7

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Скъпи наследни-
ци" - сериал, с.1, еп. 92

19.00 bTV Новините - централна
емисия

20.00 Премиера: "Великолепният
век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 26

21.00 MasterChef България - кули-
нарно шоу

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

23.30 bTV Новините - късна еми-
сия

00.00 "Под наблюдение"- сериал,
с.3, еп. 13

01.00 "Шест сестри" /п./- сери-
ал

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

с.3, еп. 51

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен ин-

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

09.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

09.15 Денят започва с Култура
културен информационен
блок с водещи Александра
Гюзелева и Михаил Заимов

10.30 Здравето отблизо здравно
предаване с водеща Мария
Андонова

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Малки истории /п/
14.30 Сагуа - сиамската котка ани-

мационен филм
14.45 Животни по пижами ани-

мационен филм
14.55 Сийбърт анимационен филм
15.10 Пиксел Пинки 2 анимацио-

нен филм
15.35 Сафарито на Скаут тв филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /31 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" кулинарно предаване с
водещ Ути Бъчваров

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно

предаване
19.00 Стани богат тв игра с во-

дещ Михаил Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусионно

предаване с водеща Доб-
рина Чешмеджиева

22.00 Геният тв филм /9 епизод/
23.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Въпрос на чест 2 тв филм

/7 епизод/(16)
00.30 Телепазарен прозорец
00.45 Денят започва с Култура /п/
02.00 Геният тв филм /9 епи-

зод/п/
02.55 Въпрос на чест 2 тв филм

/7 епизод/п/(16)
03.50 Здравето отблизо /п/
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05.20 "Часът на Милен Цветков"
/п/

06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

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

риен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера)

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

сериен филм
16.00 Новините на NOVA

bTV Action

05.15 "Под наблюдение" - сериал,
с.4, еп.7

06.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация

08.00 "Кости" - сериал, с.11, еп.
20

09.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.4, еп.7

10.00 "Лонгмайър" - сериал, с.3,
еп.8

11.00 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.5, еп. 7

12.00 "Легендите на утрешния ден"
- сериал , с.1, еп. 10

13.00 "Сблъсък" - екшън, крими-
нален ( Мексико, 2016),
режисьор - Елис Фрей-
зър, актьори - Токтам Абу-
зари, Гари Даниелс, Еди
Фернандез, Луис Гатика и
др. 

15.00 "Кости" - сериал, с.11, еп.
21

16.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.4, еп.8

17.00 "Легендите на утрешния ден"
- сериал , с.1, еп. 11

18.00 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.5, еп. 8

19.00 "Лонгмайър" - сериал, с.3,
еп.9

20.00 Премиера :"Животинско
царство" - сериал, с.2,
еп.12

21.00 bTV Новините - централна
емисия

22.00 "Стъклен Ад" - екшън, прик-
люченски, семеен (Фран-
ция, Белгия, 2017), режи-
сьор - Ерик Съмър, актьо-
ри - Клер, Форлани, Джей-
ми Бамбър, Райли Джаксън,
Иска Рус и др.

23.45 "Животинско царство" - се-
риал, с.2, еп.12

01.45 "Кости"- сериал, с.11, еп.
21

02.45 "Легендите на утрешния ден"
- сериал , с.1, еп. 11

03.45 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.5, еп. 8

04.45 "Супер коли"- автомобилно
предаване

bTV COMEDY

05.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал

06.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал, с.1

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Шегаджии" - сериал, с.2
09.00 "Комиците и приятели

2018" - комедийно шоу
10.00 "Кой е баща ни?" - комедия

(САЩ, 2013), режисьор -
 Кен Скот, актьори - Боби
Мойнихан, Коби Смълдерс,
Винс Вон, Крис Прат, Ге-
орги Лалов и др.

12.00 "Модерно семейство" - се-
риал

12.30 "Щурите съседи"- сериал
14.00 "Теория за големия взрив"

- сериал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - вечер-

но ток шоу
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сери-

ал, с.4
20.00 "Стъпка по стъпка" - сери-

ал, с.5
21.00 "Приятели" - сериал, с.7
22.00 "Теория за големия взрив"

- сериал, с.7
23.00 "Модерно семейство" - се-

риал, с.7
00.00 "Кой е баща ни?" - комедия

(САЩ, 2013), режисьор -
 Кен Скот, актьори - Боби
Мойнихан, Коби Смълдерс,
Винс Вон, Крис Прат, Геор-
ги Лалов и др.

02.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал

03.00 "Шегаджии" - сериал
04.00 "Модерно семейство" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп. 13

07.00 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.5

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.2

09.15 "Любов сред лозята" - ро-
мантичен (Канада, 2016), ре-
жисьор - Джейсън Бурк, ак-
тьори - Емануел Вогие, Ма-
тю Маккол, Кристофър Ръ-
сел и др.

11.15 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп.14

12.15 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.6

13.15 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.3

14.15 "Убийствен финал" - три-
лър (Канада, 2014), режи-
сьор - Пенелопи Буйтену-
ис, актьори - Джоси Ло-
рен, Найал Матър, Шона
Джоханесен, Сара Стрейндж
и др.

18.15 "Матрицата: Презареждане" -
екшън, фантастика, трилър
(САЩ, 2003), режисьор -
Лана Уашовски, Анди Уа-
шовски, актьори - Ламбер
Уилсън, Хюго Уийвинг, Киа-
ну Рийвс, Лорънс Фиш-
бърн, Кари-Ан Мос, Глория
Фостър, Джейда Пинкет
Смит и др.

21.00 "Умирай трудно 4" - екшън,
приключенски, трилър
(САЩ, 2007), режисьор -
Лен Вайсман, актьори -
 Брус Уилис, Тимъти Оли-
фънт, Джъстин Лонг, Маги
Кю, Клиф Къртис, Джона-
тън Садвск и др.

23.30 "Ударен от гръм" - семеен
(САЩ, 2012), режисьор -
Джон Уайтсел, актьори - Ке-
вин Дюрант, Тейлър Грей,
Джим Белуши, Брандън Т.
Джаксън, Уилям Рагсдейл,
Ларами Док Шау, Тристин
Мейс и др.

01.30 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп.14

02.30 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.6

03.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.3

ЗЕМЯ 4

на съдбата" от Джузепе Вер-
ди /БНТ 2 Пловдив/

16.30 Денят започва с Георги Лю-
бенов

18.15 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Варна/

18.45 5 минути София
18.55 Баскетбол /мъже/ финален

плейоф от Националната
баскетболна лига, трети мач
- пряко предаване

21.00 Книжарят документален
филм /Франция, България,
2016 г./

21.55 Каръци игрален филм /Бъл-
гария, 2015 г./, режи-
сьор Ивайло Христов, в ро-
лите: Елена Телбис, Ованес
Торосян, Деян Донков, Сто-
ян Алексиев и др.

23.30 По света и у нас
23.45 Нощни птици
00.45 Рецепта за култура токшоу

с Юрий Дачев /п/
01.45 Часът на зрителите /п/
02.15 България от край до край 3

/1 епизод/п/
02.45 Книжарят документален

филм /п/
03.35 Библиотеката /п/
04.30 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2

Варна/п/

Diema Family

06.00 "Малката булка" - сериен
филм

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

11.30 "Без багаж" - предаване за
туризъм

12.00 "Лято в Прага" - романти-
чен филм с уч. на Катя Вай-
ценбьок, Питър Бенедикт,
Лаура Прайс и др.

14.00 "Почти разделени" - роман-
тична драма с уч. на Паула
Шрам, Анджела Рой, Робърт
Гигенбак и др.

16.00 "Когато сърцето зове" - се-
риал, сезон 1

17.00 "Стая 309" (премиера) - се-
риал, 3 епизода

20.00 "Моят Джордж" - романти-
чен филм с уч. на Сара
Ланкастър, Кип Пардю, Ви-
вика А. Фокс, Брандън Ку-
ин, Оскар Нунез и др.

21.50 "Почти разделени" - роман-
тична драма с уч. на Паула
Шрам, Анджела Рой, Робърт
Гигенбак и др. /п/

23.50 "Лято в Прага" - романти-
чен филм с уч. на Катя Вай-
ценбьок, Питър Бенедикт,
Лаура Прайс и др. /п/

01.45 Еротичен телепазар
03.50 "Моят Джордж" - романти-

чен филм с уч. на Сара
Ланкастър, Кип Пардю, Ви-
вика А. Фокс, Брандън Ку-
ин, Оскар Нунез и др. /п/

Diema Sport

05.40 Край на програмата
08.00 Футбол: Мач от Първа про-

фесионална лига, повторе-
ние

10.00 Футбол: Мач от Първа

професионална лига, пов-
торение

12.00 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2017-18), 29-и епизод,
повторение

13.00 Баскетбол: Кливланд Кава-
лиърс - Бостън Селтикс,
шести финален мач от Из-
точната конференция на
НБА, повторение

15.30 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

17.30 Футбол: ЦСКА - Берое, мач
от Първа професионална
лига, повторение

19.30 Формула 1: Трета трениров-
ка за Голямата награда на
Монако, повторение

20.30 Студио "Формула 1", пов-
торение

21.00 Формула 1: Квалификация
за Голямата награда на Мо-
нако, повторение

22.00 Студио "Формула 1", пов-
торение

22.30 Футбол: Лудогорец - Ботев
Пловдив, мач от Първа
професионална лига, пов-
торение

00.30 Футбол: Верея - Левски,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение
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05.40 "Мечето Уини" - семеен
филм с уч. на Дейвид Съ-
чет, Джил Белоус, Майкъл
Фасбендър, Стивън Фрай и
др. /п/

07.30 "Да пропуснеш Коледа" -
семейна комедия с уч. на
Тим Алън, Джейми Лий
Къртис, Дан Акройд, М.
Емет Уолш, Елизабет
Франц, Ерик Пер Съливан,
Чеч Марин и др. /п/

10.00 "Затура: Космическо прик-
лючение" - приключенски
филм с уч. на Джош Хът-
черсън, Дакс Шепърд, Тим
Робинс, Джона Бобо и др.

12.00 "Бейб в града" - приклю-
ченска комедия с уч. на
Магда Шубански, Джеймс
Кромуел, Мики Руни, Мери
Стейн и др. /п/

14.00 "Робин Худ: Мъже в чора-
погащи" - приключенска
комедия с уч. на Кари Елу-
ис, Ричард Луис, Роджър
Рийс, Патрик Стюарт, Ей-
ми Ясбек, Марк Бланк-
филд, Дейв Чапел и др.

16.10 "Ултравайълет" - екшън-
фантастика с уч. на Мила
Йовович, Камеран Брайт,
Ник Чинлънд, Уилям Фич-
нер, Айда Мартин, Себас-
тиян Анри и др. /п/

18.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал, 2 епизо-
да /п/

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15

21.00 "Законът на Картър" - кри-
минален екшън с уч. на
Силвестър Сталоун, Миран-
да Ричардсън, Мики Рурк,
Майкъл Кейн, Алън Къминг,

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Звярът" - сериал, сезон 1
07.00 "Без багаж" - предаване за

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

лити, сезон 6, 3 епизода
11.00 "Приключението "Посейдон"

- приключенски екшън с уч.
на Адам Болдуин, Браян Бра-
ун, Рутгер Хауер, Стив Гу-
тенберг, C. Томас Хауъл, Пи-
тър Уелър, Клайв Мантъл,
Алекс Кингстън и др., I част

13.00 "Национална лотария" /п/
13.30 "Теория за големия взрив"

- сериал, сезон 10, 2 епи-
зода

14.30 "Сурова сделка" - екшън с
уч. Арнолд Шварценегер,
Катрин Харолд, Дарън Мак-
гавин, Сам Уонамейкър, Ед
Лаутър и др. /п/

16.40 "Трансформърс: Тъмната
страна на Луната" - екшън-
фантастика с уч. на Шая
Лебьоф, Джон Малкович,
Тайрийз Гибсън, Джош Дю-
амел, Патрик Демпси,
Франсис Макдормънд, Ке-
вин Дън, Роузи Хънтинг-
тън-Уайтли, Джули Уайт,
Джон Туртуро и др. /п/

20.00 "Браво, момчето ми!" - ко-
медия с уч. на Адам Санд-
лър, Анди Самбърг, Лейтън
Мийстър, Ванила Айс, Тони
Орландо, Уил Форте, Сю-
зън Сарандън, Майло Вен-
тимиля, Джеймс Каан и др.

22.20 "Тринайсет" - сериал, се-
зон 1

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

Пловдив/п/
06.30 Зелената линейка /п/
07.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2 Ру-

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

град/
08.30 Български уроци - аз уча

български
09.00 Съвременници: "Съвремен-

ни чудеса" документален
филм /п/

09.30 Непозната земя /п/
10.00 Рецепта за култура токшоу

с Юрий Дачев
11.00 Малки истории
12.00 По света и у нас
12.30 Часът на зрителите
13.00 БГ кинокласика "Мъже в ко-

мандировка" /100
години от рождението на
режисьора Гриша Остров-
ски/ игрален филм /1968
г./, режисьори: Гриша Ос-
тровски и Тодор Стоянов,
в ролите: Иван Андонов,
Жоржета Чакърова, Нейчо
Попов, Невена Коканова,
Георги Черкелов, Браними-
ра Антонова и др.

14.30 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/

15.00 Библиотеката
15.55 На опера с БНТ 2: "Силата
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Рейчъл Лий Кук, Рона Мит-
ра, Джони Стронг и др.

23.10 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15 /п/

00.10 "Анонимен" - драма с уч.
на Рис Айфънс, Ванеса
Редгрейв, Джоли Ричард-
сън, Рейф Спал, Сам Рийд,
Дейвид Тюлис, Себастиян
Арместо, Едуард Хог, Кса-
виер Самуел и др. /п/

RTR

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Културният отдих"
08.15 Сериал: "Следствени тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени тайни"
10.25 Сериал: "Красив живот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко предаване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 Сериал: "Обикновен живот"
20.20 "Енигма. Кристиан Тилеман"
21.10 Сериал: "Семеен детектив"
23.00 Токшоу: "Пряко предаване"
00.10 Сериал: "Вярвам и не вяр-

вам"
01.00 "Утрото на Русия"
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05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, деветнадесети етап

06.00 Тенис: Турнир в Женева,
мъже, полуфинали

07.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, деветнадесети етап

08.15 Тенис: Турнир в Женева,
мъже, полуфинали

09.30 "Потготви се"
09.45 Колоездене: Обиколка на

Италия, деветнадесети етап
11.00 Тенис: Турнир в Нюрнберг,

жени, полуфинали
12.00 Тенис: Турнир в Женева,

мъже, полуфинали
13.00 Колоездене: Обиколка на

Италия, деветнадесети етап,
обзор

14.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, двадесети етап, ди-
ректно

18.30 Тенис: Турнир в Нюрнберг,
жени, финал

19.45 Тенис: Турнир в Женева,
мъже, финал

21.15 "Потготви се"
21.25 Новини
21.30 Супербайк: Световен шам-

пионат в Донингтън, пър-
во състезание

22.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, двадесети етап, об-
зор

23.00 Тенис: Турнир в Женева,
мъже, финал

00.10 Новини
00.15 Колоездене: Обиколка на

Италия, двадесети етап
01.30 Тенис: Турнир в Нюрнберг,

жени, финал
02.30 Колоездене: Обиколка на

Италия, двадесети етап
04.00 Тенис: Турнир в Женева,

мъже, финал
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18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Любовен рикошет" - с уч.

на Катрин Зита-Джоунс,
Джъстин Барта, Лин Уит-
фийлд, Кейт Дженингс
Грант и др.

22.00 "Обирът на девицата"- с уч.
на Морган Фрийман, Крис-
тофър Уокън, Марша Гей
Хардън, Уилям Мейси и др.

23.50 "Дяволски възел" - с уч.
на Рийз Уидърспун, Колин
Фърт, Алесандро Нивола,
Брус Грийнууд и др.

04.50 "МВП 2: Маймунски Верти-
кални Постижения" - с уч.
на Тони Алкантар, Дейвид
Кей, Камерън Банкрофт, Рей
Галети и др. /п/

bTV

05.30 "Комиците и приятели" /п./
- комедийно шоу

06.00 "Робо и Страшко" - анима-
ция

07.00 "Двама мъже и половина" -
сериал, с.4, еп. 20, 21

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи Мари-
ана Векилска, Жени Марче-
ва и Диана Любенова

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Богатствата на България" -

документална поредица
13.00 "Г-н Майката на отбора" -

комедия, семеен (САЩ,
2009), режисьор - Уилям
Деър, актьори - Джордж
Лопес, Даниела Бобадийа,
Джейн Линч и др.

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

документална поредица с
водещ Мартин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите - пореди-

ца за журналистически
филми и разследвания

20.00 "Шефове гадняри 2" - коме-
дия (САЩ, 2014), актьори -
Джейсън Бейтман, Джейсън
Съдейкис, Дженифър Анис-
тън, Чарли Дей, Кристоф
Уоалц, Кевин Спейси, Кели
Стейбълс, Джонатан Банкс, 
Джейми Фокс, Крис Пайн,
Кийгън-Майкъл Кей и др.

22.00 "Властелинът на пръстени-
те: Завръщането на краля"
- фентъзи, приключенски
(САЩ, Нова Зеландия,
2003), режисьор -  Питър
Джаксън, актьори - Доми-
ник Монахан, Кристофър
Лий, Мартон Чокаш, Ми-
ранда Ото, Бернард Хил,
Хюго Уийвинг, Илайджа Уд,
Лив Тайлър, Джон Рис-Дей-
вис, Виго Мортенсен, Иън
Маккелън, Орландо Блум,
Кейт Бланшет, Питър Джак-
сън, Шон Бийн и др.

01.20 "Червеният скорпион" - ек-
шън, приключенски (САЩ,
1988), режисьор - Йозеф
Зито, актьори - Долф Лун-
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05.10 Още от деня /п/
05.50 Панорама /п/
06.55 Инуяша анимационен филм
07.20 Животни по пижами ани-

мационен филм/п/
07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Сафарито на Скаут тв

филм/п/
08.30 Денят започва с Георги Лю-

бенов публицистично пре-
даване

10.30 Библиотеката предаване за
литература и култура с во-
дещи Георги Ангелов и Анд-
рей Захариев

11.30 Клиника на третия етаж тв
филм

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музика

предаване за фолклор с
водещи Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Сестри тв филм /5 епизод/
14.55 Гладка стъпка игрален филм

/САЩ, 2014 г./, в ролите:
Люк Пери, Леонор Варела,
Ана-Клер Снийд и др.

16.45 Частните музеи в Чехия: Му-
зей на часовниците доку-
ментален филм

17.00 Вяра и общество с Горан
Благоев предаване за рели-
гия и култура

18.00 Пътят към ФИФА Световно
първенство 2018 докумен-
тална поредица

18.30 Извън играта развлекател-
но предаване с водеща Лю-
ба Пашова

19.00 Умно село Упражнения по
стил /Венци Благоев, тром-
петист/

19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Послания от мрака игрален

филм /САЩ, 2002 г./, в ро-
лите: Ричард Гиър, Лора Ли-
ни, Дебра Месинг, Уил Па-
тън и др.(12)

22.45 По света и у нас
23.00 Награда за полет в изкуст-

вото "Стоян Камбарев" 2018
церемония по връчването

00.35 Сестри тв филм /5 епи-
зод/п/

01.45 Капри тв филм /33 епи-
зод/п/

02.35 Гладка стъпка игр. филм /п/
04.20 Бразди /п/
04.50 Иде нашенската музика /п/
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06.00 "Войната на розите" - се-
риен филм /п/

07.00 "Нощна смяна" - сериен
филм, сезон 2

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "МВП: Маймунски Вертикал-

ни Постижения" - с уч. на
Тони Алкантар, Дейвид Кей,
Камерън Банкрофт, Рей Га-
лети и др.

15.00 "Улични танци" - с уч. на
Шарлот Рамплинг, Никола
Бърли, Укуели Роуч, Франк
Харпър и др.

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

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

дгрен, М. Емет Уолш, Ал
Уайт и др.

03.20 "Cool…T" /п./
04.20 bTV Репортерите /п./
04.40 "Времето лети" - сериал,

с.3, еп.55

bTV Action

06.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация

08.00 "Кости" - сериал, с.11, еп.
20,21,22

11.00 "Огън под земята" - екшън,
драма, трилър (САЩ, 1997),
режисьор - Феликс Енрикес
Алкала, актьори - Стивън
Сегал, Мардж Хелгенбергер,
Стивън Ланг, Брад Хънт,
Крис Кристофърсън и др.

13.00 "Стъклен Ад" - екшън, прик-
люченски, семеен (Франция,
Белгия, 2017), режисьор -
 Ерик Съмър, актьори - Клер,
Форлани, Джейми Бамбър,
Райли Джаксън, Иска Рус

15.00 "Библиотекарите" - сериал,
с.2, еп. 7,8

17.00 "Дивата муха"- предаване за
екстремни спортове

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

18.00 "Супер коли" - автомобил-
но предаване

18.45 "Доносник" - екшън, дра-
ма, трилър (САЩ, Обедине-
ни арабски емирства,
2013), актьори - Дуейн
Джонсън, Бари Пепър, Джон
Бернтал, Сюзан Сарандън,
Майкъл Кенет Уилямс, На-
дин Веласкес, Харолд Пе-
ринео, Бенджамин Брат

21.00 Студио "Шампионска лига"
21.45 Реал Мадрид - Ливърпул

(Финал на Шампионска ли-
га)

00.00 Студио Шампионска лига
00.30 "Лидер от затвора" - кри-

минален, драма, трилър
(САЩ, 2017), актьори -
Джон Бернтал, Холт МакКа-
лани, Николай Костер-Вал-
дау, Лейк Бел,  Джефри До-
нован, Бенджамин Брат

02.45 "Кости" - сериал, с.11, еп.
21, 22

04.15 "Стъклен Ад" - екшън, прик-
люченски, семеен (Франция,
Белгия, 2017), актьори -
Клер, Форлани, Джейми
Бамбър, Райли Джаксън, Ис-
ка Рус и др.

bTV COMEDY

06.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал, с.1

07.00 "Двама мъже и половина" -
сериал, с.4

08.00 "Майк и Моли" - сериал, с.5
09.00 "Онези от партера" - с.2
10.00 "Близнаци" - комедия, кри-

минален (САЩ, 1988), ак-
тьори - Арнолд Шварцене-
гер, Дани Де Вито, Кели
Престън, Хлое Уеб, Бони
Бартлет и др.

12.00 "Столичани в повече" - се-
риал, с.12

13.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
14.30 "Приятели" - сериал
16.00 "Моето семейство" - сери-

ал
17.30 "Щурите съседи" - сериал
20.30 "Нова в града" - драма,ко-

медия,романтичен (САЩ, Ка-

нада, 2008), актьори - Рене
Зелуегер, Хари Коник млад-
ши, Дж. К. Симсън, Сиобан
Фелън и др.

22.30 "Фитнес Тони" - сериал
23.30 "Двама мъже и половина" -

сериал
00.30 "Теория за големия взрив"

- сериал
01.00 "Онези от партера" - сериал
02.00 "Загадките на Лора" - сери-

ал, с.3
03.00 "Майк и Моли" - сериал
04.00 "Двама мъже и половина" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Ударен от гръм" - семеен
(САЩ, 2012), актьори - Ке-
вин Дюрант, Тейлър Грей,
Джим Белуши, Брандън Т.
Джаксън, Уилям Рагсдейл,
Ларами Док Шау, Тристин
Мейс и др.

08.15 "Усмивчица" - драма, (САЩ,
2007 г.), актьори -  Майкъл
Хичкок, Адам Броуди, Ана
Ферис, Дейвид Голдман,
Джон Чо и др.

10.00 "Елизабеттаун" - комедия,
романтичен (САЩ, 2005), ак-
тьори - Орландо Блум, Кир-
стен Дънст, Сюзан Саран-
дън, Джесика Бийл, Алек
Болдуин, Джед Рийс, Брус
Макгил, Джуди Гриър и др.

12.30 "Като на кино" - предаване
за кино с водещ Михаил
Дюзев

13.30 Премиера: "Сноудън" - био-
графия, драма, трилър
(САЩ, 2016), актьори - Джо-
узеф Гордън-Левит, Никълъс
Кейдж, Скот Истууд, Шай-
лийн Уудли, Рис Айфънс,
Тимоти Олифант, Закари Ку-
инто, Мелиса Лео, Том Уил-
кинсън, Джоуел Ричърдсън

16.30 "Транспортер: Ново начало"
- екшън, криминален, три-
лър (Франция, Китай, Бел-
гия, 2015), актьори - Ед
Скрейн, Габриела Райт, Рей
Стивънсън, Радивое Буквич,
Анатол Таубман, Лен Кудря-
вицки и др.

18.30 "Умирай трудно 4" - екшън,
приключенски, трилър
(САЩ, 2007), актьори - Брус
Уилис, Тимъти Олифънт,
Джъстин Лонг, Маги Кю,
Клиф Къртис, Джонатън
Садвск и др.

21.00 "Индиана Джоунс и кралст-
вото на кристалния череп"
- екшън, приключенски
(САЩ, 2008), актьори - Ха-
рисън Форд, Кейт Бланшет,
Рей Уинстън, Шая Лебьоф,
Карън Алън, Джим Броуд-
бент, Джон Хърт и др.

23.30 Cinema X: "Нощта на ужа-
сите 2: Нова кръв" - коме-
дия, ужаси (САЩ, 2013),  ак-
тьори - Уил Пейн, Джейми
Мърей, Шон Пауър, Саша
Паркинсън, Крис Уолър

01.30 "Като на кино" - предаване
за кино с водещ Михаил
Дюзев

02.30 "Рок завинаги" - мюзи-
къл, драма, комедия (САЩ,
2012), актьори - Джулиян
Хоф, Дакота Сейдж Грант,
Матю Ръш Съливан, Диего
Бонета, Ръсел Бранд, Алек
Болдуин, Том Круз,  Мери
Джей Блайдж, Пол Джиама-
ти, Катрин Зита-Джоунс
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га (2017-18), 36-и епизод,
повторение

13.00 Баскетбол: Кливланд Кава-
лиърс - Бостън Селтикс,
четвърти финален мач от
Източната конференция на
НБА, повторение

15.30 Класика от "А" Професио-
нална футболна група - Бе-
рое - Лудогорец (2014-15),
повторение

16.00 "Легендите на бокса", кла-
сически боксови мачове,
20-и епизод, повторение

17.00 Футбол: Локомотив Плов-
див - Черно море, мач ре-
ванш за седмо място в
Първа професионална ли-
га, повторение

19.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

21.00 "Головете на кръга", обзор-
но предаване за Първа
професионална лига, 36-и
епизод

21.30 Футбол: Верея - Левски,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

23.30 Футбол: ЦСКА - Берое, мач
от Първа професионална
лига, повторение

01.30 "Головете на кръга", обзор-
но предаване за Първа
професионална лига, 36-и
епизод, повторение
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05.45 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5 /п/

06.45 "Драга фамилия" - сериал,
сезон 3

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

08.45 "Мечето Уини" - семеен
филм с уч. на Дейвид Съ-
чет, Джил Белоус, Майкъл
Фасбендър, Стивън Фрай и
др.

11.00 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5

12.00 "Кралска Коледа" - роман-
тична комедия с уч. на Лей-
си Чабърт, Джейн Сиймур,
Стивън Хейгън, Катрин
Флин и др.

13.50 "Как да разбера" - роман-
тична комедия с уч. Рийз
Уидърспун, Пол Руд, Оуен
Уилсън, Джак Никълсън,
Катрин Хан и др.

16.20 "Шаферки" - комедия с уч.
на Кристен Уиг, Мая Ру-
долф, Роуз Бърн, Мелиса
Маккарти, Уенди МакЛен-
дон-Кови, Ели Кемпър, Ре-
бел Уилсън, Тери Крюс и
др. /п/

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

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15

21.00 "Двойници" - екшън-трилър
с уч. на на Брус Уилис,
Рада Мичъл, Розамунд Пайк,
Джеймс Кромуел, Винг
Реймс и др.

23.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15 /п/
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00.00 "Беззаконие" - криминален
с уч. на Шая Лебьоф, Том
Харди, Гай Пиърс, Джейсън
Кларк, Джесика Частейн, Га-
ри Олдман и др. /п/

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Гении и злодеи. Жан-Пол

Сартр"
09.15 Сериал: "Следствени тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени тайни"
11.25 Сериал: "Красив живот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко предаване"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 "Хуморина"
18.45 Игрален филм: "Лятна от-

пуска"
20.30 Концерт
22.00 Игрален филм
01.10 Сериал: "Стръмните брегове"
02.05 Игрален филм
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05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, петнадесети етап

06.00 Тенис: Открито първенство
на Франция, квалификации

07.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, петнадесети етап

08.15 Тенис: Открито първенство
на Франция, квалификации

09.30 "Потготви се"
09.45 Фехтовка: Гран При серии

в Шанхай
10.45 Колоездене: Обиколка на

Италия, петнадесети етап
11.45 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Състезание в Зандвоорт

12.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, петнадесети етап

13.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор на състеза-
нието до момента

14.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, шеснадесети етап,
директно

18.30 Тенис: Турнир в Женева, мъ-
же, директно

21.00 "Потготви се"
21.10 Новини
21.15 Колоездене: Обиколка на

Италия, шеснадесети етап,
обзор

23.00 Конен спорт: Horse
Excellence

23.25 Новини
23.30 Формула Е: Състезание в

Берлин, озбор
00.30 Автомобилизъм: Blancpain

GT Endurance в Силвърсто-
ун

01.30 Автомобилизъм: Eset V4 Cup
01.45 Тенис: Турнир в Женева, мъ-

же
02.30 Колоездене: Обиколка на

Италия, шеснадесети етап
04.00 Тенис: Турнир в Женева, мъ-

же

22.00 Моя любов - песни на Сте-
фан Димитров концерт на
студенти от класа на Стеф-
ка Оникян

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2 Ру-

се/п/
00.00 Ай да идем /БНТ 2 Благоев-

град/п/
00.30 Още от деня коментарно

предаване /п/
01.10 Съвременници: "Добро ут-

ро, Европа" документален
филм /п/

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

02.10 Малки истории /п/
03.10 Живото дърво научнопопу-

лярен филм
03.35 Извън играта /п/
04.05 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

04.35 Денят започва с Култура
/п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериен
филм

07.00 "Трите лица на Ана" - те-
леновела

08.00 "Каменно цвете" (премиера)
- сериен филм

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

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

11.30 "Прости ми" - сериен филм
/п/

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

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

14.30 "Черешката на тортата" -
предаване, сезон 7

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

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

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

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

риен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

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

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

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

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

новела /п/

Diema Sport

05.40 Край на програмата
08.00 Футбол: Мач от Първа про-

фесионална лига, повторе-
ние

10.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

12.00 Студио: Обзор на кръга в
Първа професионална ли-
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06.00 "Питайте Джим" - сериал,
сезон 5 /п/

06.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 5

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 1
/п/

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

10.00 "Полицаите от Чикаго" - се-
риал, сезон 3 /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23 /п/

12.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20/п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 1
14.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 3
15.00 "Полицаите от Чикаго" - се-

риал, сезон 3
16.00 "Доблестни мъже" - драма

с уч. на Том Круз, Джак Ни-
кълсън, Деми Мур, Кевин
Бейкън, Кийфър Съдърланд,
Кевин Полак, Джеймс Мар-
шъл, Джей Ти Уолш, Крис-
тофър Гус, Мат Крейвън и
др. /п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23

20.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20

21.00 "Скорпион" - сериал, се-
зон 2

22.00 "Пазителите на съкровище-
то" - приключенски филм
с уч. на Раул Бова, Ана
Фрийл, Фолкер Брух, Фло-
рентине Ламе и др.

00.00 "Скорпион" - сериал, се-
зон 2 /п/
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05.45 Афиш културно-информа-
ционно предаване /п/

06.00 Денят започва сутрешен
блок

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.40 Малки истории
12.00 По света и у нас
12.30 Отблизо с Мира Добрева

/п/
13.30 Вкаменяване тв новела на

Евровизия
13.45 Добро утро с БНТ 2 сутре-

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

представя: "Вкусната Евро-
па"

15.15 Здравето отблизо /п/
16.30 Иде нашенската музика /

п/
17.30 Местно време: Без барие-

ри /БНТ 2 Пловдив/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно

предаване
19.00 На опера с БНТ 2: "Евгений

Онегин" /БНТ 2 Пловдив/
п/

19.30 Малки истории /п/
19.45 Баба - моята сестричка тв

новела на Евровизия
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
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12.30 "Войната на розите" - се-
риен филм

13.30 "Остани с мен" (премиера)
- сериен филм

14.30 "Прости ми" (премиера) -
сериен филм

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

сериен филм
17.30 "Господари на ефира" - за-

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

"Златната топка"
18.00 "Семейни войни" (премие-

ра) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Критич-

на точка" (премиера) - се-
риен филм, 5 сезон

21.00 "Hell’s Kitchen България"
(премиера) - риалити

22.00 "София - Ден и Нощ" (пре-
миера) - риалити сериал

23.00 "Господари на ефира"
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"
01.00 "Черният списък" - сериен

филм, 3 сезон
02.00 "Непростимо" - сериал
03.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм
04.00 "Войната на розите" - се-

риен филм /п/

bTV

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

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с

водещи Десислава Стояно-
ва и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Любов под на-

ем" - сериал, с. 1, еп. 127
15.00 Премиера: "Шест сестри" -

сериал, с.3, еп. 8
16.00 Премиера: "Алиса в стра-

ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 8

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Скъпи наследни-
ци" - сериал, с.1, еп. 93

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Великолепният

век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 27

21.00 "Смени жената" - семейно
риалити

22.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу

22.30 "Шоуто на Слави
23.30 bTV Новините - късна еми-

сия
00.00 "Под наблюдение"- сериал,

с.3, еп. 14
01.00 "Шест сестри" /п./- сери-

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

с.3, еп. 52
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05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен

информационен блок с во-
дещи Боряна Черганова,
Илия Илиев и Иво Никоди-
мов

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура

културен информационен
блок с водещи Александра
Гюзелева и Михаил Заимов

10.30 Здравето отблизо здравно
предаване с водеща Мария
Андонова

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Малки истории документа-

лен слот
14.30 Сагуа - сиамската котка

анимационен филм
14.45 Сийбърт анимационен

филм
15.10 Пиксел Пинки 2 анимацио-

нен филм
15.35 Сафарито на Скаут тв филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /32 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" кулинарно предаване с
водещ Ути Бъчваров

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно

предаване
19.00 Стани богат тв игра с во-

дещ Михаил Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Приключенията на един Ар-

лекин 4-сериен тв филм
/България, 2007 г./, 1 се-
рия, режисьор Иван Ничев,
в ролите: Тодор Колев, Ге-
орги Мамалев, Елена Къне-
ва, Николай Николаев и др.

22.00 Геният тв филм /10 епи-
зод/

23.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Въпрос на чест 2 тв филм

/8 епизод/(16)
00.25 Телепазарен прозорец
00.40 Денят започва с Култура /п/
01.55 Капри тв филм /30 епи-

зод/п/
02.50 Геният тв филм /10 епи-

зод/п/
03.50 Въпрос на чест 2 тв филм

/8 епизод/п/(16)
04.45 Здравето отблизо /п/
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05.20 "Часът на Милен Цветков"
- предаване на NOVA /п/

06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

09.30 "На кафе"
11.30 "Бон Апети"
12.00 Новините на NOVA

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.4, еп.8

06.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация

08.00 "Кости" - сериал, с.11, еп.
21

09.00 "Под наблюдение " - сери-
ал, с.4, еп.8

10.00 "Лонгмайър " - сериал, с.3,
еп. 9

11.00 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.5, еп. 8

12.00 "Легендите на утрешния ден"
- сериал , с.1, еп. 11

13.00 "БСП - Бесни Страшни Пен-
сии 2"- екшън,  комедия, 
криминален (САЩ, 2013),
актьори - Антъни Хопкинс,
Нийл Макдона, Дейвид Тю-
лис, Лий Бюнг-Хун, Катрин
Зита-Джоунс, Брайън Кокс,
Джон Малкович, Брус Уи-
лис, Мери-Луис Паркър, Хе-
лън Мирън и др.

15.00 "Кости" - сериал, с.11, еп.
22

16.00 "Под наблюдение " - сери-
ал, с.4, еп.9

17.00 "Легендите на утрешния ден"
- сериал , с.1, еп. 12

18.00 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.5, еп. 9

20.00 Премиера: "Животинско
царство" - сериал, с. 2, еп.
13

21.00 bTV Новините
22.00 "Огън под земята" - екшън,

драма, трилър (САЩ, 1997),
актьори - Стивън Сегал,
Мардж Хелгенбергер, Стивън
Ланг, Брад Хънт, Крис Крис-
тофърсън и др.

00.00 "Животинско царство" - се-
риал, с.2, еп.13

01.00 "Последователите" - сери-
ал, с.2, еп.10

02.00 "Кости" - сериал, с.11,
еп.22

03.00 "Легендите на утрешния ден"
- сериал , с.1, еп. 12

04.00 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.5, еп. 9

bTV COMEDY

05.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал

06.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал, с.1

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Шегаджии" - сериал, с.3
09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Приятели с деца" - коме-

дия,романтичен (САЩ,
2011), актьори - Мая Ру-
долф, Мегън Фокс, Адам
Скот, Кристен Уиг, Джон
Хам, Едуард Бърнс

12.00 "Модерно семейство" - се-
риал

12.30 "Щурите съседи" - сериал
14.00 "Теория за големия взрив"

- сериал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Комиците и приятели

2018" - комедийно шоу
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сери-

ал, с.4

20.00 "Стъпка по стъпка" - сери-
ал, с.5

21.00 "Приятели" - сериал, с.7
22.00 "Теория за големия взрив"

- сериал, с.7
23.00 "Модерно семейство" - се-

риал, с.7
00.00 "Приятели с деца" - коме-

дия,романтичен (САЩ,
2011), режисьор - Джени-
фър Уестфелд, актьори -
 Мая Рудолф, Мегън Фокс,
Адам Скот, Кристен Уиг,
Джон Хам, Едуард Бърнс и
др.

02.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал

03.00 "Шегаджии" - сериал
04.00 "Модерно семейство" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп. 14

07.00 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.6

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.3

09.15 "Матрицата: Презареждане" -
екшън, фантастика, трилър
(САЩ, 2003), актьори - Лам-
бер Уилсън, Хюго Уийвинг,
Киану Рийвс, Лорънс Фиш-
бърн, Кари-Ан Мос, Глория
Фостър, Джейда Пинкет
Смит и др.

12.15 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп.15

13.15 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.7

14.15 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.4

15.15 "Елхички 2" - комедия (Ру-
сия, 2011), режисьор - Алек-
сандър Баранов, Александър
Кот, Леван Габриазде, Ди-
митри Киселев, актьори -
Пьотр Фьодоров, Сергей
Светлаков, Иван Ургант, Ма-
рия Шалаева, Ана Чиповс-
кая, Мария Порошина, Па-
вел Баршак и др.

19.15 "Убийствен финал" - три-
лър (Канада, 2014), режи-
сьор - Пенелопи Буйтену-
ис, актьори - Джоси Ло-
рен, Найал Матър, Шона
Джоханесен, Сара Стрейндж

21.00 "Големият заговор" - коме-
дия, криминален (САЩ,
2004), режисьор - Джордж
Ермитидж, актьори - Оуен
Уилсън, Бъч Хелемано, Чар-
ли Шийн, Вини Джоунс, Уи-
ли Нелсън, Сара Фостър,
Морган Фрийман и др.

22.45 "Рок завинаги" - мюзи-
къл, драма, комедия (САЩ,
2012), режисьор - Адам
Шанкман, актьори - Джули-
ян Хоф, Дакота Сейдж Грант,
Матю Ръш Съливан, Диего
Бонета, Ръсел Бранд, Алек
Болдуин, Том Круз,  Мери
Джей Блайдж, Пол Джиама-
ти, Катрин Зита-Джоунс

01.15 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп.15

02.15 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.7

03.15 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.4

ЗЕМЯ 6

22.00 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Пловдив/п/

22.30 Бразди /п/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 В кадър Западни Балкани:

Македония /п/
00.00 Непозната земя /п/
00.30 Още от деня /п/
01.15 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2 Ру-

се/п/
01.45 Местно време /БНТ 2 Со-

фия/п/
02.15 Панорама /п/
03.15 Слънчево семейство научно-

популярен филм
03.30 Съвременници: "Съвременни

чудеса" док. филм /п/
04.00 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

04.30 Денят започва с Култура /п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериал
07.00 "Трите лица на Ана" - теле-

новела
08.00 "Каменно цвете" (премиера)

- сериен филм
09.30 "Сезонът на черешите" - се-

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

риен филм /п/
11.30 "Прости ми" - сериал/п/
12.30 "Семейни войни" - телеви-

зионна игра /п/
13.30 "Черна любов" - сериал, 2

сезон /п/
14.30 "Черешката на тортата" -

предаване, сезон 7
15.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риал /п/
16.30 "Бон апети" - предаване
17.00 "Завинаги свързани" (пре-

миера) - сериен филм
18.00 "Черната перла" - сериал/п/
19.00 "Сезонът на черешите" - се-

риен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

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

сериал, 2 сезон
22.00 "Черната перла" - сериал
23.00 "Прости ми" - сериен филм
00.00 "Моята карма" - сериал/п/
01.00 "Трите лица на Ана" - теле-

новела /п/

Diema Sport

08.00 Баскетбол: Бостън Селтикс
- Кливланд Кавалиърс, пе-
ти финален мач от Източ-
ната конференция на НБА,
повторение

10.30 "Головете на кръга", обзор-
но предаване за Първа про-
фесионална лига, 36-и епи-
зод, повторение

11.00 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална лига
(2017-18), 29-и епизод,
повторение

12.00 Студио: Обзор на кръга в
Първа професионална лига
(2017-18), 36-и епизод,
повторение

13.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

15.00 Футбол: Ботев Враца - Мон-
тана, мач от Втора профе-
сионална лига, повторение

17.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

19.00 Класика от Първа профе-
сионална лига - Дунав -
Черно море (2016-17), пов-
торение

19.30 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

20.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, директно

21.55 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

22.30 Класика Първа професио-
нална лига - Пирин - Сла-
вия (2016-17), повторение

23.00 Професионална борба:
"Разбиване", 21-и епизод

00.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

02.00 Класика от "А" Професио-
нална футболна група - Бе-
рое - Лудогорец (2014-15),
повторение

02.30 "Домът на футбола", пре-
даване за български фут-
бол (2017-18), 45-и епи-
зод, повторение

03.30 Баскетбол: Кливланд Кава-
лиърс - Бостън Селтикс,
шести финален мач от Из-
точната конференция на
НБА, директно
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05.45 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5 /п/

06.45 "Драга фамилия" - сериал,
сезон 3

07.45 "София - Ден и Нощ" /п/
08.45 "Коледа с Холи" - семеен

филм с уч. на Шон Ферис,
Елоиз Мъмфорд, Даниъл
Ерик Голд, Дана Уоткинс /п/

11.00 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5

12.00 "Дивото момиче" - драма с
уч. на Джордж Молина, Ло-
ла Таш, Браян Грийн, Греъм
Грийн и др.

14.00 "Хук" - приключенска коме-
дия с уч. на Дъстин Хоф-
ман, Робин Уилямс, Джу-
лия Робъртс, Боб Хоскинс,
Маги Смит, Каролин Гудал,
Амбър Скот, Чарли Корсмо,
Лоръл Кронин, Данте Бас-
ко и др.

17.00 "Бейб в града" - приключен-
ска комедия с уч. на Магда
Шубански, Джеймс Крому-
ел, Мики Руни, Мери Стейн

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

20.00 "От местопрестъплението" -
сериал, сезон 15

21.00 "Ултравайълет" - екшън-
фантастика с уч. на Мила
Йовович, Камеран Брайт,
Ник Чинлънд, Уилям Фич-
нер, Айда Мартин, Себасти-
ян Анри и др.

22.50 "От местопрестъплението" -
сериал, сезон 15
/п/

23.50 "Размяната" - комедия с уч.
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06.00 "Питайте Джим" - сериал,
сезон 5 /п/

06.30 "Камиони по леда" - риали-
ти, сезон 5

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 1
/п/

08.45 "Снайперисти" - сериал, се-
зон 3 /п/

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

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23 /п/

12.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20 /п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 1
14.00 "Снайперисти" - сериал, се-

зон 4
15.00 "Черният списък" - сериал,

сезон 1
15.50 "Питайте Джим" - сериал,

сезон 5, 2 епизода
16.45 "Сурова сделка" - екшън с

уч. Арнолд Шварценегер,
Катрин Харолд, Дарън Мак-
гавин, Сам Уонамейкър, Ед
Лаутър и др.

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 24

20.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20

21.00 "Скорпион" - сериал, сезон
2

22.00 "Кръв и пот" - криминална
комедия с уч. на Марк Уол-
бърг, Дуейн Джонсън, Антъ-
ни Маки, Тони Шалуб, Ед Ха-
рис, Роб Кордри и др.

00.30 "Скорпион" - сериал, сезон
2 /п/

01.30 "Фрактура"  /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ

05.55 Европейски маршрути /п/
06.00 Денят започва сутрешен

блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Зелената линейка
11.30 Рецепта за здраве
11.45 Малки истории /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.35 Малкото извънземно тв но-

вела на Евровизия /п/
13.50 1014 - последната година

на Самуил документален
филм /БНТ 2 Благоевград/

14.40 Европейски маршрути /п/
14.45 "Бързо, лесно, вкусно" пред-

ставя: "Вкусната Европа"
15.15 Зелената линейка /п/
16.15 Рецепта за здраве /п/
16.30 Часът на зрителите /п/
17.00 Време за губене /БНТ 2

Пловдив/п/
17.30 Местно време /БНТ 2 Со-

фия/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно

предаване
19.00 България от край до край 3

/1 епизод/
19.30 Малки истории /п/
19.45 Вкусът на новото начало тв

новела на Евровизия
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
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на Джейсън Бейтман, Ра-
йън Рейнолдс, Оливия
Уайлд, Лесли Ман, Алън Ар-
кин и др. /п/

RTR

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Културният отдих"
08.15 Сериал: "Следствени тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени тайни"
10.25 Сериал: "Красив живот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко предаване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 Сериал: "Обикновен живот"
19.20 "Обречени. Нашата граж-

данска война. Капел-Чапа-
ев"

23.00 Токшоу: "Пряко предаване"
00.10 Сериал: "Вярвам и не вяр-

вам"
01.00 "Утрото на Русия"
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05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, осемнадесети етап,
обзор

06.00 Тенис: Открито първенст-
во на Франция, квалифи-
кации

07.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, осемнадесети етап,
обзор

08.15 Тенис: Открито първенст-
во на Франция, квалифи-
кации

09.30 "Потготви се"
09.45 Колоездене: Обиколка на

Италия, осемнадесети етап,
обзор

11.00 Световна купа за туристи-
чески автомобили WTCR:
Състезание в Зандвоорт

12.00 Формула Е: Състезание в
Берлин, обзор

13.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, осемнадесети етап,
обзор

14.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, деветнадесети
етап, директно

18.30 Тенис: Открито първенст-
во на Франция, директно

21.00 "Потготви се"
21.10 Новини
21.15 Тенис: Турнир в Нюрнберг,

жени, полуфинали
22.15 Новини
22.20 Колоездене: Обиколка на

Италия, деветнадесети
етап, обзор

23.00 Тенис: Турнир в Женева,
мъже, полуфинали

00.10 Новини
00.15 Колоездене: Обиколка на

Италия, деветнадесети етап
01.30 Тенис: Турнир в Женева,

мъже, полуфинали
02.30 Колоездене: Обиколка на

Италия, деветнадесети етап
04.00 Тенис: Турнир в Женева,

мъже, полуфинали
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18.00 "Семейни войни" (премие-
ра) - телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Съдби на кръстопът" (пре-

миера) - предаване на NOVA
21.00 "Полицаите от края на гра-

да" (премиера) - комедиен
сериал

22.00 "София - Ден и Нощ" (пре-
миера) - риалити сериал

23.00 "Господари на ефира"
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"
01.00 "Черният списък" - сериен

филм, 3 сезон
02.00 "Непростимо" - сериал
04.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм

bTV

05.30 "Комиците и приятели" /п./
- комедийно шоу

06.00 "Трансформърс прайм" -
анимация

06.30 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" - токшоу с

водещи Десислава Стояно-
ва и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов под на-

ем" - сериал, с. 1, еп. 128
15.00 Премиера: "Шест сестри" -

сериал, с.3, еп. 9
16.00 Премиера: "Алиса в стра-

ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 9

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Скъпи наследни-

ци" - сериал, с.1, еп. 95
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Великолепният

век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 29

21.00 Премиера: "Столичани в по-
вече" - сериал, с.12, еп.13

22.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу

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

ал, с.3, еп. 16
01.00 "Шест сестри" /п./- сери-

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

с.3, еп. 54

bTV Action

05.15 "Под наблюдение" - сери-
ал, с.4, еп. 10

06.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация

08.00 "Стоте" - сериал, с.1, еп.1
09.00 "Под наблюдение" - сери-

ал, с.4, еп. 10
09.45 "Лонгмайър" - сериал, с.4,

еп. 1
11.00 "Тежки престъпления" - се-

риал, с.5, еп. 10
12.00 "Легендите на утрешния ден"

ÁÍÒ 1

06.00 Денят започва сутрешен ин-
формационен блок с воде-
щи Боряна Черганова, Илия
Илиев и Иво Никодимов

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура

културен информационен
блок с водещи Александра
Гюзелева и Михаил Заимов

10.30 Зелената линейка здравно
риалити с водеща Ива Ди-
митрова

11.30 Рецепта за здраве
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

14.00 Малки истории предаване
на социална тематика с во-
деща Ирен Леви

15.00 Специализирано предаване
за хора с увреден слух

15.15 Сафарито на Скаут тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /33 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" кулинарно предаване с
водещ Ути Бъчваров

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно

предаване
19.00 Стани богат тв игра с во-

дещ Михаил Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев

обзорно политическо пре-
даване

22.00 Нощни птици вечерно ток-
шоу с водеща Искра Анге-
лова

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Концерт на "Хот фоур" и

"Сайд степс" Международен
джаз фестивал - Банско
2017

00.30 Телепазарен прозорец
00.45 Денят започва с Култура /п/
02.00 Капри тв филм /32 епи-

зод/п/
02.55 Отблизо с Мира /п/
03.55 Зелената линейка /п/
04.55 Рецепта за здраве /п/
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06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

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

риен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера)

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

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

сериен филм
17.30 "Господари на ефира" /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 -

"Златната топка"

- сериал , с.1, еп. 13
13.00 "Дивата река" - ек-

шън, приключенски, крими-
нален (САЩ, 1994), актьо-
ри - Мерил Стрийп, Дейвид
Стратеърн, Кевин Бей-
кън, Джоузеф Мазело, Сте-
фани Сойер, Джон С. Рай-
ли, Елизабет Хофман и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с.1, еп.2
16.00 "Под наблюдение" - сериал,

с.4, еп.11
17.00 "Легендите на утрешния ден"

- сериал , с.1, еп. 14
18.00 "Тежки престъпления" - се-

риал, с.5, еп.11
19.00 "Лонгмайър" - сериал, с.4,

еп.1
20.00 Премиера: "Луцифер" - се-

риал, с.2, еп.2
21.00 bTV Новините
22.00 "Доносник" - екшън, дра-

ма, трилър ( САЩ, Обеди-
нени арабски емирства,
2013), актьори - Дуейн
Джонсън, Бари Пепър, Джон
Бернтал, Сюзан Сарандън,
Майкъл Кенет Уилямс, На-
дин Веласкес, Харолд Пе-
ринео, Бенджамин Брат

00.15 Премиера: "Луцифер" - се-
риал, с.2, еп.2

01.00 "Последователите" - сери-
ал, с.2, еп. 12

02.15 "Стоте" - сериал, с.1, еп.2
03.15 "Легендите на утрешния ден"

- сериал , с.1, еп. 14
04.15 "Тежки престъпления" - се-

риал, с.5, еп. 11

bTV COMEDY

06.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал, с.1

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Шегаджии" - сериал, с.3
09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Мисия Лондон" - комедия

(България, 2010), режисьор
- Димитър Митовски, актьо-
ри - Ернестина Шинова,
Юлиан Вергов, Любомир
Нейков, Георги Стайков, Ко-
цето Калки, Ана Пападопу-
лу, Дейвид Колингс, Алън
Форд, Орлин Горанов, То-
мас Арана, Славчо Пеев,
Розмари Лийч, Джонатан
Райланд, Ралф Браун и др.

12.00 "Модерно семейство" - се-
риал

12.30 "Щурите съседи" - сериал
14.00 "Теория за големия взрив"

- сериал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Столичани в повече" - се-

риал, с.12
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сери-

ал, с.4
20.00 "Стъпка по стъпка" - сери-

ал, с.5
21.00 "Приятели" - сериал, с.7
22.00 "Теория за големия взрив"

- сериал, с.7
23.00 "Модерно семейство" - се-

риал, с.7
00.00 "Мисия Лондон" - комедия

(България, 2010), режисьор
- Димитър Митовски, актьо-
ри - Ернестина Шинова,
Юлиан Вергов, Любомир

Нейков, Георги Стайков, Ко-
цето Калки, Ана Пападопу-
лу, Дейвид Колингс, Алън
Форд, Орлин Горанов, То-
мас Арана, Славчо Пеев,
Розмари Лийч, Джонатан
Райланд, Ралф Браун и др.

02.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал, с.3

03.00 "Шегаджии" - сериал
04.00 "Модерно семейство" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" - сериал, с.4,
еп. 1

07.00 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.8

08.00 Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.7,
еп.5

09.15 "Ударен от гръм" - семеен
(САЩ, 2012), актьори - Ке-
вин Дюрант, Тейлър Грей,
Джим Белуши, Брандън Т.
Джаксън, Уилям Рагсдейл,
Ларами Док Шау, Тристин
Мейс и др.

11.30 "Революция Z" - сериал, с.4,
еп.2

12.30 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.9

13.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.6

14.30 "След залеза" - екшън, коме-
дия, криминален (САЩ,
2004), актьори - Уди Харел-
сън, Микелти Уилямсън,
Крейг Розенбърг, Салма Ха-
йек, Дон Чийдъл, Наоми Ха-
рис, Крис Пен, Ръсел Хор-
нсби, Трой Гарити, Пиърс
Броснан и др.

16.30 "Рок завинаги" - мюзи-
къл, драма, комедия (САЩ,
2012), актьори - Джулиян
Хоф, Дакота Сейдж Грант,
Матю Ръш Съливан, Диего
Бонета, Ръсел Бранд, Алек
Болдуин, Том Круз,  Мери
Джей Блайдж, Пол Джиама-
ти, Катрин Зита-Джоунс

19.15 "Големият заговор" - коме-
дия, криминален (САЩ,
2004), актьори - Оуен Уил-
сън, Бъч Хелемано, Чарли
Шийн, Вини Джоунс, Уили
Нелсън, Сара Фостър, Мор-
ган Фрийман и др.

21.00 "Транспортер: Ново начало"
- екшън, криминален, три-
лър (Франция, Китай, Бел-
гия, 2015), актьори - Ед
Скрейн, Габриела Райт, Рей
Стивънсън, Радивое Буквич,
Анатол Таубман, Лен Кудря-
вицки и др.

23.00 "Импулс" - екшън, трилър
(САЩ, ЮАР, 2015), актьори
- Морган Фрийман, Олга Ку-
риленко,  Джеймс Пюър-
фой,  Джена Сарас, Карл Та-
нинг, Ли-Ан Самърс, Дей-
ниъл Фокс и др.

01.00 "Шарканзас" - екшън (САЩ,
2015), актьори - Доминик
Суейн, Трейси Лордс, Синди
Лукас, Джон Арчър Лундгрен

02.45 "Петдесет нюанса черно" -
комедия (САЩ, 2016), актьо-
ри - Марлон Уейънс, Кали
Хоук, Фред Уилард, Майк
Ейпс, Джейн Сиймур, Анд-
рю Бачлър и др.
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23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 История.bg България, Балканите

и Европейският съюз /п/
00.35 Още от деня коментарно преда-

ване /п/
01.15 Време за губене /БНТ 2 Благоев-

град/п/
01.45 Местно време /БНТ 2 Благоевг-

рад/п/
02.15 Нощни птици /п/
03.15 Съдби човешки Златни ръце
03.35 Ай да идем /БНТ 2 Благоевград/

п/
04.05 "Бързо, лесно, вкусно" предста-

вя: "Вкусната Европа" /п/
04.35 Денят започва с Култура /п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериен
филм

07.00 "Трите лица на Ана" - теле-
новела

08.00 "Каменно цвете" (премие-
ра) - сериен филм

09.30 "Сезонът на черешите" -
сериен филм /п/

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

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

14.30 "Черешката на тортата" -
предаване, сезон 7

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

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

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

филм /п/
19.00 "Сезонът на черешите" -

сериен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

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

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

- сериен филм
23.00 "Прости ми" - сериен

филм
00.00 "Моята карма" - сериен

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

новела /п/

Diema Sport

08.00 Баскетбол: Кливланд Кава-
лиърс - Бостън Селтикс,
четвърти финален мач от
Източната конференция на
НБА, повторение

10.30 Футбол: Ботев Враца -
Монтана, мач от Втора
професионална лига, пов-
торение

12.30 "Головете на кръга", обзор-
но предаване за Първа
професионална лига, 36-
и епизод, повторение

13.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

15.00 Футбол: Лудогорец - Ботев
Пловдив, мач от Първа

професионална лига, пов-
торение

17.00 Футбол: Мач от Първа
професионална лига, пов-
торение

19.00 Студио: Обзор на кръга в
Първа професионална лига
(2017-18), 36-и епизод,
повторение

20.00 "Домът на футбола", пре-
даване за български фут-
бол (2017-18), 45-и епи-
зод, директно

21.00 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2017-18), 29-и епизод

22.00 Футбол: Локомотив Плов-
див - Черно море, мач ре-
ванш за седмо място в
Първа професионална ли-
га, повторение

00.00 "Домът на футбола", пре-
даване за български фут-
бол (2017-18), 45-и епи-
зод, повторение

01.00 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2017-18), 29-и епизод,
повторение

02.00 Класика Първа професио-
нална лига - Пирин - Сла-
вия (2016-17), повторение

02.30 "Легендите на бокса", кла-
сически боксови мачове,
20-и епизод, повторение

03.30 Баскетбол: Бостън Селтикс
- Кливланд Кавалиърс, пе-
ти финален мач от Източ-
ната конференция на НБА,
директно
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05.45 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5 /п/

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

07.45 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал /п/

08.45 "Старомодна благодарност"
- драма с уч. на Пола Бод-
ро, Хелен Джой, Жаклин
Бисе и др. /п/

11.00 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5

12.00 "Коледа с Холи" - семеен
филм с уч. на Шон Фе-
рис, Елоиз Мъмфорд, Да-
ниъл Ерик Голд, Дана Уот-
кинс и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Мисли като мъж" - роман-

тична комедия с уч. на Ке-
вин Харт, Кели Роулънд,
Крис Браун, Тараджи П.
Хенсън, Габриел Юниън,
Джери Ферера, Романи
Малко, Гари Оуен и др.

17.00 "Двойници" - екшън-три-
лър с уч. на на Брус Уи-
лис, Рада Мичъл, Розамунд
Пайк, Джеймс Кромуел,
Винг Реймс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15
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06.00 "Питайте Джим" - сериал,
сезон 5 /п/

06.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 5

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 1
/п/

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

10.00 "Полицаите от Чикаго" - се-
риал, сезон 3 /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23 /п/

12.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20
/п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 1
14.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 3
15.00 "Полицаите от Чикаго" - се-

риал, сезон 3
16.00 "Питайте Джим" - сериал,

сезон 5, 2 епизода
16.50 "Смокинг" - екшън-комедия

с уч. Джеки Чан, Джени-
фър Лав Хюит, Джейсън
Айзък, Деби Мазар, Питър
Стормеър, Джеймс Браун и
др. /п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23

20.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20

21.00 "Скорпион" - сериал, се-
зон 2

22.00 "Димящи аса 2" - екшън с
уч. на Том Беринджър,
Клейн Крауфорд, Вини
Джоунс, Томи Фланаган,
Маури Стърлинг и др.

23.45 "Скорпион" - сериал, се-
зон 2 /п/

02.50 "Национална лотария" /п/
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05.50 Малки истории /п/
06.00 Денят започва сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.40 Малки истории /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Рецепта за култура токшоу с

Юрий Дачев /п/
13.30 Баба - моята сестричка тв нове-

ла на Евровизия /п/
13.45 Добро утро с БНТ 2 сутрешен

блок /БНТ 2 Варна/
14.45 "Бързо, лесно, вкусно" предста-

вя: "Вкусната Европа"
15.15 Здравето отблизо /п/
16.30 Вяра и общество с Горан Благо-

ев /п/
17.30 Местно време /БНТ 2 Благоевг-

рад/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно преда-

ване
19.00 Съвременници: "Съвременни чу-

деса" документален филм
19.30 В памет на режисьора Йордан

Джумалиев: Знаци по пътя
19.55 В кадър Западни Балкани: Маке-

дония /п/
20.25 Баскетбол /мъже/ финален пле-

йоф от Националната баскетбол-
на лига, втори мач - пряко пре-
даване

22.30 Непозната земя /п/
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21.00 "Принцът на Персия: Пясъ-
ците на времето" - приклю-
ченски екшън с уч. на с уч.
на Джейк Гиленхал, Джема
Артъртън, Бен Кингсли, Ал-
фред Молина, Ричард Койл
и др.

23.20 "От местопрестъплението" -
сериал, сезон 15
/п/

00.20 "Как да разбера" - роман-
тична комедия с уч. Рийз
Уидърспун, Пол Руд, Оуен
Уилсън, Джак Никълсън,
Катрин Хан и др. /п/

RTR

10.15 "Безсмертнова"
11.10 Игрален филм: "Здрав брак"
12.50 Концерт
15.00 Вести
15.35 Игрален филм
19.00 "Бялото студио"
19.40 "Романтиката на романса"
20.35 Игрален филм
22.05 Игрален филм
23.35 Таврида
01.10 Игрален филм
04.15 "Сам на себе си режисьор"
04.55 "Смехопанорама"
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05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, шеснадесети етап

06.00 Тенис: Турнир в Женева, мъ-
же

07.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, шеснадесети етап

08.15 Тенис: Турнир в Женева, мъ-
же

09.30 "Потготви се"
09.45 Колоездене: Обиколка на

Италия, шеснадесети етап
11.00 "Анатомията на..."
12.00 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Състезание в Зандвоорт

12.45 Колоездене: Обиколка на
Италия, шеснадесети етап,
обзор

14.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, седемнадесети етап,
директно

18.30 Тенис: Турнир в Женева, мъ-
же, директно

21.00 "Потготви се"
21.10 Новини
21.15 Колоездене: Обиколка на

Италия, седемнадесети етап,
обзор

23.00 Футбол: ФИФА футбол ма-
газин

23.30 Футбол: MLS, обзор на кръ-
га

00.00 Световна купа за туристи-
чески автомобили WTCR:
Състезание в Зандвоорт, об-
зор

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка на

Италия, седемнадесети етап
01.30 Тенис: Турнир в Женева, мъ-

же
02.30 Колоездене: Обиколка на

Италия, седемнадесети етап
04.00 Тенис: Турнир в Женева, мъ-

же



×
ЧЕТВЪРТЪК - 24 май21 - 27 май

17.30 "Господари на ефира" /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 -

"Златната топка"
18.00 "Семейни войни" (премие-

ра) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Критич-

на точка" (премиера) - се-
риен филм, 5 сезон

21.00 "Hell’s Kitchen България"
(премиера) - риалити

22.00 "София - Ден и Нощ" (пре-
миера) - риалити сериал

23.00 "Господари на ефира"
23.30 "Нощ на звездите: Изпита-

ния за човешките възмож-
ности" - спектакъл

01.30 "Непростимо" - сериал
03.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм
04.00 "Робин Худ: Принцът на раз-

бойниците" - с уч. на Ке-
вин Костнър, Морган
Фрийман, Майкъл Уинкот,
Мери Елизабет Мастранто-
нио, Крисчън Слейтър /п/

bTV

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

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с

водещи Десислава Стояно-
ва и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Живи легенди" - драма, ко-

медия, приключенски (Бъл-
гария, 2014), режисьор -
Николай Илиев, актьори -
Стефан Щерев, Яна Мари-
нова, Георги Кадурин, Лю-
бомир Ковачев, Димо Алек-
сиев, Саня Борисова, Ми-
келе Плачидо, Орлин Пав-
лов, Анна Мария Гюзелева,
Калоян Митев и др.

14.30 "Попитай сърцето" - драма,
романтичен (Канада, 2015),
режисьор - Брадли Уолш,
актьори - Уилям Болдуин,
Кари Мачет, Стивън Лав

16.00 "Мастилено сърце" - прик-
люченски, фантастика
(САЩ, Германия, Великоб-
ритания, 2008), режисьор
- Иън Софтли, актьори -
 Стивън Греъм, Джим Бро-
удбент, Брендън Фрейзър,
Елиза Бенет, Пол Бетани,
Хелън Мирън, Сиена Гило-
ри, Анди Съркис, Личард
Стрейндж и др.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Скъпи наследни-

ци" - сериал, с.1, еп. 94
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Великолепният

век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 28

21.00 "Бригада Нов дом" - социа-
лен проект с водещ Мария
Силвестър

22.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу

22.30 "Шоуто на Слави"

ÁÍÒ 1

06.00 Още от деня /п/
06.40 Изпити по никое време иг-

рален филм /България,
1974г./, режисьор Иванка
Гръбчева, в ролите: Дими-
тър Ганев, Огнян Желязков,
Николай Теохаров, Михаил
Лазаров и др.

07.55 Азбука на надеждата праз-
ничен блок

12.00 По света и у нас
12.30 Момчето си отива игрален

филм /България, 1972г./,
режисьор Людмил Кирков,
в ролите: Невена Коканова,
Филип Трифонов, Сашка
Братанова, Христина Русе-
ва, Кирил Господинов, Ва-
сил Попов и др.

12.30 Стани богат тв игра/п/
15.05 Международен конкурс

"Млади виртуози" 2018 га-
ла концерт

16.05 Който тръгнал е сам… доку-
ментален филм /България,
2012г./, режисьор Ралица
Димитрова

17.30 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Вкусната Евро-
па" кулинарно предаване с
водещ Ути Бъчваров

18.00 По-старият брат документа-
лен филм /България, 2007
г./, автор Бойко Василев

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра с во-

дещ Михаил Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Аскеер 2018 - церемония по

връчване на годишните наг-
ради за театрално изкуст-
во пряко предаване от теа-
тър "Българска армия"

22.40 Не си отивай игрален филм
/България, 1975 г./, в ро-
лите: Филип Трифонов,
Сашка Братанова, Невена
Коканова, Васил Попов, Ге-
орги Русев и др.

00.15 Рио, обичам те игрален
филм /п/ (12)

02.00 Капри тв филм /31 епи-
зод/п/

02.55 Библиотеката /п/
04.00 Япония днес
04.15 България от край до край 6

/5 филм/п/
04.40 История.bg България, Бал-

каните и Европейският съ-
юз/п/

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

07.00 "Здравей, България"
09.30 "Мисия образование" - спе-

циално студио за чества-
нията на 24 май

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Събудих се на 30" - с уч.

на Дженифър Гарнър, Марк
Руфало, Джуди Гриър, Анди
Съркис, Кати Бейкър и др.

14.30 "Робин Худ: Принцът на раз-
бойниците" - с уч. на Ке-
вин Костнър, Морган Фрий-
ман, Майкъл Уинкот, Мери
Елизабет Мастрантонио,
Крисчън Слейтър и др.

23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение"- сериал,

с.3, еп. 15
01.00 "Попитай сърцето" - драма,

романтичен (Канада, 2015),
режисьор - Брадли Уолш,
актьори - Уилям Болдуин,
Кари Мачет, Стивън Лав

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

с.3, еп. 53

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.4, еп.9

06.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация

08.00 "Кости" - сериал, с.11,
еп.22

09.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.4, еп.9

10.00 "Лонгмайър " - сериал, с.3,
еп. 10

12.00 "Легендите на утрешния ден"
- сериал , с.1, еп. 12

13.00 "Огън под земята" - екшън,
драма, трилър (САЩ, 1997),
режисьор - Феликс Енрикес
Алкала, актьори - Стивън
Сегал, Мардж Хелгенбергер,
Стивън Ланг, Брад Хънт,
Крис Кристофърсън и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с.1, еп.1
16.00 "Под наблюдение" - сериал,

с.4, еп. 10
17.00 "Легендите на утрешния ден"

- сериал , с.1, еп. 13
18.00 "Тежки престъпления" - се-

риал, с.5, еп. 10
19.00 "Лонгмайър" - сериал, с.4,

еп.1
20.00 Премиера: "Луцифер" - се-

риал, с.2, еп.1
21.00 bTV Новините
22.00 "Дивата река" - ек-

шън, приключенски, крими-
нален (САЩ, 1994), актьо-
ри - Мерил Стрийп, Дейвид
Стратеърн, Кевин Бей-
кън, Джоузеф Мазело, Сте-
фани Сойер, Джон С. Рай-
ли, Елизабет Хофман и др.

00.00 "Луцифер" - сериал, с.2,
еп.1

01.15 "Последователите" - сери-
ал, с.2, еп. 11

02.00 "Стоте" - сериал, с.1, еп.1
03.15 "Легендите на утрешния ден"

- сериал , с.1, еп. 13
04.15 "Тежки престъпления" - се-

риал, с.5, еп. 10

bTV COMEDY

05.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал

06.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал, с.1

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Шегаджии" - сериал, с.3
09.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу
10.00 "Ергени за седмица" - ко-

медия (САЩ, 2011), актьо-
ри - Александра Дада-
рио, Оуен Уилсън, Мелиса
Лиален, Кристина Апългейт, 
Джейсън Съдейкис, Ричард
Дженкинс, Джена Фишер

12.00 "Модерно семейство" - се-
риал

12.30 "Щурите съседи" - сериал

ЗЕМЯ 8

14.00 "Теория за големия взрив" -
сериал

15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сери-

ал, с.4
20.00 "Стъпка по стъпка" - сериал,

с.5
21.00 "Приятели" - сериал, с.7
22.00 "Теория за големия взрив" -

сериал, с.7
23.00 "Модерно семейство" - се-

риал, с.7
00.00 "Ергени за седмица" - коме-

дия (САЩ, 2011), актьори -
 Александра Дадарио, Оуен
Уилсън, Мелиса Лиа-
лен, Кристина Апългейт, 
Джейсън Съдейкис, Ричард
Дженкинс, Джена Фишер

02.00 "Загадките на Лора" - сери-
ал, с.3

03.00 "Шегаджии" - сериал
04.00 "Модерно семейство" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" - сериал, с.3,
еп. 15

07.00 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.7

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.4

09.15 "Големият заговор" - коме-
дия, криминален (САЩ,
2004), актьори - Оуен Уил-
сън, Бъч Хелемано, Чарли
Шийн, Вини Джоунс, Уили
Нелсън, Сара Фостър, Мор-
ган Фрийман и др.

11.15 "Революция Z" - сериал, с.4,
еп.1

12.15 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.8

13.15 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.5

14.15 "Умирай трудно 4" - екшън,
приключенски, трилър (САЩ,
2007), актьори - Брус Уилис,
Тимъти Олифънт, Джъстин
Лонг, Маги Кю, Клиф Кър-
тис, Джонатън Садвск и др.

19.00 "Бродуейска терапия" - коме-
дия (САЩ, 2014), актьори -
Катрин Хан, Тейтъм О'Нийл,
Рис Айфънс, Уил Форте,
Имаджин Потс, Остин Пен-
дълтън, Сибил Шепард, Оуен
Уилсън, Дженифър Анистън,
Луси Пънч и др.

21.00 "След залеза" - екшън, коме-
дия, криминален (САЩ,
2004), актьори - Уди Харел-
сън, Микелти Уилямсън,
Крейг Розенбърг, Салма Ха-
йек, Дон Чийдъл, Наоми Ха-
рис, Крис Пен, Ръсел Хорн-
сби, Трой Гарити, Пиърс
Броснан и др.

23.00 "Елизабеттаун" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2005), ак-
тьори - Орландо Блум, Кир-
стен Дънст, Сюзан Сарандън,
Джесика Бийл, Алек Болду-
ин, Джед Рийс, Брус Мак-
гил, Джуди Гриър и др.

01.30 "Революция Z" - сериал, с.4,
еп.1

02.30 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с.5, еп.8

03.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.7, еп.5

20.00 По света и у нас
20.40 Аскеер 2018 - церемония

по връчване на годишните
награди за театрално из-
куство пряко предаване от
театър "Българска армия"

22.40 Обещанието 2 състезание
с български евродепутати

23.30 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/

00.00 България от край до край 2
/8, последен епизод/п/

00.30 Пътят на буквите докумен-
тален филм /п/

01.55 Мотоспорт екстра
02.25 Местно време /БНТ 2 Вар-

на/п/
02.55 Библиотеката /п/
03.55 Бразди /п/
04.25 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

04.55 Българското присъствие
във Вечния град докумен-
тален филм /1 и 2 част/
п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериен
филм

07.00 "Трите лица на Ана" - теле-
новела

08.00 "Каменно цвете" (премие-
ра) - сериен филм

09.30 "Сезонът на черешите" -
сериен филм /п/

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

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

14.30 "Черешката на тортата" -
предаване, сезон 7

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

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

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

филм /п/
19.00 "Сезонът на черешите" -

сериен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

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

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

- сериен филм
23.00 "Прости ми" - сериен

филм
00.00 "Моята карма" - сериен

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

новела /п/

Diema Sport

05.40 Край на програмата
08.00 Футбол: Мач от Първа про-

фесионална лига, повто-
рение

10.00 Футбол: Верея - Левски,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

12.00 "Домът на футбола", пре-
даване за български фут-
бол (2017-18), 45-и епи-
зод, повторение

13.00 Баскетбол: Бостън Селтикс
- Кливланд Кавалиърс, пе-
ти финален мач от Източ-
ната конференция на НБА,
повторение

15.30 "Головете на кръга", об-
зорно предаване за Първа
професионална лига, 36-
и епизод, повторение

16.00 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2017-18), 29-и епизод,
повторение

17.00 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

17.30 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, директ-
но

19.25 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

20.30 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, директ-
но

22.25 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

23.00 Формула 1: Първа трени-
ровка за Голямата награда
на Монако, повторение

00.30 Формула 1: Втора трени-
ровка за Голямата награда
на Монако, повторение

02.00 Футбол: Мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

Êèíî Íîâà

05.45 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5 /п/

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

07.45 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал /п/

08.50 "Кралска Коледа" - роман-
тична комедия с уч. на
Лейси Чабърт, Джейн Сий-
мур, Стивън Хейгън, Кат-
рин Флин и др. /п/

11.00 "Костюмари" - сериал, се-
зон 5

12.00 "Да пропуснеш Коледа" -
семейна комедия с уч. на
Тим Алън, Джейми Лий
Къртис, Дан Акройд, М.
Емет Уолш, Елизабет
Франц, Ерик Пер Съливан,
Чеч Марин и др.

14.00 "Анонимен" - драма с уч.
на Рис Айфънс, Ванеса
Редгрейв, Джоли Ричард-
сън, Рейф Спал, Сам Рийд,
Дейвид Тюлис, Себастиян
Арместо, Едуард Хог, Кса-
виер Самуел и др.

16.40 "Принцът на Персия: Пя-
съците на времето" - прик-
люченски екшън с уч. на с
уч. на Джейк Гиленхал,
Джема Артъртън, Бен Кин-
гсли, Алфред Молина, Ри-
чард Койл и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15

21.00 "Размяната" - комедия с уч.
на Джейсън Бейтман, Ра-
йън Рейнолдс, Оливия
Уайлд, Лесли Ман, Алън Ар-
кин и др.

23.15 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 15 /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Питайте Джим" - сериал,
сезон 5 /п/

06.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 5

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 1
/п/

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

10.00 "Полицаите от Чикаго" - се-
риал, сезон 3 /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23 /п/

12.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20
/п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 1
14.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 3
15.00 "Черният списък" - сери-

ал, сезон 1
16.00 "Питайте Джим" - сериал,

сезон 5, 2 епизода
17.00 "Пазителите на съкровище-

то" - приключенски филм
с уч. на Раул Бова, Ана
Фрийл, Фолкер Брух, Фло-
рентине Ламе и др. /п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 23

20.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 20

21.00 "Скорпион" - сериал, се-
зон 2

22.00 "Трансформърс: Тъмната
страна на Луната" - екшън-
фантастика с уч. на Шая
Лебьоф, Джон Малкович,
Тайрийз Гибсън, Джош
Дюамел, Патрик Демпси,
Франсис Макдормънд, Ке-
вин Дън, Роузи Хънтинг-
тън-Уайтли, Джули Уайт,
Джон Туртуро и др.

01.10 "Скорпион" - сериал, се-
зон 2 /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ

05.50 Малки истории /п/
06.00 Българското присъствие

във Вечния град докумен-
тален филм /1 и 2 част/

07.00 10 години ансамбъл "Пла-
мъче" концерт /първа част/

07.55 Азбука на надеждата праз-
ничен блок

12.00 По света и у нас
12.30 Пътят на буквите докумен-

тален филм
13.55 5 минути София
14.00 Добро утро с БНТ 2 сутре-

шен блок /БНТ 2 Пловдив/
15.00 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па"

15.30 Деца играят вън игрален
филм /1973 г./, реж.
Иванка Гръбчева, в роли-
те: Димитър Ганев, Нико-
лай Данаилов, Грета Ган-
чева, Людмила Чешмеджи-
ева, Огнян Атанасов, Иван
Андонов и др.

17.00 В кадър Азбучни истории
17.30 Местно време /БНТ 2 Вар-

на/
18.00 Концерт на Мая Нешкова
19.15 Корабче в сърцето тв но-

вела на Евровизия
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00.15 "Мисли като мъж" - ро-
мантична комедия с уч.
на Кевин Харт, Кели Ро-
улънд, Крис Браун, Тара-
джи П. Хенсън, Габриел
Юниън, Джери Ферера,
Романи Малко, Гари Оу-
ен и др. /п/

RTR

05.20 Вести-Москва
06.00 Вести
06.15 "Русия, моя любов"
06.45 "Смехът е разрешен"
09.00 Вести
09.15 "Верни на клетвата"
10.00 "Пешком..."
10.30 "Повече от любов"
11.15 "Абсолютният слух"
11.55 Игрален филм
15.00 Вести
16.00 Игрален филм
19.30 Игрален филм
21.05 Игрален филм
22.40 Игрален филм
01.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, седемнадесети етап

06.00 Тенис: Турнир в Женева,
мъже

07.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, седемнадесети
етап

08.15 Тенис: Турнир в Женева,
мъже

09.30 "Потготви се"
09.45 Колоездене: Обиколка на

Италия, седемнадесети етап
11.00 Формула Е: Състезание в

Берлин, обзор
12.00 Световна купа за турис-

тически автомобили WTCR:
Състезание в Зандвоорт,
обзор

12.30 Футбол: MLS, обзор на
кръга

13.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, седемнадесети
етап, обзор

14.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, осемнадесети
етап, директно

18.30 Тенис: Турнир в Женева,
мъже, турнир

20.00 Тенис: Открито първенст-
во на Франция, жребии,
директно

21.00 "Потготви се"
21.10 Новини
21.15 Колоездене: Обиколка на

Италия, осемнадесети етап,
обзор

23.00 "Страната на легендите"
23.30 "Анатомията на..."
00.00 Новини
00.05 Колоездене: Обиколка на

Италия, осемнадесети етап,
обзор

01.30 Тенис: Открито първенст-
во на Франция, квалифи-
кации

02.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, осемнадесети
етап, обзор

04.00 Тенис: Открито първенст-
во на Франция, квалифи-
кации

21 - 27 май
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- Що се отнася до г-жа Мей, в
последно време имахме възможност
неведнъж да се убедим в недалновид-
ността на нейните политически изявле-
ния и действия. А що се отнася до
взаимоотношенията с ЕС, от който
всъщност Великобритания се кани да
излезе, бих искал да отбележа, че
трябва да върнем загубеното доверие в
отношенията между Русия и Европейс-
кия съюз и да възстановим предишно-
то ниво на сътрудничество. И ние
независимо от всичко, винаги сме
насреща. Важното е отношенията ни с
нашите партньори да се изграждат на
равноправна основа.

- Балканите остават ли зона за
влияние на Русия?

- За съжаление, все по-често наблю-
даваме как се активират усилията,
насочени към подкопаване на многове-
ковните връзки на Русия с балканските
държави. От тях се изисква непремен-
но да направят избор - или сте с
Москва, или сте с Брюксел и Вашинг-
тон. Целта на подобни действия е
очевидна - да превърнат Балканите в
още един фронт на противопоставяне в
Европа. Сигурен съм, че балканските
народи са настроени против подобни
сценарии. На свой ред ние разглеждаме
Балканите като регион за конструкти-
вен диалог и взаимодействие в интерес
на държавите и народите тук. Искам да
ви уверя, че нашият принос в регио-
налните въпроси и занапред ще бъде
изключително съзидателен.

- Как оценявате активността на
българския премиер за присъединява-
нето на шестте страни от Западните
Балкани към ЕС?

- Българските власти не за първа
година се позиционират като "локомо-
тив" за евроинтеграцията на Балкани-
те, това ни е известно. Неслучайно
този въпрос е един от главните в
дневния ред на текущото европредседа-
телство. Ние от своя страна нямаме
нищо против европейската интегра-
ция. Ние самите активно участваме в
интеграционните процеси на Евразий-
ския континент и сме убедени, че
бъдещето принадлежи на сътрудничест-
вото във формата Европейски съюз -
Евразийски икономически съюз.

- Някои анализатори предупрежда-
ват, че добрите връзки между Путин и
Ердоган са заплаха за България.
Възможно ли е това?

- Според мен такава постановка на
въпроса е просто абсурдна. Да изграж-
даш илюзии върху несъществуващи
заплахи - това е работата на провокато-
рите и русофобите. Тук ще отбележа
отношенията на доверие, които наблю-
даваме между Бойко Борисов и Реджеп
Ердоган. Това, естествено, не ни дава
повод да ги разглеждаме като заплаха
за нашата сигурност.

- Кои отношенията са по-важни за
Русия: с Китай и Турция или с ЕС,
чийто член е България?

- Знаете ли, не бих искал да участ-
вам в пазарлък по темата коя държава е
по-важна за нас. Това е непрофесионал-
но, а и няма кой знае какъв смисъл -
всяка страна е уникална, с всяка страна
ние имаме отделни отношения. И към
всички ние имаме един подход - сътруд-
ничеството трябва да бъде взаимноиз-
годно и равноправно, на базата на
взаимно уважение. Тогава то ще дава
положителни резултати за двете страни,
в което е и смисълът на двустранните
отношения.

- Проектът за изграждане на газо-
разпределителния хъб "Балкан" край
Варна, който получи одобрение от ЕК,
представлява ли интерес за вас?

- Ние внимателно следим развитие-
то на проекта за хъб "Балкан" - за
вашата страна това е реален шанс да
се позиционира като газов транзитен
център в Югоизточна Европа. Няма да
крия, че този проект е интересен, що се
отнася до транзита на руски газ през
територията на България към други
европейски страни. Преговорите в тази

От стр. 8

И при
новия
мандат на
президента
Путин
очаквам
Русия да
остане
силна и
самостоя-
телна,
твърдо да
следва
националните
си интереси
и да се
развива за
благото на
всички
граждани

насока вървят и мисля че предстоящите
контакти на най-високо ниво ще спо-
могнат за по-нататъшния им прогрес.
Главното е, както вече неведнъж каз-
вах, Европейската комисия да приеме
окончателно решение за хъба "Балкан"
и за потенциалното участие на Русия в
неговата реализация, за да не повтори
той печалната съдба на "Южен поток".

- Има ли шансове България да се
включи в проекта "Турски поток" като
компенсация за спрения "Южен по-
ток"? Президентът Путин поиска
"железобетонни аргументи" за разкло-
нение на тръбата през нашата терито-
рия. Има ли движение в тази посока?

- Както знаете, наскоро имаше
среща между министъра на енергети-
ката на България Теменужка Петкова
и председателя на управителния съвет
на "Газпром" Алексей Милер, на която

състояние и местонахождението на
Сергей и Юлия Скрипал. Това се
прави в нарушение на международното
право, в нарушение на двустранните
договори и ние имаме всички основа-
ния да квалифицираме действията на
Великобритания като насилствено
задържане на наши граждани.

- Как ще се отрази според вас,
едностранното излизане на САЩ от
ядрената сделка с Иран? Канцлерът
Ангела Меркел вече обяви, че този ход
поставя под заплаха международния
ред.

- Решението на президента на САЩ
Доналд Тръмп едностранно да се
откаже от изпълнението на задължени-
ята си по Съвместния всеобхватен
план за действие по иранската ядрена
програма предизвиква единствено
дълбоко разочарование. Ние сме

обезпокоени от това, че
Вашингтон за пореден
път действа изключително
в свой интерес, без да се
съобразява с мнението на
повечето държави и в
нарушение на нормите на
международното право.
Няма и не може да има
никакви основания за
отказ от съществуващото
споразумение. То доказа
своята пълна дееспособ-
ност и ефективно се
справя с всички задачи,
които му бяха поставени.
От своя страна ние сме
отворени за по-нататъш-
но взаимодействие с
останалите участници в
ядрената сделка и продъл-
жаваме активно да разви-
ваме двустранното сътруд-
ничество и политическия
диалог с Иран.

- Конфликтът в Сирия
на пръв поглед върви към
своя логичен край - уни-
щожаването на "Ислямска
държава". Последните
събития обаче, като
въздушната атака на
Израел, изглежда, не
предполагат скорошно
умиротворяване на този
регион. Какъв е най-
вероятният изход от
кризата?

 - Ние смятаме за неприкосновена
резолюция 2254 на Съвета за сигур-
ност на ООН, в съответствие с която
сирийският народ, всички негови
етнически и религиозни групи сами ще
се договарят за бъдещето на своята
страна при подкрепата на международ-
ната общност. Няма съмнение, че
ракетните удари, които бяха нанесени
от САЩ, Великобритания и Франция,
а след това и от Израел, са огромна
крачка назад по пътя към мира в
Сирия. Независимо от това Русия ще
продължи да изисква да бъдат спазвани
тази резолюция, решенията на Конгре-
са на сирийския национален диалог в
Сочи и договореностите по процеса от
Астана. За нас е важно самите сирий-
ци да определят своята съдба при
безусловно уважение на суверенитета
на републиката и нейната териториал-
на цялост от страна на други държави.

- Какво очакват руснаците от чет-
въртия мандат на президента Влади-
мир Путин?

- Не мога да се изкажа от името на
цяла Русия - ние сме голяма страна.
Лично аз очаквам Русия да остане
силна и самостоятелна, твърдо да
следва националните си интереси и да
се развива за благото на всички граж-
дани. Времената сега не са лесни и аз
много се радвам, че начело на страна-
та стои силен, опитен президент - това
означава, че нашето бъдеще е в надеж-
дни ръце през следващите шест години.

Интервюто е на Валерия ВЕЛЕВА
От сайта "Епицентър"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

бяха обсъдени "Турски поток", бълга-
ро-турската интерконекторна връзка и
хъбът "Балкан". Ние наистина не
изключваме варианта България да се
включи в проекта "Турски поток", но
това изисква допълнителна работа.
Допълнителен тласък тук би могло да
даде заседанието на Междуправителст-
вената комисия за икономическо и
научно-техническо сътрудничество
между Русия и България, която не се е
събирала повече от две години.

- Изясни ли се кой стои зад опита
за убийства на Скрипал?

- Вие сигурно сте забелязали, че в
последно време подетата от Великоб-
ритания медийна кампания около
случая „Скрипал", поутихна. Ясно е,
че когато дойде време да се дават
точни отговори на конкретни въпроси,
нашите западни колеги загубиха
интерес към цялата тази история. А и
те се оплетоха доста в нея - какви ли
версии само не чухме!

Естествено, никакви факти и доказа-
телства за тази откровена провокация
така и не се появиха. Ние обаче имаме
намерение да продължим да предприе-
маме всички необходими действия
истината да се разкрие.

- Имате ли обяснения защо държат
дъщерята на Скрипал във военна
база?

- Обяснението е същото - британс-
ката страна явно няма желание да се
стигне до истината в тази история.
Независимо от нашите многобройни
настоявания, напълно правомерни
впрочем, така и не ни беше предоста-
вена никаква информация за реалното
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Великотърновският
музей представя в Буку-
рещ изложба с фотоси от
Руско-турската война.
Експозицията "България и
Румъния пред прага на
Новото време. Забравени
снимки и гравюри от
Руско-турската война" е
част от седмицата на
славянската култура,
организирана от Факулте-
та по чужди езици и
литература в Букурещкия
университет.

Експозицията е посве-
тена на 140 години от
края на Руско-турската
освободителна война и
подписването на Сансте-
фанския мирен договор и
съдържа 59 изображения.
Представени са гравюри,
публикувани от френското
издание L'Univers illustre

по време на войната.
Част от тях са слабо
познати в обществото -
както в България, така и
в Румъния, предоставени
са за разпространение от
българското Национално
движение "Русофили".

В изложбата са изпол-
звани и копия на снимки,
направени от военните

"Çëàòíàòà ïàëìà" â Êàí îòèäå ïðè Õèðîêàäçó Êîðå-Åäà

Íàøà èçëîæáà â Áóêóðåù ïðåäñòàâÿ
ôîòîñè îò Ðóñêî-òóðñêàòà âîéíà

Първата дама на джаза у нас Камелия Тодорова откри-
ва седмото издание на Международния фестивал "Джаз
форум" в Стара Загора. На 7 юни от 19.15 ч. на античния
комплекс "Августа Траяна", ще звучи тематичният химн "Зара
джаз фанфари", който бележи началото на фестивала. Ме-
ломаните ще се насладят на авторската програма на мла-
дата и талантлива контрабасистка Виктория Кирилова, ет-
но джаз вдъхновенията на "Аутентик квинтет", със специал-
ното участие на гъдуларката Даринка Цекова.

Стара Загора е домакин на международния фестивал, с
програма още от 4 юни, продължаващ до 9 юни, а входът
е свободен. Освен основните концерти, фестивалната сед-
мица включва детски джазови матинета, кинолектории, май-
сторски класове на гостуващи артисти, фотографски из-
ложби.ç

Íàêðàòêî

Наградата Музей на годи-
ната за 2017 е присъдена на
Регионален исторически му-
зей - Шумен от Сдружение
"Български музеи". Призът е
за организирането на вре-
менната експозиция "Градс-
ки бит", разположена в ком-
плекс "Авшарян" в града.

Наградите "Български му-
зеи" са учредени през 2016
и са първите институционал-
но установени награди, кои-
то служат за отбелязване на
най-добрите практики в му-
зеите за предходната годи-
на. Това е тяхното второ
връчване и журито в състав
д-р Светла Казаларска, доц.
д-р Валери Йотов, д-р Сил-
вия Станчева, Боряна Мате-
ва и Маргарита Доровска от-
личи музейните институции и
специалисти за приноса им
в съхраняването и популяри-
зирането на културно-исто-
рическото наследство на
страната ни.

Според устава на Сдруже-
ние "Български музеи", но-
минациите в категорията "Му-
зей на годината" трябва да
подчертават постиженията
при създаването на нов му-
зей, при реконструкцията на
съществуващ музей или на
отделна негова експозиция.
Единствената награда в ка-
тегорията е присъдена на Ре-
гионален исторически музей
- Шумен за иновативния про-
ект, подчертаващ неговата
роля при пресъздаването на
нашето наследство.ç

Øóìåí ïîëó÷è
íàãðàäàòà Ìóçåé íà
ãîäèíàòà çà 2017

Сборна изложба живопис в
галерия "Ларго" - Варна
"Картини от една колекция" -
сборна изложба живопис се
откри в галерия "Ларго" -
Варна. Изключително предста-
вителната експозиция включва
творби на едни от най-
знаковите, обичани български
художници, творили в послед-
ните 100 години в България -
Дечко Узунов и Генко Генков,
Димитър Киров, Илия Желев и
Недко Итинов, Васил Стоев и
Станимир Видев, Иван Стратиев
и Христо Кралев, Ставри
Калинов и Димитър Буюклийс-
ки-Мичи. Все плеяда майстори
на четката и колорита, всеки от
тях оставил или оставящ ярка и
незабравима следа в историята
на съвременното българско
изкуство.

Детективски роман, пълен
с неочаквани обрати
Днес излиза първата книга от
новата поредица на "Изток-
Запад" - "Интелектуални
детективски романи". "Призра-
кът на небесния Йерусалим" от
Даря Дезомбре е роман, пълен
с неочаквани поврати, който ни
потапя в атмосферата на
шумния мегаполис, където
жесток убиец измъква на
повърхността древните пороци.
Мястото е Москва, каквато
никога досега не сте я виждали
- със страшните й тайни и
мистична символика, в
хаотично преплетените
старинни булеварди, улички и
площади...

Японският режисьор Хирока-
дзу Коре-Еда спечели основната
награда на 71-вия кинофестивал
в Кан - "Златната палма". Той бе
отличен за филма "Семеен въп-
рос" - оригинално заглавие "Ма-
газинни крадци".

Възторжено публиката в Кан
посрещна премиерата на българ-
ската копродукция "Дивата кру-
ша" на Нури Билге Джейлан. "Ди-
вата круша" закри състезателна-
та програма на феста.

Полският режисьор Павел
Павликовски получи приза за
"най-добра режисура" за "Студе-
на война". Той е носител на "Ос-
кар" за "най-добър чуждестранен
филм" през 2005 г. за черно-бя-
лата драма "Ида". Ливанката На-
дин Лабаки грабна наградата за

Ñíèìêè íà Àëåêñàíäúð Èâàíîâ è Ôðàíö Äóøåê ñå
ñúõðàíÿâàò âúâ ôîíäà íà Èñòîðè÷åñêèÿ ìóçåé

Êàìåëèÿ Òîäîðîâà ïåå íà
"Äæàç ôîðóì Ñòàðà Çàãîðà"

вахер за филма "Щастливия Ла-
зар" и за "Три лица" на иранския
режисьор Джафар Панахи.

Спайк Лий, който не е участ-
вал в Кан от 27 години, удостои-
ха с Голямата награда (Grand Prix)
за BlacKkKlansman. Режисьорът от
Бруклин заклеймява едновремен-
но расизма, крайната десница и
президента Доналд Тръмп. Той за-
почва с историята на чернокожия
полицай Рон Столуърт, внедрил се
в ку-клукс-клан през 1978 г.

Актьорът Марчело Фонте от-
личиха за "най-добра мъжка ро-
ля за криминална драма "Кучка-
рят". Казахстанската актриса Са-
мал Еслямова удостоена с приза
за "най-добра женска роля" в
руския филм "Айка" на режисьо-
ра Сергей Дворцевой.ç

фотографи и кореспон-
денти Александър Иванов
и Франц Душек, предос-
тавени от Иво Хаджими-
шев и съхранявани във
фонда на Историческия
музей във Велико Търно-
во. Акцентите в изложба-
та са посветени на посе-
щението на ген. Радецки,
княз Николай Николае-
вич и руски войски във
Велико Търново през
1877 година.

Във фокуса попадат
щаб квартирата на руския
император в с. Горна
Студена, военният щаб на
румънския крал Карол I,
позициите на руската
артилерия при Корабия,
български доброволци,
участвали в сраженията,
освобождението на бъл-
гарските градове, парадът
на победата на руските
войски, проведен в Буку-
рещ след края на война-
та. Автори на изложбата
са доц. Светла Атанасова,
Наталия Борисова и Емил
Врежаков.ç

социалната драма "Капернаум" за
съдбата на децата, жертва на на-
силие в съвременен Бейрут.

Призът за "най-добър сцена-
рий" отиде при два филма. Еди-
ният е на италианката Аличе Рор-

Забравени гравюри на френски художници

Близо три хиляди
участници от

Габрово, страната и
чужбина представиха
84 картини по време
карнавал под мотото
"Габрово - мой малък
Брюксел". Шествието
премина по централ-

ните улици на
Габрово, а карнавал-

ните картини
включваха макети на
лицата на български

и европейски
политици, шеговита
критика към социал-

ната система и
шумни игри на
кукери, чиито

костюми бяха с
тегло между 80 и

100 килограма.

Снимка Пресфото - БТА

:
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Второ допълнено издание на
книгата "Завета на дедите", пос-
ветена на поета патриот Иван
Йончев, излезе с усилията на
Издателска къща "Славина" и ще
бъде представена в родния му
Самоков, който тачи спомена за
твореца и гражданина Иван Йон-
чев. Роден на 3 април 1884 г.,
баща му е предприемач в Со-
фия, но фалира и семейството
му изпада в мизерия. Животът
на поета се движи между Само-
ков и София. Умен, схватлив, с
наклонности към литературата и
музиката, той е любимец на учи-
телите си, но поради липса на
средства и крехкото си здраве
не успява да завърши Първа со-
фийска мъжка гимназия.

Започва да пише още като
ученик - едва 14-годишен, из-
дава пиесата поема "Слепец".
Дружи с Дебелянов, Николай
Райнов, художника Константин
Щъркелов, оперния певец Сте-
фан Македонски. Принадлежи
към така наречения бохемски
кръг в българската литература.
През 1904 г. заедно със Стефан
Македонски заминава за Загреб
да следва певческо изкуство. Иг-
рал е на загребска сцена.

Творческото наследство на
Йончев е неголямо по обем, но
лириката му носи белег на не-
посредственост и вдъхновение.
Основни мотиви са копнежът по
несподелената любов, неосъ-
ществено щастие и беззаветна
привързаност към родна майка,
народ и родина. Балканските
войни променят и живота, и по-
езията му. Тогава пише прочу-
тите си стихотворения, превър-
нали се в песни. Ранен Иван П.
Йончев се връща в София, къ-
дето с много мъка успява да из-
даде една малка книжка "За Ро-
дината" (1915). Там е публику-
вано и стихотворението "Един
завет", по чийто текст компози-
торът Георги Шагунов създава
музиката за незабравимия марш
на Българската армия. С този
марш и с още няколко стихот-
ворения, превърнати в песни (
"И бих желал орел да бъда аз…",
"Какво са, о, татко, в небето
звездите"), Иван Йончев остава
в българската литература.

Умира от туберкулоза в Бо-
яна на 26 май 1918 г. Изпратен
е с военни почести, а Стилиян
Чилингиров чете слово над гро-
ба му. По предложение на Иван
Вазов улицата, на която е жи-
вял в Бояна, носи неговото име.

През 1995 г. от забвение го
изважда тънка книжка, озагла-
вена "Заветът на дедите" - тога-
ва издадена от издателство "Сре-
бърен лъв". През 1998 г. БНТ из-
лъчва документален филм за по-
ета.

Читалищната библиотека в
Самоков притежава богат архив
за Иван П. Йончев.

Ïîåòúò Èâàí Éîí÷åâ è
íåãîâèÿò çàâåò êúì íàñ
Äà ñè ñïîìíèì çà òâîðåöà, ÷èåòî íàé-ãîëÿìî âäúõíîâåíèå áå ëþáîâòà êúì ðîäèíàòà ìàéêà

ЗАВЕТЪТ НА ДЕДИТЕ

Един завет оставили са нам дедите -
велик завет, написан с кървав меч:
- "Деца, на родний край пазете си земите
от подъл враг, кат зеницата на очите
бранете ги от близо и далеч!..."

И тоз завет на миналото грял е в дните
кат дивен фар, и вожд той бил е драг
на всички тез, кои загинаха в борбите
за род, за родна чест, презрели суетите
на грешний свят, презрели бащин праг.

И не ли той под родно знаме днес войските
събира пак? И не ли тоз свещен
завет на всички тям сгрява им душите
и вика ги в борба неравна със вразите
без жал да мрат за бащин край рожден?...

Един завет оставили с нам дедите -
велик завет, написан с кървав меч:
- "Деца, на родний край пазете си земите
от подъл враг, кат зеницата на очите
бранете ги от близо и далеч!..."

РОДИНА

Широк е божи свят - земята неизбродна...
В безгрижна младина къде ли аз не бях?
Далеч, далеч от теб, земя свещена, родна,
къде не скитах аз?... Но никъде подобна
на тебе не видях...

На миналото дните редят се ден след ден...
Аз спомням си - кога дете незлобно бях,
как с връстници другари по твоя Лаг зелен,
разтлал се край водите на Искъра студен
по цели дни играх.

И привечер, когато над девствения Лаг
допява чучулига, унесена във блян,
и вили се загонят по стихналия бряг, -
аз спомням си как мама на бащиния праг
очакваше тя мен.

И ясно в паметта ми, запазени до днес,
очите премалели на татка виждам аз,
кога с игла в ръката под сенчестия брест-
до къщната ограда - изкарваше със чест
и с мъка хляб за нас...

От детството безгрижно, дори до днешен ден,
какви ли не картини пленяват моя взор!
На Рила замечтана ей върха замъглен,
под него езерата, по-хубави от блен, зад тях

                                                    гори от  бор...

Широк е божи свят - земята неизбродна...
В безгрижна младина къде ли аз не бях?
Далеч, далеч от теб, земя свещена, родна,
къде не скитах аз?... Но никъде подобна
на тебе не видях!

Из "Знойното лято"

И бих желал орел да бъда аз...
О, Боже, да бях орел,
орлица бих залюбил, и тогаз
как сретно бих живял...

На връх скалист, унесен вечно в блен,
гнездо бих свил. От яркий небосклон
лъчи откраднал бих - сам лъч роден -
издигнал бих на мойта мила трон.

И литнал бих - кат вихър отлетял -

към юг честит. От палма и от нар
венец бих свил и бих го, бих го дал
орлици в дар.

А в късна нощ - вълшебници звезди
кога блестят, кога Балкана пей -
прегръщал бих я лудо до гърди...
Ей, бурна младост, тъй ми се живей!

Вариант
Живот, живот ако не беше дала,
Родино свята ти на мен,
Проклел те бих тогаз и бих побягнал,
От тебе, люто уязвен.
Проклел те бих, родино, но и дето
до край живота ми злочест,
потрябва ли,  - за тебе майко свята
ще умра с гордост и с чест!

Какво са…

________________________________________

- Какво са, о татко, в небето звездите,
що греят тъй дивно на модрия свод?
- На мъртвите те са, о сине, очите -
на всички, умрели за своя народ.
- Какво са, о татко, в полето цветята,
що никнат тъй нежно под летния зной?
- На мъртвите те са, о сине, сърцата -
на всички, които умират във бой.
- Зефирите, татко, какво са - лъките,
що лъхват тъй чудно и милват весден?
- На мъртвите те са, о сине, душите -
Бродящи да найдат дома си рожден.
- А слънцето, татко, какво е тогава,
туй слънце, що грее над родния кът?
- То сине невръстен, онази е слава,
що всеки безсмъртен оставя след смърт

БЪЛГАРКАТА МАЙКА

Единствен имам сина по бранните полета.
Къде е той сега и как е аз не знам,
но моята душа от скръб не е обзета -
по него да заплача било би ме срам.

Защото зная аз какво се дълг нарича
към майка - Родина, що значи родна чест...
О, нека плаче таз, що своя син обича
по-силно от рода си, тя нека плаче днес.

А аз скръбта си горка с радост ще заменя -
щастлива, че отгледах смел и храбър син,
син, който брани гордо земята си рождена...
Аз няма да заплача, макар че е един!

И чуя ли, че е загинал във борбата,
в жестоката борба със подлий враг - тогаз
смирено ще целуна на родний край земята.
И... може би... тогава заплакала бих аз!

Ïîåòúò Èâàí Éîí÷åâ è
íåãîâèÿò çàâåò êúì íàñ
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Ìåêñèêàíñêèòå âëàñòè ùå ïðîâåðÿâàò
êîìïàíèÿòà, ñîáñòâåíèê íà "Áîèíã 737"
Ñàìîëåòúò ñå ðàçáè êðàé
Õàâàíà, íÿìà áúëãàðè ñðåä
çàãèíàëèòå 110 äóøè

Министерството на
транспорта на Мексико ще
проведе извънредна про-
верка на компанията
собственик на самолета
"Боинг 737", който в петък
се разби в Куба, информи-
ра ТАСС.

На 18 май самолет на
мексиканската авиокомпа-
ния "Дамох аеролинеас" се
разби малко след излита-
нето си от летище "Хосе
Марти" в Хавана. На борда
са се намирали 113 души,
от които трима са оцелели.

Мексиканското Главно
управление за гражданска
авиация ще направи нов
оперативен одит на компа-
нията "Авиолинии Дамох"
като част от извънредна
проверка, за да установи
дали работата й отговаря
на съответните норми,
както и с цел да събере
информация в помощ на
разследването на инциден-
та, се посочва в изявление
на ведомството.

Компания "Дамох",

Íàêðàòêî
Продавач предлага сладкиши и
печено агнешко по случай
Рамазана в кв. Бадия, край
Дамаск, където вчера беше
транспортирана с автобуси
последната  група бойци на
"Ислямска държава". С това се
възстановява контролът на
сирийското правителство над
района. Международна органи-
зация, базирана във Великобри-
тания, съобщи, че автобуси са
влезли в анклава призори, за
да изведат бойците и семейст-
вата им. Те отпътували в посока
на сирийската Бадия (т. нар
сирийска или йорданска степ -
полупустинен ненаселен район
на изток от столицата).

Роднини на загиналите в самолетната катастрофа в Куба влизат в мор-
гата в Хавана, за да идентифицират телата на жертвите. Сред 110-те
загинали на борда има 5 деца. Според властите единствените трима
оцелели се борят в момента за живота си в болница. Сред пътниците е
имало и 11 чужденци.

Националисти
пребиха кмета
на Солун
Кметът на втория най-голям
град в Гърция - Солун, беше
приет в болница с наранява-
ния на главата, гърба и крака-
та, след като бил нападнат от
крайни националисти, съобщи
в. "Катимерини". Калипсо Гу-
ла, председателката на общин-
ския съвет в Солун, съобщи,
че кметът Янис Бутарис е при-
съствал на церемония завчера
в памет на т.нар. Понтийски ге-
ноцид - избиването на етни-
чески гърци от турците през
Първата световна война и пос-
ледвалата Гръцко-турска вой-
на. Гула разказва, че десетина
души са наобиколили 75-го-
дишния кмет и са му казали
да си тръгва, а после го на-
паднали с бутилки. Кметът е
известен с твърдия си антина-
ционалистически подход.

Ердоган свиква митинг
в Сараево

Турският президент Реджеп Та-
йип проведе в Сараево митинг,
за да мобилизира гласопода-
вателите зад граница преди
предсрочните избори в Турция
на 24 юни. Събитието в Босна
и Херцеговина бе единствени-
ят митинг, който Ердоган се
планира да организира в Ев-
ропа преди изборите. Ключо-
ви западноевропейски прави-
телства, в т.ч. германското,
попречиха на подобни прояви
на своя територия, след като
миналата година, когато турс-
ките политици водеха кампа-
ния за решаващ референдум,
напрежението се изостри.

Двама убити и десетки
ранени в Иран

Двама души са били убити, а
48 са били ранени при про-
тести миналата седмица в Юго-
западен Иран, съобщи полуо-
фициалната иранска агенция
Исна, цитирана от АП. Според
главния прокурор на провин-
ция Фарс голяма част от ране-
ните са полицаи. Не са уточ-
нява как са загинали двамата
убити. Демонстрантите подпа-
лили полицейски участък. Про-
тестите в сряда в град Казе-
рун, на 900 км южно от Техе-
ран, са били против решение-
то на властите да обособят в
нов град няколко квартала на
Казерун . До сряда демонст-
рациите срещу тези планове са
били мирни.

Мелания Тръмп излиза
от болница

Първата дама на САЩ Мела-
ния Тръмп се върна в Белия
дом, след като бе оперирана
от доброкачествено образува-
ние в бъбреците преди дни,
предаде АП. 48-годишната Ме-
лания, бивша словенска мане-
кенка, бе настанена във воен-
ната болница "Уолтър Рийд".
Президентът Доналд Тръмп по-
сети съпругата си през някол-
ко от вечерите, които тя пре-
кара в болницата.  Мелания се-
га си почива и остава в добро
настроение.

Снимки Пресфото БТА

55-годишният бивш автобусен шофьор Николас Мадуро държи послед-
ната си предизборна реч на строящ се в момента стадион в Каракас. От
двете му страни са вицепрезидентът Тарек ел Аисами и съпругата на
президента Силия Флорес. В избирателните списъци има над 20 млн.
души, а на територията на Венецуела ще работеха над 14 600 секции за
гласуване.

Президентски и регио-
нални избори е състояха във
Венецуела по време на се-
риозна социална и иконо-
мическа криза и при бой-
кот на опозицията, предаде
АФП.

Съперници на действа-
щия президент социалист
Николас Мадуро са канди-
датът на движението "На-
дежда за промяна Хавиер
Бертучи, Рейналдо Кихада от
"Платформата за политичес-
ко единство" и представите-
лят на партията "Прогреси-
вен авангард" Енри Фалкон,
бивш съпартиец на Мадуро.

При липсата на сериоз-
ни конкуренти  Мадуро е на
път да спечели следващ ман-

Ìàäóðî å âåðîÿòíèÿò ïîáåäèòåë
íà èçáîðèòå âúâ Âåíåöóåëà

дат на изборите. По улици-
те почти няма предизборни
плакати и се очаква той да
бъде преизбран още на пър-
вия тур.

Мадуро е безспорният
фаворит.

56-годишният Фалкон и
48-годишният евангелистки
пастор Бертучи според ин-
ститута "Датааналисис" са с
изравнени шансове, докато
"Делфос" дава 43 процента
на Мадуро срещу 23 на про-
тивника му. Институтът "Ин-
терласес" изчислява, че Ма-
дуро ще получи 52 процен-
та от гласовете, при 22 на
сто за Фалкон. Бертучи се
нарежда трети с около 20
процента.ç

известна също под името
"Глобъл еър", преди по-
малко от месец е отдала
авиолайнера под наем
заедно с екипажа на
кубинската "Кубана де
авиасион".

Последната проверка
на самолета преди катас-
трофата е била през
ноември 2017 г. и тогава
той е получил сертификат
за летателна годност.

Машината се разби
почти веднага след
излитането си от Хавана.

По данни на кубински-
те власти в катастрофата
са загинали 110 души.
Шестимата членове на
екипажа са били мекси-
кански граждани, а сред
пътниците е имало пети-
ма чуждестранни гражда-
ни - по двама на Аржен-
тина и Западна Сахара и
една мексиканка.

Кубинските власти
обявиха национален
траур за загиналите в
самолетната катастрофа.

В цялата страна са спус-
нати наполовина държав-
ните знамена.

Посолството на Репуб-
лика България в Хавана е
получило официална
информация от кубинските

власти, с която се потвърж-
дава, че сред жертвите на
самолетната катастрофа
няма български граждани,
съобщи пресслужбата на
министерството на външни-
те работи в София.ç

:
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Ñêîïèå è Àòèíà ñå äîãîâàðÿò
çà íîâî èìå íà Ìàêåäîíèÿ

Премиерът на Републи-
ка Македония Зоран Заев
обяви, че неговото прави-
телство и правителството
на Гърция са се догово-
рили за ново име на
държавата, с което да се
реши десетилетният спор
между Скопие и Атина,
предаде АП.

По думите на Заев
името "Република Илин-
денска Македония" е
компромисно и се приема
и от двете страни. Маке-
донските граждани ще
имат думата в референ-
дум за името на държава-
та, добави премиерът.

Заев се е срещнал в
Скопие с президента на
страната Георге Иванов и
с лидерите на партиите,
за да ги информира за
подробностите от разго-

Китайският президент Си Цзин-
пин заяви в Шанхай, че страната тряб-
ва да се бори с разхищението и не-
разумното потребление, за да поп-
рави щетите, нанесени на околната
среда през десетилетията на главо-
ломен растеж, предаде Ройтерс.

Макар Китай да има значителен
напредък в борбата срещу замър-
сяването, постиженията до този мо-
мент не са напълно затвърдени, ка-
за Си.

"Трябва да ускорим изграждане-
то на система на екологична цивили-
зация и да гарантираме фундамен-
тално подобряване на екологията и
околната среда до 2035 г., както и
постигането на целта ни да постро-
им един прекрасен Китай", заяви пре-
зидентът.

Китай е достигнал днес критичен
период по отношение на опазването
на околната среда, при нарастващи
обществени очаквания, отбеляза Си.

"Ðîñàòîì" ïðåäñòàâÿ â Ìóðìàíñê
ïúðâàòà ïëàâàùà ÀÅÖ â ñâåòà

Ñè Öçèíïèí ïðèçîâà íàðîäà íà Êèòàé äà ñïðå ñ ïðåêîìåðíîòî ïîòðåáëåíèå

Плаващите централи от типа на АЕЦ "Академик Ломоносов" ще дадат
възможност да се осигури електричество и отопление в най-отдалечени-
те райони в света, което ще подпомогне растежа и устойчивото разви-
тие там, каза Виталий Трутньов от "Росатом" и подчерта, че така годишно
ще бъдат спестени близо 50 000 т въглероден двуокис

пристанище Певек в Чукот-
ския автономен окръг, Из-
точен Сибир, на 350 км се-
верно от Полярния кръг.

Плаващият енергоблок е
построен от руската дър-
жавна корпорация "Роса-
том". Той е с размери 144
на 30 м и се състои от 2
реактора с мощност 35 ме-
гавата всеки, подобни на
използваните в атомните
ледоразбивачи.

Тази 21 000-тонна плат-
форма няма собствено зад-
вижване и ще бъде изтег-
лена на буксир до приста-
нище Певек през лятото на
2019 г.

Централата ще осигури
електроенергия за местно-

През 2014 г. китайските власти
обявиха война на замърсяването в
опит да спрат засилващото се об-
ществено недоволство от вредите, на-
несени на въздуха, водите и почвата
вследствие на отварянето на иконо-
миката през 1978 г.

Оттогава в Китай бяха подети ре-
дица кампании за ограничаване на
промишленото замърсяване, за по-
ефективно прилагане на екологично-
то законодателство и спазване на
нормите за вредни емисии, за на-
сърчаване на използването на еко-
логично чиста енергия.

Китай успя да намали средната
концентрация на вредните фини пра-
хови частици, известни като PM 2.5,
с 6,5 процента миналата година, но
тя остава значително по-висока от
националната норма от 35 микрог-
рама на куб. м особено в северни-
те райони, където смогът е често
явление.ç

Премиерът Алексис Ципрас обсъди в Атина и с гръцкия президент Прокопис
Павлопулос новините по спора за името на Македония. Ципрас подчерта,
че правителството му настоява всяко едно име да бъде използвано "ерга
омнес", т. е. за всеобща употреба, както и Скопие да ревизира македонс-
ката конституция.

Жители на град  Шъдзяджуан, провинция Хъбей, изчакват на велосипеди в гъстата мъгла да ги пропусне
светофар. Китайското министерство на околната среда предупреди, че борбата срещу смога е в застой, а
експерти призоваха за по-целенасочени мерки за по-нататъшно подобряване на качеството на въздуха.

Îïîçèöèÿòà è ÑÈÐÈÇÀ ñà ïðîòèâ âàðèàíòà "Ðåïóáëèêà Èëèíäåíñêà Ìàêåäîíèÿ"

Русия представи първа-
та плаваща атомна елект-
роцентрала в света на це-
ремония по акостирането й
в северното пристанище
Мурманск, предаде АФП.

Централата ще захранва
с електроенергия отдалече-
ните райони, но тревожи
природозащитните органи-
зации.

АЕЦ "Академик Ломоно-
сов", построена в Санкт Пе-
тербург, акостира в приста-
нището на град Мурманск
и беше представена пред
журналисти.

След като бъде зареде-
на с ядрено гориво, цент-
ралата ще се отправи към
крайната си дестинация -

то население, но най-вече
за нефтените платформи в
района, в който Русия иска
да развива производство-
то на петрол и газ. Тя ще
замени в района на Певек
2 вече остарели електро-
централи - една атомна и
една топлоелектрическа.

По план платформата
трябваше да бъде зареде-
на с ядрено гориво в Санкт
Петербург, а после да пре-
мине край няколко европей-
ски страни.

Това обезпокои неправи-
телствени организации в те-
зи страни, главно сканди-
навски, и беше решено за-
реждането с гориво да се
извърши в Мурманск.ç

ворите си с гръцкия
премиер Алексис Ципрас
и за възможностите за
пробив в спора за името
на Македония.

На срещата са присъс-
твали лидерът на Демок-
ратичния съюз за интег-
рация (ДСИ) Али Ахмети,
председателят на ВМРО-
ДПМНЕ Християн Миц-
коски, както и председа-
телят на македонския
парламент Талат Джафе-
ри, вицепремиерът Буяр
Османи, министърът на
отбраната Радмила Шеке-
ринска и външният ми-
нистър Никола Димитров.

Опозиционните лидери
в Гърция обаче отхвърлят
името "Република Илин-
денска Македония". То
среща възражения също
и в правителствената

СИРИЗА, разкрива в.
"Катимерини". В телефон-
ни разговори с премиера
Ципрас лидерите на
опозиционните Нова
демокрация, Движение за
промяна, "Потами" ("Река-
та") и Гръцката комунис-
тическа партия са отхвър-
лили предложението.

Междувременно вицеп-
резидентът на САЩ
Майкъл Пенс и Алексис
Ципрас са обсъдили по
телефона преговорите по
преименуването на Бив-
шата югославска репуб-
лика Македония (БЮРМ).

Пенс е благодарил на
Ципрас за проявеното от
него и македонския
премиер Заев "лидерство"
в опита им да решат
спора за името на Маке-
дония. ç

Снимки Интернет / Пресфото БТА
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Áîòåâ (Âðàöà) ñå çàâúðíà
â Ïúðâà ëèãà
Отборите на
Локомотив (Сф) и
Царско село ще
играят баражи за
място в елита
По драматичен начин

лидерът преди последния
кръг във Втора лига Ботев
(Враца) победи с 2:1
Монтана и си осигури така
жадуваното завръщане в
елита на България. В герой
за тима на Сашо Ангелов,
който до последно водеше
ожесточена битка с Локо-
мотив (София) и Царско
село, се превърна юноша-
та на Левски Деян Иванов.
Младият защитник реали-
зира с глава в 86-ата
минута победното попаде-
ние за врачани и хвърли в
екстаз хилядите по трибу-
ните на стадион "Христо
Ботев".

За гостите от Монтана,
които до последно се
бореха да стигнат поне до
точката, остава огорчение-
то, че макар да записаха
невероятна пролетна
серия от девет победи и
две равенства в последни-
те си 11 мача, 90 минути
преди края на сезона
останаха извън играта,
след като изостанаха на
четири точки от Топ 3.

Крачещият уверено към
мястото, което му подхож-
да най-много с оглед
историята и традициите -
майсторската група, Локо-
мотив (София) даде всичко
от себе си в последния
кръг и въпреки че спечели
с 3:2 тежкото си гостуване
на Ботев (Гълъбово), не
успя да дочака "чудо" на

стадион "Христо Ботев"
във Враца и в крайна
сметка остана втори. Така
футболистите на старши
треньора Младен Додич,
които събраха 63 точки в
актива си, ще се изправят
срещу 13-ия в Първа лига
(Пирин или Витоша - 1:0 в
първата среща) в директен

сблъсък за място в елита.
Сриналият се в послед-

ните кръгове Царско село
пък надви трудно с 2:1
като домакин Черноморец
(Балчик), но успехът се
оказа без значение.
Момчетата на Велислав
Вуцов останаха трети в
крайното подреждане и

Мария Оряшкова спече-
ли за девети път в кариера-
та си европейската титла по
спортно самбо. Българката
триумфира в категория до 80
килограма на шампионата на
планетата в гръцката столи-
ца Атина.

По пътя си до титлата
Оряшкова постигна три по-
беди, а на финала надделя
над Ирене Леонидзе от Гру-
зия.

България спечели и сре-
бърен медал във втория ден
на първенството, след като
Борислав Янаков стана вто-
ри в категория до 57 кг. Бъл-
гаринът загуби на финала от
грузинеца Вахтанги Чидраш-
вили след много слабо съ-
дийство.

За Янаков това е трети
медал в кариерата от евро-
пейско първенство след две
бронзови отличия.

Така България до момен-
та има спечелени четири ме-
дала от шампионата в Ати-
на, след като в първия ден в
бойното самбо Георги Кан-
дов завоюва сребро в кате-
гория до 57 кг, а Михаил Ни-
колов - бронз при 74-килог-
рамовите.ç
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Челси победи с 1:0 Манчес-
тър Юнайтед на "Уембли" в 137-
ия финал на ФА Къп. Еден Азар
реализира единственото попаде-
ние от дузпа в 22-рата минута.
По този начин лондончани спа-
сиха лошия си сезон, в който фи-
нишираха на пето място в край-
ното класиране на Премиър лийг
и през следващата кампания ти-
мът ще играе в Лига Европа. Това
е осма Купа на Англия за "сини-
те". Манчестър Юнайтед пък за-
вършва сезона без трофей, като
"червените дяволи" трябва да се
задоволят само с второто място
в шампионата.

Двата тима си размениха по
една победа през сезона. В пър-
вия мач на "Стамфорд Бридж" лон-

×åëñè ñïàñè ñåçîíà ñ ÔÀ Êúï è
ïîáåäà íàä Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä

С гол в 86-ата минута отборът на Ботев (Враца) успя да се завърне в Първа лига

дончани се наложиха с 1:0. През
втория полусезон пък "червените
дяволи" отвърнаха с успех с 2:1
на "Олд Трафорд".

За мениджъра на Манчестър
Юнайтед Жозе Моуриньо това бе
трета загуба от 15 финала. Нас-
тавникът на Челси Антонио Конте
пък спечели първия си трофей из-
вън шампионската титла в Англия
и Суперкупата на Италия. Той ве-
че има четири победи срещу две
загуби в директните сблъсъци с
Моуриньо.

След последния съдийски сиг-
нал Антонио Конте и Жозе Моу-
риньо доказаха думите си от пе-
тък, че са се помирили и сканда-
лите между тях са в миналото,
като се прегърнаха сърдечно.ç Наставникът на Челси Антонио Конте успя да спаси сезона, като извоюва ФА Къп

Мария Оряшкова вече има
девет европейски титли в

своята кариера

Крайно класиране
1. Ботев (Вр) 46-20 64
2. Локомотив (Сф) 51-27 63
3. Царско село 56-28 63
4. Монтана 50-20 56
5. Несебър 42-43 44
6. Поморие 36-32 41
7. Ботев (Гъл) 37-40 41
8. Локомотив (ГО) 42-39 40
9. Лудогорец II 40-50 40
10. Литекс 26-26 39
11. Черноморец (Балчик) 37-40 39
12. Струмска слава 31-43 36
13. Оборище 26-32 33
14. Марица (Пд) 34-45 33
15. Созопол 25-47 24
16. Нефтохимик 15-62 9
Отборите на Оборище, Марица, Созопол и Нефтохимик

отпаднаха от Втора лига.

ще играят бараж срещу
Етър или Дунав (2:0 в
първата среща) за истори-
ческа първа промоция в
елита на България.

Невероятна драма
имаше на дъното в класи-
рането, където Струмска
слава (Радомир) и Обори-
ще (Панагюрище) се
изправиха един срещу
друг в смъртоносна битка.
Двайсетина минути преди
последния съдийски
сигнал домакините от
Радомир отстъпваха с 0:1.
След невероятен последен
четвърт час обаче радо-
мирци стигнаха до пълен
обрат и победа с 3:1,
която гарантира оставане-
то им сред професиона-
листите и догодина.

Другите резултати от
последния кръг: Лудогорец
II - Марица 0:2, Созопол -
Нефтохимик 3:1, Локомо-
тив (Горна Оряховица) -
Несебър 3:0 и Литекс -
Поморие 0:2.ç
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 93

ВОДОРАВНО: "Живи като живите". Сизал. Со-
верен. Сорорат. Килими. Натан (Жак). Силал.
Чим. Робот. Ноти. Нок. Накип. Вит. ЛИДОЛ. Ко-
кон. Телит. ВЕРОНАЛ. Желатин. "Рита". Китан.
Вилан. Бик. Номер. Соте. Тик. Варан. Вар. Ка-
рас. Зоман. КОДАК. Ланолин. Новинар. НАТО.
Сифон. Камен. Сал. Тенор. Беко (Жилбер). Тана.
Онари. Ав. Сим. Раван. Лора.

ОТВЕСНО: "Височините". Итаконати. Вир. Мо-
дел. Киров (Бисер). Лам. Ризон. Колак. "Кадис".
Карар. Литин. Санитар. Балатон. Титов (Герман).
Кафе. Табак. Намаз. Ронов (Александър). ДОС.
Ноков (Стоян). Нерол. Нона. Жок. Тикер. Раман
(Чандрасекхара). Ран. Нивис. Порив. Нанак (Тал-
ванди). Велин. Нотис. Нотабил. Кирилов (Иван).
"На лов". Ломе. Тематика. "Атали". Екар (Жан).
Менилит. Ланер (Йозеф). Нинова (Людмила).

Днес температури-
те през деня ще
бъдат от 19 до 24
градуса. Ще се разви-
ва купеста облачност,
но слаби краткотрай-
ни валежи са въз-
можни само в отдел-
ни планински места, най-вече около Централ-
ния Балкан.

Във вторник отново ще бъде доста топло, с
температури от 22 до 27 градуса, но атмосфе-
рата над планините на Западна България ще
бъде по-нестабилна и около Стара планина и
Рило-Родопската област ще превали краткот-
райно, придружено и от гръмотевици.

Променливо
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Черно море измъкна
2:2 при гостуването на
Локомотив (Пловдив) в
реванша от плейофите за
седмото място в Първа
лига. Така с общ резултат
4:3 от двата мача тимът
на Илиан Илиев достигна
до ключовата битка за
класиране в Лига Европа.
В баража "моряците" ще
спорят срещу третия -
Левски или Берое.

Двубоят на "Лаута"
започна отлично за "смър-
фовете", които съумяха да
заличат аванса на Черно
море, повеждайки с 2:0. И
двете попадение бяха
дело на хърватина Филип
Михалевич, който първо
откри резултата в 12-ата
минута, след което удвои
в 42-рата.

В 69-ата появилият се
на смяна за гостите
Марек Кузма намали, като
при този резултат завър-
ши редовното време. В
продълженията избрани-
ците на Илиан Илиев
стигнаха до нов гол,
оказал се решителен за
класирането. Отбеляза го
Даниел Димов в 103-тата
минута - 2:2.

Собственикът на Локо-
мотив (Пловдив) - Христо
Крушарски, каза, че
Бруно Акрапович остава
начело на отбора. "Вече
имаме изграден отбор.
Бруно Акрапович остава

Треньорът Бруно Акрапович остава, категоричен е собственикът на
Локомотив (Пд)

начело на Локомотив, той
направи този тим. Следва-
щия сезон ще бъдем още
по-добре. Имаме потенци-
ал да се развиваме. Най-
много съжалявам, че в
последните 3-4 месеца
малко окуцях, защото щях
да вляза в този мач и
второто полувреме щяхме
да издържим", заяви
Христо Крушарски.

Треньорът на Черно
море Илиан Илиев не скри
радостта си, че неговият
отбор има възможност да
играе в Лига Европа. "Не
влязохме добре в мача.
Локомотив беше по-

×åðíî ìîðå íà áàðàæ
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агресивен. Трудно се играе
на "Лаута" и първото
полувреме го доказа.
Физически стояхме по-
добре от Локомотив.
Разделихме си по едно
полувреме. Продълженията
бяха в наша полза и
мисля, че заслужавахме
победата. Имаше хора,
които се огънаха под
натиска на публиката,
което не е добре. Трябва
да играем по различен
начин, но от друга страна,
такива мачове са показа-
телни на кого може да се
разчита", коментира Илиан
Илиев.

Станислав Тодоров
ще ръководи

Пирин - Витоша (1:0  в
първия мач) днес от
17,30 ч. в Благоевград.
На Стефан Апостолов е
поверен Дунав - Етър
(0:2). Срещата в Русе
започва от 20,30 часа.

Отборът на ЦСКА 1948
официално извоюва
промоция

за Втора лига, след като
разгроми със 7:1 Герма-
нея (Сапарева баня) и
два кръга преди края е
недостижим на върха в
Югозападната Трета лига.

Даниел Иванов
постигна третата си
победа

на турнира по сумо в
Токио. Българинът
постигна успех над
Аминишики и вече има
актив от три победи и
пет поражения.

България спечели с 3-2
победи срещу Турция и
взе отборната титла на
Балканското първенство
по бадминтон за мъже и
жени, което се провежда
в Орестиада (Гърция).

Швейцария изненада
фаворита Канада

и го победи с 3:2 на
полуфиналите на светов-
ното първенство по
хокей на лед, което се
провежда в Дания.

Ивет Лалова стартира
успешно

сезона. Българската
състезателка победи в
бягането на 100 метра с
11.20 секунди - с
насрещен вятър от 0.8
м/сек, по време на
клубната купа на Турция
по лека атлетика в град
Мерсин.

Един от бисерите на сезона
Айнтрахт (Франкфурт) срази Ба-
йерн (Мюнхен) с 3:1 във финала
за Купата на Германия и спечели
трофея. Шампионите губеха с 1:2,
когато в добавеното време се
стигна до спорна ситуация в на-
казателното поле на "орлите", при
която Кевин-Принс Боатенг като
че ли фаулира Хавиер Мартинес.
Положението беше разгледано от
ВАР, а реферът Феликс Цвайер
дори сам изгледа запис край тъч-
линията, като в крайна сметка ре-
ши, че нарушение няма.

Секунди по-късно след изпъл-
нение на корнер пред вратата на
Айнтрахт, при което се беше
включил дори и вратарят на Ба-
йерн Свен Улрайх, съперникът от-
крадна топката и реализира на
празна врата за 3:1 чрез Мият
Гачинович.

Иначе голямата фигура на ве-
черта се казваше Анте Ребич. Хър-
ватинът вкара първите два гола
за Айнтрахт - в 11-ата и 82-рата

Àéíòðàõò èçìúêíà êóïàòà îò Áàéåðí (Ìþíõåí)
минута, а Роберт Левандовски бе-
ше изравнил в 53-тата.

ВАР влезе в употреба и при
второто попадение за Айнтрахт, ка-
то и този път за потенциално на-
рушение на правилата от страна
на Боатенг, но отново арбитърът
отсъди в ущърб на мюнхенци.

Възпитаниците на Юп Хайнкес
обаче нямаха и късмет, защото
удариха две греди и направиха куп
пропуски. В същото време тимът
от Франкфурт, воден от бъдещия
наставник на Байерн Нико Ковач,
показа агресия и ефективност,
присъщи за голям отбор. На мо-
менти "орлите" действаха прека-
лено грубо, но в крайна сметка
тактиката им успя.

Това беше последна среща в
кариерата на великия Хайнкес,
който се оттегля и ще бъде заме-
нен от Ковач. Купата е пета в ис-
торията на Айнтрахт и идва годи-
на след като те пак бяха на фи-
нал, но загубиха от Борусия (Дор-
тмунд).ç

"Очаквам труден бараж.
Трябва да пътуваме доста.
От битка да не изпаднем,
сега играем за място в
Лига Европа. Бяхме в
тежка ситуация, но ще се
опитаме да бъдем добре
подредени и да не допус-
каме грешки. Няма емо-
ции, когато играем срещу
Левски. Бил съм треньор
на доста отбори. Когато
взех отбора при подготов-
ката, бях изненадан от
доста неща. Футболистите
ни могат да играят с
топката, но не използват
силните си страни", добави
треньорът на Черно море.ç

Отборът на Черно море е големият победител във втората осмица. Тимът от Варна завърши седми в крайното
класиране на Първа лига и ще играе бараж за място в европейските клубни турнири

Смяна на караула - Нико Ковач (вляво) ще замени от новия сезон на треньорския пост в Байерн Юп Хайнкес
                                                                                                      Снимка Пресфото БТА


