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Как папата накара защитниците
на джендъра да млъкнат
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Дерат историята ни
парче по парче

Искрен Вълчев Кеворк Кеворкян

еорията на лидерството сочи, че ефективният
лидер е този, който дава на последователите
си идеи, вдъхновение, импулс. След вчераш-
ния Конгрес на БСП Корнелия Нинова не просто
запази поста си на председател на БСП, тя
препотвърди лидерството си, което към нас-
тоящия момент няма алтернатива в партията -
нито личностна, нито идейна, нито  организа-
ционна. Оттеглянето на оставката бе желано и
очаквано от хилядите социалисти ход, който
успокои БСП, даде импулс за единение. Про-
вали се предварителната медийно-компромат-
на кампания, която представяше БСП като тежко
разделена. Самото гласуване на конгреса ка-
тегорично опроверга тези внушения. 535 гла-
са отказаха да констатират оставката, с кое-
то практически гласуваха вот на доверие на
Нинова, едва 27 бяха на другото мнение; 461
отхвърлиха идеите за промени в Устава, които
да премахнат прекия вот за председател. В
опозиция се оказаха малцина гласовити, но
загубили връзката с партията, смятащи се елит.
Елит на статуквото, съпротивляващ се на про-
мените в БСП. Промени към подмладяване, за
окончателно излизане от задкулисието на ико-
номическите зависимости, от щенията за сго-
вор с ГЕРБ, от сляпото копиране на идейната
нищета на брюкселската чиновническа оли-
гархия. За тази линия са огромното мнозинст-
во от делегатите - 5 към 1, сред партийната
маса със сигурност съотношението ще е още
по-внушително. Важно е, че конгресът даде
вот на доверие и на новите идеи в БСП - на
"Визия за България", която предлага промяна
в модела на функциониране на държавата и
икономиката, за преодоляване на неолиберал-
ния капитализъм и пороците на прехода, за
социална държава. Имаме и категорична под-
крепа за социалистическия традиционен и пат-
риотичен курс, който бе критикуван от опози-
ционния елит преди конгреса. Този курс дове-
де до победа в президентските избори, до
удвоен резултат на парламентарните избори,
до отчетлив ръст на европейските избори. Да
се запитаме ли какъв ще бъде резултатът, ако
БСП пак бе приела мантрите на ПЕС за Истан-
булската конвенция и миграцията, за "прогре-
сивните" политики и "идентичностите", ако бе-
ше против Европа на Отечествата, ако защи-
таваше глобалистичния, а не обществения и
националния интерес, ако защитаваше соци-
аллибералния сговор и пазара, а не автентич-
ните социалистически идеи и силната дър-
жавност. Днес задачата на БСП ще е да моти-
вира, доразвие, задълбочи и конкретизира то-
зи съобразен с новите реалности в Европа
курс. Защото той ще намери почва сред ло-
калните общности, които имат тежки социал-
ни проблеми и които категорично поддържат
традиционните български ценности. БСП бързо
може да бъде извадена от изкуствената кри-
за, в която неколцина опитаха да я вкарат. И
да тръгне към местния вот единна и мотиви-
рана, с идея, вдъхновение и нов импулс. По
делата им именно в предстоящата кампания
ще познаем всички в партията - кой милее за
общия и кой за частния интерес… А БСП има
шанс за победа. За разлика от агресивно оце-
ляващия водач на ГЕРБ, Корнелия Нинова след
конгреса се утвърди като национален лидер -
решителен, социален и патриотичен, с рабо-
теща алтернативна визия за социална държа-
ва в България.
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Лидерът на БСП Корнелия Ни-
нова оттегли оставката си на засе-
данието на 49-ия й конгрес под ап-
лодисментите на делегатите в залата.

Словото й беше емоционално,
ударно: "Имах избор между два ва-
рианта - оставка на всяка цена на
инат и запазване на личното ми
достойнство пред хаос и търговия
на БСП и диктатура в България",
обоснова се Нинова, която отчете,
че е изпълнила основните си анга-
жименти при избора й за лидер през
2016 г. - сред тях са БСП да е ре-
шителна опозиция и да няма дого-
ворки за власт с ГЕРБ, да се изра-
боти в широк обществен диалог нов
програмна и идейна линия на БСП.
След емоционалното слово никой
от т. нар. вътрешна опозиция не
посмя да вземе думата и да повто-
ри персоналните и компроматни
атаки, които бяха налагани в пос-
ледните две седмици. Гласуванията
на конгреса по различни теми пре-
потвърдиха масовата подкрепа за
организационната и идейна линия,
провеждана в партията от Корне-
лия Нинова.

"Много е важно България да не
остава без политическа опозиция,
защото това ще бъде пагубно за на-
шата демокрация", каза пред жур-
налисти в село Труд президентът Ру-
мен Радев и допълни: "Мисля, че
Корнелия Нинова се е доказала ка-
то човек, който знае какво прави и
носи отговорност за своите постъп-
ки", каза още Радев.

Организирана прес-
тъпна група за неза-
конно производство и
разпространение на
тютюн, в която е учас-
твал и служител на
жандармерията, е още-
тила държавния бю-
джет с три милиона ле-
ва от 2017 г. досега,

ÇÅÌß

Село Труд,
Пловдивско.
Президентът
Румен Радев
участва в
тържеството
по случай
150-ата
годишнина
от построя-
ването
на храма
"Света
Троица"
в селото.

Конгресът подкрепи промяната и застана зад социа-
листическия, традиционалистки и патриотичен курс
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съобщи на брифинг
прокурор Георги Мой-
сев. Магистратът из-
тъкна, че бюджетът е
сериозно ощетен зара-
ди неплатени дължими
акцизи .  Легалните
производители плащат
акцизна ставка от 152
лева на килограм. При < 2

< 3, 4

Снимки
Пресфото
БТА

операцията са иззети
над 360 килограма
тютюн, като стой-
ността на дължимия
акциз възлиза на над
54 000 лева. За опре-
делени периоди пе-
чалбата за групата е
била над 100 000 ле-
ва месечно.
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Служител на МВР е за-
държан заради участие в
престъпната група за неле-
гално производство и раз-
пространение на "марков"
тютюн за пушене, съобщи-
ха от прокуратурата.

От Специализираната
прокуратура поясняват, че
той е участвал в разпрост-
раняването на стоката и е
част от групата, задържа-
на миналата седмица след
операция на ГДБОП и Спе-
циализираната прокурату-
ра в различни градове на
страната. Служителят е на
"Жандармерията" и от ско-
ро работил в МВР, уточни
Нюз.бг. По думите на гово-
рителя на Специализирана-
та прокуратура Сийка Ми-

Ñëóæèòåë íà ÌÂÐ ó÷àñòâàë â ïðåñòúïíàòà
ãðóïà çà ðàçïðîñòðàíåíèå íà "ìàðêîâ" òþòþí

лева се очаква да му бъде
наложена най-тежката мяр-
ка за неотклонение "задър-
жане под стража". Престъп-
ната група е ощетила дър-
жавата с над 3 млн. лв. са-
мо от неплащането на ак-
цизите.

На петима от групата
Специализираният наказа-
телен съд е определил пос-
тоянен арест, а на двама -

ÂËÀÑÒÒÀ
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Щетите, които нелегалните ка-
белни оператори са нанесли за
два месеца на "Нова телевизия",
Би Ти Ви и HBO, са за над 10
млн. лв. Не е засегната достав-
ката на интернет на доставчици-
те. Не са иззети конфигурациите
за доставката на интернет, стана
ясно от брифинг на ГДБОП. На-
чалникът на "Киберпрестъпления"
в ГДБОП Явор Колев обясни, че
цел на акацията е да се извадят
на светло операторите, които ра-
ботят в сивия сектор и нанасят
щети на бюджета и авторското
право. Той недоумява защо е
спрян интернетът в някои градо-
ве и заподозря, че е нагнетява-
не на общественото напрежение
срещу акцията. Антимафиотът
подчерта, че обект на акцията не
е била доставката на интернет, а
разпространението на нелегална-

ÃÄÁÎÏ íåäîóìÿâà çàùî íÿìà èíòåðíåò â íÿêîè
ãðàäîâå, îáåêò íà àêöèÿòà çà ïèðàòñêà òåëåâèçèÿ

та телевизия. Пет такива опера-
ции има ГДБОП през миналата го-
дина, припомни агенция КРОСС.
Ясно отчитаме заплахата от то-
зи тип пиратство, обясни Колев.
Нашата работа продължава, пре-
дупреди той. До пет години зат-
вор се предвижда за нарушава-
не на авторските права, а за да-

нъчните престъпления - до 8 го-
дини. Над 60 програми без уре-
дени авторски права са разпрос-
транявани. От 1998 година анти-
мафиотите работят по неуреде-
ни авторски права. Тогава масо-
во секторът е бил в сивата част.
Колев коментира още, че идеята
с акциите е да се изсветли този

сектор, защото нанася щети на
икономиката. Към момента ня-
ма пиратско излъчване на теле-
визионни програми в градовете
Сандански, Петрич, Бургас, Кър-
джали, Гоце Делчев, Дупница и
Кюстендил, стана ясно още от
думите му. Интернет има в Пет-
рич, Сандански, Бургас и Кър-
джали. В четвъртък  ГДБОП вле-
зе в офиси на кабелния опера-
тор "Кабел Сат Запад" в Кюс-
тендил, Дупница, Благоевград и
Гоце Делчев. Вследствие на ак-
цията голяма част от жителите
на Гоце Делчев останаха без те-
левизия и интернет, което пре-
дизвика протест в града. Такива
недоволства имаше и в други
градове по страната.

Кабелни оператори заплаши-
ха със съд в Страсбург след ак-
цията на ГДБОП.ççççç

Äàíàèë Êèðèëîâ ïðåäëàãà ÂÑÑ äà ðàçðåøàâà ðàçñëåäâàíèÿ ñðåùó "òðèìàòà ãîëåìè"
за избора на председател на вър-
ховен съд или главен прокурор.
Със същото мнозинство се взи-
ма решение и за временно отс-
траняване от длъжност, за да се
гарантира, че разследването ще
бъде обективно. Компетентни да
разследват "тримата големи" ще
бъдат Софийската градска про-
куратура и Специализираната
прокуратура. Всички решение на
прокурорите ще подлежат на съ-
дебен контрол. Част от участни-
ците в групата подкрепиха пред-
ложенията на Данаил Кирилов,
други бяха на мнение, че е нуж-
но прецизиране и допълване, ко-
ментира още БНТ.ççççç

ва, която да урежда разследва-
нето на т. нар. трима големи в
съдебната власт, ако са заподоз-
рени в извършването на умиш-
лено престъпление от общ ха-
рактер. Предвижда се при нали-
чието на данни или сигнал, че
някой от тях е извършил прес-
тъпление, правосъдният министър
или не по-малко от трима чле-
нове на съответната колегия във
Висшия съдебен съвет да правят
мотивирано предложение до пле-
нарния състав на съвета да се
даде разрешение за разследва-
не. Пленумът на Висшия съдебен
съвет взима решение с мнозин-
ство от 2/3 - колкото е нужно и

Правосъдният министър Дана-
ил Кирилов предлага Висшия съ-
дебен съвет да дава разрешение
за разследване на председате-
лите на върховните съдилища и
главния прокурор, съобщи БНТ.
Предвижда се възможност те да
бъдат отстранявани временно от
длъжност. Кирилов представи
предложенията си пред работната
група, която изготвя проекта за
законодателни промени. Дебатът
беше излъчван онлайн на интер-
нет сайта на Правосъдното ми-
нистерство.

Министър Кирилов предлага в
Наказателно процесуалния закон
да се създаде изцяло нова гла-

"домашен арест".
По преценка на наблю-

даващите досъдебното про-
изводство прокурори на
трима от участниците в гру-
пата са наложени парични
гаранции. Групата е дейст-
вала от 2017 г. Нюз.бг. при-
помня, че на 14 юни, Спец-
прокуратурата повдигна об-
винения на 10 души за
участие в организирана

престъпна група за неза-
конно производство и раз-
пространение на тютюн.
Десетимата са арестувани
на 12 юни при операция
на ГДБОП и Специализи-
раната прокуратура в Со-
фия, Благоевград, Русе и
Сливен. От прокуратурата
разпространиха видео от
задържането на жандарме-
риста.ççççç

Седмокласниците се
явяват на матури

17 и 19 юни ще бъдат
неучебни дни за всички
училища заради
провеждането на матурите за
седмокласниците.
61 223 са учениците, които
се очаква да се явят на
Националното външно
оценяване. Днес ще се
проведе изпитът по
български език, на 19-и по
математика, сряда, а на 21
юни, петък, ще бъде изпитът
по чужд език, който се
заявява по желание.  Всеки
изпитен комплект ще има
свой уникален баркод, а
учениците трябва да пишат с
черен химикал. За разлика
от предни години изпитните
комплекти ще бъдат
получени в училищата,
коментира Епицентър.

Деница Сачева:
Образователната
система трябва да
развива и социални
умения
Освен дигитални умения,
образователната система
трябва да развива и
социални, за да могат да се
предотвратят случаи като
повлияния от джихадистка
идеология ученик в Пловдив,
заяви пред БНР заместник-
министърът на
образованието Деница
Сачева. Доста често, когато
говорим за уменията,
наблягаме винаги на
дигиталните умения, но
трябва да си даваме сметка,
че винаги, когато говорим за
развитието точно на
дигиталните умения, трябва
винаги да говорим
едновременно за това и за
развитие на социалните
умения. Защото технологиите
не заменят общуването само
по себе си, напротив те са
само инструмент, обясни
Сачева. Тя допълни, че
предстоят нови инвестиции в
дигитални обучения на
учители, ремонт на училища,
както и в неделните
образователни заведения за
български деца в чужбина.

Кампания учи
мотористи на безопасно
шофиране
За втора година "Софийски
мотористи" и Държавната
агенция "Безопасност на
движение по пътищата"
организират
информационната кампания
"Моето училище за
безопасност", предаде
БГНЕС. Целта е да се
запознаят начинаещите и
кандидат-мотористите с
основните правила за
безопасност на пътя.
Изключително важно е, че
когато искаме, можем да
променим събитията. Със
сигурност всеки един от нас
може да измисли поне 10
начина да се подобри
безопасността по пътищата.
Но по-важно е не да казваме
какво не се случва, а да
правим неща, които имат
реален ефект, заяви Малина
Крумова, председател на
Държавната агенция
"Безопасност на движение по
пътищата". Събитието е
насочено към две от най-
важните неща - превенция и
сигурност.

Íàêðàòêî

:
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Уважаеми другарки и другари
делегати, уважаеми гости и жур-
налисти, добре дошли.

Ще направя предложение по
дневния ред. Моля да ме изви-
ните, че ще говоря по-дълго от
регламента, изслушайте ме и
след това решенията са във ва-
шите ръце.

Преди три години ме избрах-
те за председател, с програма
("Променяме БСП, за да проме-
ним България"). В нея има мно-
го ясно разписани ангажимен-
ти, които бих обобщила в пет
точки - три за партията и две за
България.

ЗА ПАРТИЯТА:

1. Предложих преместване
тежестта на партията от върха,
към общинските партийни орга-
низации, които са кръвоносната
система на БСП. Поех ангажи-
мент това да стане чрез въвеж-
дане на вътрешнопартийно допит-
ване до всеки член по важни въп-
роси за партията, намаляване
финансирането в центъра и уве-
личаване субсидията на структу-
рите, решаване на въпросите с
диалог, а не с натиск от ръко-
водството. Изпълних го. Прове-
дохме вътрешнопартийно допит-
ване за коалиционна политика,
променихме устава така, че все-
ки член да гласува за избор на

Делегатите на Конгреса
на БСП няма да разглеж-
дат промени в Устава на
партията, съобщи БТА.
Предложението за включ-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà:

ване на такава точка в
дневния ред беше отхвър-
лено със 186 гласа "за", 461
гласа "против" и 14 "въздър-
жал се". С 535 гласа "за",

27 "против" и 11 въздържа-
ли се от дневния ред
отпадна точката за конста-
тиране на оставката на
председателя на БСП
Корнелия Нинова. Преди
това Нинова обяви, че не е
депозирала пред Конгреса
своето заявление за
прекратяване на мандата и
няма да го направи. След
гласуване с 205 гласа "за",
389 "против" и 19 въздържа-
ли се в дневния ред остана
точката за процедура за
пряк избор на председа-
тел, която да започне със
следващия цикъл отчет и
избори в БСП. Предлага се
до три месеца да бъдат
изработени процедурните
правила за този избор.
След емоционалното слово
на лидерката на БСП, в
което тя оттегли оставката
си и мотивирано защити
провежданата в последни-
те три години линия, залата
избухна в аплодисменти.
Делегатите станаха на
крака с изключение на
малка група от вътрешната
опозиция, която запази
мълчание.

В рамките на три
години Корнелия Нинова
успя да направи така, че
партията да се ръководи
от органите си. Това каза

зам.-председателят на
ПГ на "БСП за България"
Георги Свиленски по
време на дебатите за
дневния ред и по предло-
жение за промяна в
Устава на БСП, предаде
"Фокус".

"Да, някои хора не са
доволни. Имаме в Устава
ясно разписана точка
какво се прави при пода-
дена оставка", подчерта
Свиленски и уточни, че
при оставка се стартира
процедура за пряк избор,
което е ясно разписано в
Устава.

Докладът:
Отбелязваме ръст в
подадените гласове

"Не успяхме да превър-
нем изборите от "европей-
ски" в "национални" - като
своеобразен "вот на
недоверие" срещу прави-
телството на Бойко Бори-
сов. Разположението на
политическите сили в
национален мащаб се
запазва каквото беше
след парламентарните
избори през 2017 г." Това
пише в изводите на докла-
да "За резултатите от
проведените избори на 26
май 2019 г. за членове на

ЕП и задачите на БСП за
участие в предстоящите
избори за местна власт"
на НС на БСП, прочетен
от Валери Жаблянов, член
на ИБ на БСП, на заседа-
нието на 49-ия конгрес на
партията. БСП не успя да
постигне основната цел,
която си постави на
Европейски избори 2019 г.
- да ги спечели, така че да
се утвърди като първа
политическа сила и да
предизвика предсрочни
парламентарни избори", се
казва в доклада. "Безспор-
но трябва да отбележим
ръст на подадените за
БСП гласове, както и
спечелените 5 мандата,
постигнатите първи места
в Монтана и Ямбол и на
областно ниво в Плевен и
Добрич. В разпределение-
то на гласовете за БСП по
места може ясно да се
открои потенциал за
успешно представяне на
местните избори в общи-
ните при издигане на
подходящи кандидатури за
кметове, партийно и
политическо единство,
ясни ангажименти към
проблемите на местното
самоуправление", се казва
още в доклада, представен
от Валери Жаблянов.

Ïðîìÿíàòà â ÁÑÏ ïðîäúëæàâà, ñòÿãàìå
ðåäèöèòå çà ìåñòíèòå èçáîðè
Пълен текст на словото на председателката на НС

на БСП пред заседанието на 49-ия конгрес на БСП

председател, увеличихме финан-
сирането на организациите два
пъти и половина - от 1 200 000
на 2 900 000 лева, въведохме
режим на равнопоставен диалог,
като отменихме така наречените
организационни съвети, които
обикаляха страната, сменяха ви
ръководствата и налагаха реше-
ния от центъра.

2. Обещах ви да отворим пар-
тията за младо попълнение от про-
фесионално и политически под-
готвени хора, които да бъдат мост
между БСП и младите хора на Бъл-
гария. Изпълних го. Над 30% от
общинските председатели са до
40 години и 13 депутати до 40
години и 46 от 80 депутати, кои-
то за пръв път са такива. Разби-
ра се, има още много да се рабо-
ти за тяхната професионализация,
но партията им даде възможност
да се развиват.

3. Разбирайки, че хубавите не-
ща, които вършим, трябва да стиг-
нат до хората, поех ангажимент
вестник "Дума", социалните мре-
жи и собствена телевизия да ста-
нат комуникационните ни канали
до народа. Изпълних го. Заварих-
ме в. "Дума" с над около половин
милион лева дългове, които изп-
латихме и спасихме вестника от
спиране, тъй като печатницата от-
казваше да го отпечатва поради

натрупани задължения. Увеличих-
ме финансирането му над два пъ-
ти. Открихме сайт "Дума" и въп-
реки трудните изпитания, през ко-
ито минахме, имаме Българска
свободна телевизия.

ЗА БЪЛГАРИЯ

1. През 2016 г., когато ме из-
брахте, съм заявила пред вас, че
правителството на Бойко Борисов
е вредно за държавата и я води
към катастрофа, затова поех ан-
гажимент да превърнем БСП в
ударна опозиция, без никакви зад-
кулисни договорки и последващи
отстъпления. Изпълних го. БСП се
превърна в единствената опози-
ция и отказахме договорки за
власт и пари.

2. Ангажирах се пред вас да
изготвим план за извеждане на
България на нов път на разви-
тие, но не в кабинетите на "По-
зитано", а заедно с широк кръг
учени, интелектуалци, младежи,
земеделци, малък и среден биз-
нес, пенсионерски съюзи. Из-
пълних го с изготвянето на "Ви-
зия за България", която беше из-
работена и представена в над
500 срещи в цялата страна и в
цялата партия. Благодаря ви!
Идеите в програмата, с която ме
избрахте за председател, са мои,
но вие - активът на БСП, народ-
ните представители и стотиците
хиляди членове и симпатизан-
ти, ги направихте реалност. Кой-
то и да е лидер, Господ да е,

без вас е нищо. Благодаря и на
екипа си, който заради мен по-
несе много удари, но издържа.
Заедно, отборно, свършихме
добра работа за три години. В
програмата, с която ме избрах-
те, съм ви обещала да вдигна
БСП на крака и да ви дам само-
чувствие на хора, които имат
достойнство и могат да побеж-
дават. Изпълних го. Победихме
на президентските избори с Ру-
мен Радев и Илияна Йотова и
разбихме мита, че ГЕРБ са не-
победими, увеличихме депутати-
те си в българския парламент
от 39 на 80. Единствената пар-
тия сме, която увеличи евроде-
путатите си от 4 на 5, първа си-
ла сме в над 60 общини, което
се дължи на вас и е добър старт
за местните избори, изкачихме
се по стълбицата на ПЕС от
12-о място на предишните ев-
роизбори до 6-и от 28 партии.
Всичко това постигнахме заед-
но, при авторитарна, еднолич-
на, обсебила всички държавни
структури власт, изправила сре-
щу нас огромен финансов и ме-
диен ресурс. При цялата свър-
шена работа, стотиците срещи,
усилията ви, труда ви покачва-
щото се доверие в БСП, в мо-
мента ние сме на прага на кри-
за с неизвестен край. Причини
има много, но поводът за нея
съм аз. След загубата на евро-
пейските избори, веднага на дру-

гия ден Георги Гергов ми поиска
оставката, след него се вклю-
чиха и други другари. Отвори се
стара рана, която съществува от
две години, откакто извърших-
ме реформата в БСП, от проме-
ните в устава, които ограничиха
депутатските мандати, от личните
огорчения и амбиции за власт-
та в БСП, а оттам и властта в
държавата. Декларирах пред На-
ционалния съвет, че подавам ос-
тавка. Колкото и да се говори,
че това е емоционален и теат-
рален акт, в него няма грам емо-
ция и артистичност. Това е осъз-
нато и премислено решение. При
пренареждането на листата за-
явих, че отговорността за ре-
зултатите ще носи Национални-
ят съвет, а не аз. Най-лесно ми
беше да кажа: предупредих ви,
вие сте виновни, носете вие от-
говорност и да си остана пред-
седател. Но моята представа за
морал и достойнство в полити-
ката, за личен пример как се
носи отговорност, за модерен
европейски политик, защото та-
ка постъпват европейските по-
литици, не ми позволи това. Да
се скрия зад колективна отго-
ворност, тоест безотговорност,
както се е случвало десетки пъ-
ти в БСП с други председатели,
при далеч по-драматични загу-
би. Къде сгреших? В преценка-
та за последствията.

На стр. 4

В НДК се провежда 49-ия конгрес на БСП. Председателят на БСП
Корнелия Нинова обяви, че няма да внесе пред Конгреса своята оставка.

Думите й бяха посрещнати с бурни ръкопляскания. "Аз съм тук,
върнах се", каза пред делегатите на Конгреса Корнелия Нинова.



ÁÚËÃÀÐÈß 17.06.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

4

От две години на върха
в БСП се бият две
тенденции, промяна
срещу статукво.

Този сблъсък отслабва парти-
ята и ви обърква, демотивира,
смазва по места. Тази битка бло-
кира работата на НС, който не
прави политика, а произвежда
скандали. Затова си помислих -
стига. Изтощихме партията, измъ-
чихме хората си по места, да ра-
ботят, да тичат, да ни избират на
постове, а ние да им се отблаго-
даряваме със скандали и борби
кой да води бащина дружина. Нак-
рая ще останем без дружина. Нап-
равих си равносметка на моите
грешки, реших, че трябва да отс-
тъпя и предложих изход. Нека две-
те тенденции в БСП да излъчат
кандидати, да имаме програми и
да се явим пред всички членове
на партията на състезание. Да бъ-
де избран по-добрият, другите да
приемат резултата и да работим
заедно за общия ни успех. Това
щеше да бъде почтено, демокра-
тично, модерно, по европейски и
в стила на ПЕС. В Европа през
последните десетилетия леви пар-
тии прибягват до пряк избор, за
да разрешат проблемите със са-
мозатварянето на елитите и от-
късването от хората. Португалс-
ките социалисти преодоляха фрак-
ционните си борби с въвеждане
на пряк избор на лидер. Те нап-
равиха тежка реформа, в която
ярък принос има днешният гене-
рален секретар на ООН Антонио
Гутереш. Испанската социалисти-
ческа работническа партия про-
мени имиджа си на полуфеодал-
на мрежа, след като преди пет
години стартира пряк избор на
лидер. Важна последица от това
е възходът на Педро Санчес и нав-
лизането на ново поколение в по-
литиката. Разговаряла съм с не-
го, разказвал ми е за тежките спо-
рове за действителния размер на
членската маса, за кампанията,
за начина на гласуване и за пътя,
по който са решили тези спорни
въпроси. Във Великобритания лей-
бъристите издигат лидера си с
пряк избор, в който гласуват да-
же и привърженици. Френската
социалистическа партия прави
пряк вот за лидерите също. Спи-
съкът може да се добави с Ита-
лия, Дания, Холандия. Така стоят
нещата в прогресивна Европа. Как
стоят у нас? С желанието си да
бъдем като тях, вместо модерност,
европейски облик и пряка демок-
рация, отворих кутията на Пандо-
ра. НС блокира процедурата за
пряк избор. Всички пороци на по-
литическата класа на прехода, на
задкулисието, на бизнес интере-
сите, на подмяната, натиска и па-
рите, срещу които се борим три
години, мощно нахлуха в БСП за
три седмици, откакто заявих, че
съм готова да се оттегля и да
пристъпим към пряк избор на
председател. И в най-лошите си
прогнози не съм допускала, че с
това решение мога да отприщя
такъв бент. Какво се случи:

1. Започна личното ми очер-
няне, моето и на семейството ми,
с много лъжи. Запазих мълчание.
Не казах една лоша дума за ни-
кого, защото така сте ме учили.
Оставам с огорчение и с благо-
дарност, че близките ми издър-
жаха, не се огънаха и ме подк-
репят.

2. Усили се натискът да се
спре промяната в БСП и да се
върнем в изходна позиция отпре-
ди три години.

3. Пусна се машината за ма-
нипулации и за фалшиви нови-
ни. За да ви настроят срещу ръ-
ководството, ви излъгаха, че кой-
то е бил кмет два мандата, няма
да може да се кандидатира от-
ново. Излъгаха ви, че ще има пъ-
лен цикъл отчети и избори пред-
срочно и сегашните общински
председатели няма да се канди-
датирате отново. Стигна се до ни-
зостта да ви лъжат, че са отк-
раднати парите от партийната
субсидия (впрочем понеже допус-
каме, че някой от вас може да е
повярвал на това, в секретариа-

Аз ви се извинявам, че сте
поставени в това състояние, аз
създадох този хаос и аз ще тряб-
ва да подредя нещата. Бъдете спо-
койни, няма да ви се налага да
правите нищо против волята ви.

Уважаеми делегати, битката за
лични интереси и реваншизъм
стигна дотам, че някои другари
поставиха въпроса за подмяна на
характера на нашата партия, те
твърдят, че се превръщаме в ли-
дерска, авторитарна партия и под-
меняме колективното начало, как-
то и че променяме идеологичес-
ката си идентичност. Ето това са
сериозни въпроси и няма как да
ги подмина, без да изразя лично-
то си мнение.

Внушението за едно-
лична власт не почива
на никакви факти, то е
подмяна на истината.

ка партия. Когато чух това в съз-
нанието ми изплува една среща.
Имахме изпратена мисия от ПЕС
за разговори, може ли БСП да
отстъпи за Истанбулската конвен-
ция. Един член на делегацията ми
каза: Ние сме прогресивни пар-
тии. Ние не можем да вървим
след мнението на хората. Това е
популизъм. Ние трябва да ги во-
дим. Членовете на БСП и бълга-
рите явно не разбирате прогре-
сивните тенденции, те не са ог-
рамотени. Нашата роля е да им
обясняваме, а не да ги следва-
ме. Пред 25 души свидетели, част
от които са тук в залата, заявих:
Уважаема госпожо, Вие сте дош-
ли в моята родина, седите в моя
кабинет и ми обяснявате, че мо-
ята партия и моят народ е нег-
рамотен, защото не разбира
джендър идеологията. Или си от-
теглете думите, или срещата то-
ку-що приключи. Ако с това по-

и се сговаряхте и карахте как да
разделите наследството след Кор-
нелия Нинова, да ви кажа - още
не съм умряла и наследството не
е открито.

Чакайте, не бързайте, ще има-
те възможност, но не сега и не
веднага. Днес трябваше да внеса
официално, уставно, юридически
и писмено до Конгреса желание
за предсрочно прекратяване на
правомощията ми, както и да пот-
върдя политическата си деклара-
ция за оставка. Не го правя. Не
внасям пред конгреса своята ос-
тавка, знам какво ще последва,
знам какво ще ми коства. Имах
избор между два варианта. Пър-
вият - оставка на всяка цена, на
инат запазване на личното ми дос-
тойнство и его и юридически ха-
ос, политически срив пред мест-
ни избори,

връщане на изходни
позиции отпреди три
години, търговия на
БСП, превземането й от
интереси, чужди на
членовете и идеите й,
убийство на опозицията
и диктатура в
България.

Втори - поемам имиджови ще-
ти върху себе си, което се отра-
зява на моя личен авторитет, но
предпазвам партията от хаос, бит-
ки за овладяването й с нечисти
цели, загуба на подкрепа и срив
в доверието.

Мнозина ми градиха в годи-
ните фалшив образ на човек, об-
ладан от егото си, който се стре-
ми към постове. Ако това беше
вярно, сега пред вас щеше да стои
председател на Народното събра-
ние.

Ако това беше вярно и мис-
лех само за собственото си бла-
годенствие, нямаше да правя про-
мяната в БСП и нямаше да има
вътрешна опозиция. Ако това бе-
ше вярно, щях да се сговоря с
едрия бизнес и някои от тях ня-
маше да наддават днес за глава-
та ми. Не поставям поста на пър-
во място, но не мога да гледам
безучастно, как вярата, трудът,
усилията на стотици хиляди хора
за последните три години изтича
в канала за последните три дни.

Пред избора егото ми или бъ-
дещето на тези хора и БСП, из-
бирам второто. Предлагам точка
две "констатиране на оставка" да
отпадне, поради липса на такава,
обръщам се към вас делегатите
на конгреса - не приемайте точка
промяна в устава, не правете мо-
ята грешка, не отваряйте кутията
на Пандора, не отваряйте врата-
та на лобистки интереси.

Нека оставим членове-
те на БСП да избират
пряко председателя си.
Нека бъдем модерна
европейска партия.

Моля, приемете точка 3 - да
стартира процедура на пряк из-
бор за председател не сега за-
ради предстоящите местни из-
бори, а след тях, по време на
пълния цикъл отчети и избори в
партията.

Скъпи социалисти, отърсете се
от стреса, стягайте редиците за
местните избори. Три години вие
работихте за нас, да бъдем депу-
тати и евродепутати, време е ние
да поработим за вас, вие да бъде-
те кметове и общински съветници
- не просто за да имаме постове,
а за да имаме лостове, заедно да
променим България. На добър час!

Ïðîìÿíàòà â ÁÑÏ ïðîäúëæàâà,

От стр. 3

ñòÿãàìå ðåäèöèòå çà ìåñòíèòå èçáîðè

та на конгреса са внесени доку-
менти за всеки изхарчен лев.
Който желае, може да се запоз-
нае.)

4. Различни политически и ико-
номически лобита задвижиха ин-
тересите си за овладяване на БСП
и поставяне начело на друг пред-
седател. На тези бизнесмени, ко-
ито отвън се бъркат в партийните
ни работи, искам да кажа оттук,
от тази зала, защото аз не ходя в
кабинетите им: Наиграхте се. Зат-
ворете си портфейлите. БСП не се
продава. БСП не е стока. БСП е
кауза. Ако можете да купите десет,
двадесет, тридесет търговци в хра-
ма, то зад каузата стоим хиляди,
които не се търгуваме.

По-скоро търговците
ще напуснат храма,
отколкото да го
превземете отвътре.

На тези социалисти, които в
последните дни изпращате мнения,
писма за подкрепа и декларации
да си оттегля оставката, благода-
ря. Благодаря и на симпатизанти
и безпартийните. Някои другари
казват, че вашето мнение е изкус-
твено, че е организирано, че е пла-
тено. Не им обръщайте внимание,
това са хора, в чиито мисли всич-
ко е пари. Знам, че сте истински,
с мнозина от вас сме били редом
в наводнените села във Видинско,
на протестите на тютюнопроизво-
дителите в Гоцеделчевско, в за-
щита на животните в Странджа.
Знам и че сте притеснени и миле-
ете за партията.

Бъдете спокойни, ще се спра-
вим заедно и обединени и с тази
криза. Уважаеми делегати, чух, че
и върху вас е упражняван натиск
да гласувате срещу мен. Някои от
вас ми го споделиха с болка. Слу-
чаите са толкова драстични, че
дори не искам да ги произнасям
на глас.

Слава богу, нашият устав е
направен така, че председателят,
който и да е той, има само едно
право - да предлага Изпълнител-
но бюро. Всички други кадрови
и политически решения се взи-
мат в колективните органи на
партията с мнозинство. Такова е
например решението за напус-
кане на парламента от парламен-
тарната група, взето от НС, или
решението "победа на европей-
ските избори, за да има предс-
рочни парламентарни", взето от
този Конгрес. Веднъж на НС по-
питах, като ме обвинявате, че
вземам еднолични решения, дай-
те ми поне един пример за тако-
ва. Другарите се чудеха, чудеха
и казаха: Ти подкрепи този Кьо-
веши без разрешение от НС. Тук
мога само да кажа, че Кьовеши
е жена, и да замълча. Но и мъл-
чаливо да се запитам защо ли
тези другари са против госпожа
Кьовеши да стане главен евро-
пейски прокурор.

Аз имам много трески за дя-
лане. Стилът ми е силов, както
каза някой,

не познавам задна
скорост, като кажа
нещо, го правя докрай.

Липсва ми гъвкавост и изг-
лежда, че това не е добро ка-
чество за политик. Но никога и
по никакъв повод не съм пре-
небрегвала колективните органи
и колективното начало в партия-
та. Другото внушение е, че сме-
няме идеологията. Попитах вед-
нъж другарите откъде идва това
обвинение, след като в действи-
ята си нито за миг не сме отс-
тъпвали от програмата на парти-
ята, получих отговор - отхвърля-
нето на Истанбулската конвен-
ция е отстъпление от лявата иде-
ология. Обвиняват ни, че сме във
война с ПЕС и не сме европейс-

ведение, изпълнявайки и реше-
ние на НС, съм променила идео-
логията на партията, от лява и
прогресивна към популистка и
консервативна, искам да го чуя
от вас, партията, а не от външни
коментатори.

Второто голямо
предизвикателство,
пред което сме
изправени, са местните
избори. Местната власт
е най-важната.

Не само защото е фундамент
за централната, а и защото е най-
близо до всекидневните пробле-
ми на хората и има реални въз-
можности да ги решава. С криза
на върха в партията, успехът ни
по места е под въпрос. С юриди-
чески блокаж и спор, кой е пред-
седател, кой е временно изпъл-
няващ, по кой устав и процедура
се избира той, рискуваме да бло-
кираме партията, това ще доведе
до политическа слабост, отлив на
подкрепа и не дай Боже до не-
възможност за участие в месните
избори. На европейските сме пър-
ва политическа сила в над 60 об-
щини, в областни градове, в ня-
колко района в София. Имаме по-
тенциал и не бива да го рискува-
ме. А рисковете са налице, както
виждате битката на лобитата за
наследството след мен започна.
Още конгресът не се е произне-
съл, другари се самоиздигат за
председател, други без да са из-
дигнати, се считат за такива, ка-
то забравят, че само преди две
седмици, на европейските избо-
ри, получиха 1400 преференции
от близо 400 000 гласували за
БСП. Трети ме пратиха в минало-
то и даже приживе ми отредиха
място в историята. Другари, кои-
то тези дни се събирахте по рес-
торанти, кафенета, бизнес офиси

Делегати на конгреса
обсъждат словото

на председателката
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Средната заплата на
администрацията в Минис-
терството на земеделието,
храните и горите  е 1818
лв. Това се вижда от
писмения отговор на
министър Десислава
Танева на въпрос, зададен
от депутати. Заплатите са
увеличени от 1 януари 2019
г., като този ръст бе зало-
жен в държавния бюджет.
Трудовите възнаграждения
са нараснали с 5 до 12,5
на сто в различните вто-
ростепенни разпоредители
към министерството. В
отговора на министъра не
се посочва дали заплатите
са бруто или нето.

Най-високо е заплаща-
нето в Изпълнителната
агенция  "Сертификационен
одит на средствата от

3,2 ïúòè ðàçëèêà â çàïëàòèòå
íà àãðî÷èíîâíèöèòå
Íàé-âèñîêîïëàòåíèòå ñëóæèòåëè -
îäèòîðèòå, ïîëó÷àò ñðåäíî 2552 ëâ,
à â îáëàñòíàòà çåìåäåëñêà
äèðåêöèÿ â Ðàçãðàä åäâà 781 ëâ.

Î Á Ù È Í À  Ñ Ð Å Ä Å Ö

8300 Средец, обл. Бургас пл."България" 8,
кмет: 05551/6990 централа: 05551/6996 факс: 05551/7725

e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg

Община Средец, гр.Средец, област Бургас, на основание Заповеди №671, 669 от
13.06.2019 г. на Кмета на община Средец, обявява търгове с тайно наддаване за продажба на
следните имоти ЧОС:

- имот с идентификатор 17974.19.48 по КККР на гр.Средец, с площ 3278 кв.м., нтп- лозе, в
м."Аврамов гичит", седма категория, с начална тръжна цена 780,00 лева и депозит 78,00 лева;

- имот с идентификатор 17974.19.50 по КККР на гр.Средец, с площ 1000 кв.м., нтп- лозе, в
м."Аврамов гичит", седма категория, с начална тръжна цена 240,00 лева и депозит 24,00 лева;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20273.501.570.1.4 с площ от 115.30 кв.м,
намиращ се в сграда с идентификатор 20273.501.570.1, цялата с площ от 247 кв.м., брой нива на
обекта: 1 и прилежаща част - асансьорна шахта с площ 9.30 кв.м., при граници на самостоятелен
обект: на същия етаж- самостоятелен обект с идентификатор 20273.501.570.1.2, под обекта -
самостоятелен обект с идентификатор 20273.501.570.1.2, над обекта - няма, ведно с 315.30/ 1051
кв.м. идеална част от поземлен имот с идентификатор 20273.501.570 по КККР на с.Дебелт; при
граници на поземлен имот: 20273.501.1061, 20273.501.569 и 20273.501.1144, при начална тръжна
цена в размер на 12 480,00 лв. /без ДДС/ и депозит 1 248,00 лв.

Търговете ще се проведат на 27.06.2019 г. от 10,00 ч. в зала №202, ет.2 в сградата на община
Средец.

Цената на тръжната документация е в размер на 36,00 лв. с ДДС за всеки имот, внесена до
16:00 ч. на 26.06.2019 г. Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община
Средец до 16:00 ч. на 26.06.2019 г.

Определените депозити за участие се внасят в касата на Общината или по банкова сметка на
община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF - БПБ Средец до 16,00 ч. на 26.06.2019 г.

При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на
04.07.2019 г. от 10,00 часа при същите условия.

За допълнителна информация: www.sredets.bg. тел. 05551/ 7690, 7730.

След като Международни-
ят съвет по зърното публи-
кува редовния си месечен
доклад, се оказва, че отно-
во ще има превишаване на
производството над потреб-
лението на пшеница и нат-
рупване на рекорден прехо-
ден баланс, съобщават от Со-
фийска стокова борса.  Ос-
новната заслуга е на ЕС, Ру-
сия, Канада и Китай, като Ру-
сия си запазва позицията на
световен лидер в износа. Те-
зи данни намериха отраже-
ние в цените на контрактите
за пшеница - Франция ми-
нус 0.50 евро до 190.00 ев-
ро/т, Украйна минус 2.00 до-

Областни щабове за за-
щита на населението пре-
дупредиха за повишен
риск от пожари в урбани-
зираните райони, земедел-
ските земи, овощните гра-
дини, животновъдните фер-
ми и горските масиви.
През следващите няколко
дни над по-голямата част
от страната ще преобла-
дава слънчево и горещо
време с минимална веро-
ятност от валежи. При та-
кава обстановка има опас-
ност от възникване на по-
жари както от небрежно
боравене с огън, така и от
случайни искри от изпол-
званите машини.

Наблюденията на про-
тивопожарните специалис-
ти показват, че през пос-
ледната година инциденти-
те с огън намаляват. В сел-
ското стопанство най-рис-
ковият сезон е през есен-
та, когато някои фермери

През следващия седемд-
невен период развитието на
земеделските култури ще се
осъществява с ускорени тем-
пове при наднормени топлин-
ни условия. През периода при
рапицата ще протича масово
фаза узряване. При пшени-
цата ще се наблюдават раз-
лични фази на зрелост. Във
високите полета ще протича
млечна и преход към восъч-
на зрелост. При посевите в
полските райони ще се наб-
людава восъчна, а в края на
периода - и пълна зрелост.
Ечемикът в голяма част от
полските райони приключи
развитието си и на места, къ-
дето условията позволяваха,
започна прибирането му.

До края на второто десет-
дневие вегетацията на пролет-
ните култури ще протича при
наличие на много добри и оп-
тимални почвени влагозапаси
в 50 и 100 см слой  следст-
вие от падналите значителни
валежи от началото на юни,
надвишили на много места в
страната месечните норми
(Враца-98 л/кв. м, В.Търново-
125 л./кв.м, Русе-79 л/кв. м,
Пловдив-145 л/кв. м, Хаско-
во-144 л/кв. м, Чирпан-99 л/
кв. м, Ст.Загора-96 л/кв. м,
Сливен-78 л/кв. м).

През периода при слън-
чогледа ще протича образу-
ване на съцветие, при царе-
вицата -листообразуване,
при памука - бутонизация,
при зърнено бобовите кул-
тури - цъфтеж и формиране
на бобове. Прогнозираните
високи температури с мак-
симални стойности до 34-35
градуса С, ще имат негатив-
но въздействие върху цъф-
тежа и оплождането при зе-
ленчуковите култури.

До края на второто десет-
дневие на много места в стра-
ната повишеното съдържание
на влага в горните почвени
слоеве ще възпрепятства про-
веждането на почвообработ-
ки при пролетните култури и
ще отложи жътвата на ече-
мика и пшеницата. Отново се
прогнозира вероятност за
градушки и риск за разпиля-
ване на зреещата зърнена ре-
колта. Очакваните превалява-
ния през периода ще поддър-
жат благоприятни условията
за развитието на мани по ло-
зата (мана и оидиум) и зе-
ленчуковите култури (карто-
фена мана по картофите и до-
матите). По-подходящи усло-
вия за извършване на расти-
телнозащитни пръскания ще
има в края на периода ,
прогнозира Дукена Жолева,
агрометеоролог в НИМХ. ç

европейските земеделски
фондове".  След увеличе-
ние със 7,5% средният
размер на трудовото
възнаграждение (без
допълнителното материал-
но стимулиране) е 2552
лева. При областните
земеделски дирекции най-
ниска е заплатата в Разг-
рад, където след 6,5% ръст,
тя е станала 781,7 лева.
Заплатата в добричката
дирекция също е малко
под 800 лв. Сред най-
високите възнаграждения
са тези на служителите в
Смолян и Русе, но и те не
достигат 1100 лв. В Плов-
дивската дирекция средна-
та заплата е малко под
1000 лв.

Безспорно най-ниските
заплати са в Изпълнител-

ната агенция за борба с
градушките. При 602,58
лева в края на 2018 г.
служителите са получили
допълнително 8,18% увели-
чение и средните им
възнаграждения са почти
652 лева. Известно е
обаче, че персоналът там
няма целогодишна заетост.
При другите подразделения
с най-ниски заплати са в
Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация
и семеконтрол, където след
увеличението възнагражде-
нията са средно по 850 лв.

В БАБХ новата средна

заплата е 959 лв., в Селс-
костопанската академия е
886 лв., в Изпълнителната
агенция по лозата и виното
е малко над 1000 лв., в
Почивна база "Кранево" е
1525 лв., в Националната
служба за съвети в земеде-
лието е 1085 лв. и т. н.

Обобщено, като изклю-
чим новите заплати на
борбата с градушки  разли-
ката във възнаграждението
на най-високоплатените
служители - одиторите, и
най-ниско платените  в
дирекцията на област
Разград, е 3,2 пъти. ç

Ïðîãíîçà çà ïîâå÷å ïøåíèöà ñâàëè öåíèòå, çà ïî-ìàëêî öàðåâèöà ãè ïîâèøè

лара и Русия минус 3.00 до-
лара до съответно 207.00 и
206.00 щ. д./тон. В САЩ оба-
че прогнозата не е оптимис-
тична и там цената отново
се повиши - Чикаго котира-
ше плюс 10.00 долара до
235.00 щ. д./тон.

При царевицата заради
продължителните лоши агро-
метеорологични условия в

САЩ прогнозата за добива
е намалена с 8,8 млн. т спря-
мо априлския доклад. Коти-
ровките в Чикаго продължи-
ха нагоре с плюс нови 9.00
долара до 201.00 щ. д./тон.
Във Франция царевицата съ-
що поскъпна с 1.75 евро до
176.25 евро/тон, в Украйна
цената отскочи с плюс 2.00
долара до 182.00 щ. д./тон.

При ечемика промяната в
цените е с минусов знак - Ук-
райна минус 2.00 долара до
185.00 щ. д./тон и във Фран-
ция минус 1.00 евро до 174.00
евро/тон. Рапицата в Евро-
пейския съюз (Еиronext) е с
нулева промяна и остава на

367.50 евро/тон.
У  нас в подкръг "Зърно"

на Софийската стокова бор-
са АД продължава да има ко-
тировки при всички контрак-
ти. Хлебна пшеница се пред-
лага на 340.00 лв./тон, тър-
сенето е на 290.00-300.00 лв./
тон. Фуражната пшеница ва-
рира между 280.00 и 320.00
лв./т съответно за купува и
продава, а фуражен ечемик
се търси на 240.00-260.00 лв./
тон. При царевицата и мас-
лодайния слънчоглед също
има заявки за покупки съот-
ветно на 260.00-280.00 лв./т
и за 580.00-600.00 лв./тон.
Всички цени са без ДДС. ç

Æåãà è ðèñê îò ïîæàðè â ñòîïàíñòâàòà
все още си позволяват да
почистват нивите, като па-
лят стърнищата. Важна
предпазна мярка срещу
възникването на пожари е
провеждането на специа-
лизирани технически прег-
леди на всички селскосто-
пански машини, които се
използват на полето и в
стопанските  дворове .
Опасност представляват
също счупените стъкла и
захвърлените на открито
стъклени бутилки, които
действат като лупи. През
тях слънчевите лъчи може
да подпалят сухи треви и
боклуци.

От вторник над страна-
та ще нахлува по-влажен
въздух, като след това от-
ново се очакват краткот-
райни интензивни валежи.
Температурите ще се за-
държат високи, максимал-
ните ще бъдат 28-32 гра-
дуса. ç

Ïøåíèöàòà äîñòèãà
ïúëíà çðÿëîñò
 êúì 20 þíè
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Когато българите купу-
ват храна, те първо гледат
цената, на второ място е
вкусът, а безопасността е
едва трета. Това сочи
анкета на Евробарометър
за безопасността на храни-
те, пише Euroactiv. За
разлика от нас европейци-
те като цяло се интересу-
ват преди всичко от произ-
хода на храната. Общото и
в двата случая е, че най-
слаб по важност е факто-
рът дали животните се
гледат хуманно и дали се
опазва околната среда.
Проучването на обществе-
ното мнение на гражданите
от Европейския съюз (ЕС)
включваше 28 хил. участни-

À åâðîïåéöèòå êàòî öÿëî îáðúùàò
ïîâå÷å âíèìàíèå íà íåéíèÿ ïðîèçõîä

Ñåìåíàòà ìîæå äà èçèãðàÿò ëîøa øåãà íà çåìåäåëöèòå

Тази година масово има
проблеми със семената. За
това свидетелства появила-
та се мана по зърнените кул-
тури и най-вече по слънчог-
леда - нещо, което отдавна
не беше се случвало по род-
ните ниви.  При цена за тор-
ба семена 300 лв. и 80% къл-
няемост на слънчогледа, бъл-
гарските земеделци са изп-
равени пред  критична ситу-
ация.  При споменаването на
родната селекция започват
да дават примери за неуспе-
хи.  "Четох, че от института в
Генерал Тошево казват, че
прогнозират добива на пше-
ницата при тях да е от 700-
800 кг/дка. Може от кабине-
та в института или около не-
го да ги виждат тези неща,
но картинката в страната е
доста различна", коментира
председателят на Национал-

Öåíàòà íà õðàíàòà íàé-âàæíà çà áúëãàðèíà

Çà òîâà ñâèäåòåëñòâà ïîÿâèëàòà ñå ìàíà ïî çúðíåíèòå êóëòóðè è íàé-
âå÷å ïî ñëúí÷îãëåäà, êîåòî îòäàâíà íå áåøå ñå ñëó÷âàëî ïî ðîäíèòå íèâè

ната асоциация на зърнопро-
изводителите (НАЗ) Костадин
Костадинов ситуацията с по-
севите и очакваните добиви.

Годината е тежка и не мо-
же още от сега да се дават
прогнози за добива. Докато
не започне жътвата, не мо-

ци от 28-те страни членки.
У нас бяха персонално
интервюирани 1041 души
за периода между 9 и 22
април.

Сред темите, от която
българите се притесняват
най-много, са добавките,
като оцветители и консер-
ванти (49%), следвани от
антибиотични, хормонални
и стероидни остатъци в
месото (43%).  Почти с
еднаква тежест ги вълнуват
темите за болести, среща-
ни при животните (35%),
наличието на пестициди в
храните (31%) и остатъци
на замърсители на околна-
та среда в месото и млеч-
ните продукти (31%).

Когато получават инфор-
мация за хранителните
рискове, българите се
доверяват най-много на
учените (82%). Земеделски-
те стопани са на второ
място, като 66% от анкети-
раните заявяват, че им
вярват. Процент по-надолу
са потребителските органи-
зации (65%).

Телевизията играе
важна роля в тази осведо-
меност, тъй като 78% от
участниците получават по-
голямата част от информа-
цията си за безопасност на
храните от телевизионния
екран. Около 58% посочват
семейство, приятели и
съседи. Най-малко се

доверяват на местния
бакалин (4%), уличните
сергии и фестивали (2%).

От друга страна, изглеж-
да, че липсва разбиране за
действията на ЕС по
отношение на безопасност-
та на храните. Само 24% от
анкетираните българи

смятат, че съществуват
"разпоредби, които да
гарантират, че храната,
която консумирате, е
безопасна". Преобладава
мнението, че в днешно
време хранителните про-
дукти са пълни с вредни
вещества (56%). ç

же нищо да се каже. Докато
на едни места има доста
дъжд, на други няма. През
май паднаха дъждове, кои-
то позакрепиха нещата, но
определено добивът ще е по-
нисък от миналата година,
обясни Костадинов пред Аг-
ри.БГ.

Според него, сериозните
земеделци са положили мак-
симални усилия, за да бъде
реколтата им в най-добра
форма, но определено има
и разочарования, защото за
поливните култури държава-
та не полага усилия. "Това,
което щеше да ни помогне,
а и е много важно да се нап-
рави е да се организира на-
появането. Видях в Румъния
какво правят. Политиката на
страната им е да се изграж-
дат водонапоителни съоръ-
жения до полетата и оттам

нататък фермерът изгражда
по своите полета напоител-
ната система. Но съоръже-
нията до определено място
в полето е политика и грижа
на държавата", разказа Кос-
тадинов.  Реално в България
има доста вода, но в Южна
България не може да се дуп-
чи със сонди, в Северна во-
дата пък е надълбоко и ще
излезе на висока цена. "Има-
ше някога едни проекти за
канали, свързващи Дунав.
Дори изградиха станция, ко-
ято точеше вода от Дунав и
при изпомпване закарваше
вода до Добрич. Нещо липс-
ваше, някаква сгъвка, мис-
ля, до пречиствателна стан-
ция, за да го пуснат да ра-
боти. И тези тръби ги изва-
диха и ги нарязаха за скрап.
Така и не проработи това",
добави Костадинов. ç

Реколта 2019 ще бъде за-
помнена с проливните дъж-
дове и градушки, които уни-
щожиха посеви в земеделс-
ки земи и частни дворове.
Добивите през 2019 г. ще бъ-
дат значително намалени
спрямо предходната година.
Традиционно черешоберът в
Кюстендилско навлиза в ре-
шаващата си фаза в среда-
та на юни и честите валежи
могат да провалят събиране-
то на реколтата. Все пак из-
купната цена на плодовете
скочи от 60 стотинки за 1 лев
за килограм, като ако вре-
мето се задържи сухо за ня-
колко дни, прогнозите са
стойността на плодовете бав-
но да се увеличава. Земедел-
ци от областта се канят след-
ващата година да търсят но-
ви възможности за реализа-
ция на плодовете, след като
повечето ранни сортове че-
реши бяха предадени в пре-
работвателни дружества за-
ради липсата на изкупвачи,

Ðåêîëòà  2019:  Ïî-íèñêè äîáèâè, ïî-ëîøî êà÷åñòâî
Ïðîëåòòà ùå áúäå çàïîìíåíà ñ ïðîëèâíèòå äúæäîâå è ãðàäóøêè,
êîèòî óíèùîæèõà ïîñåâè â çåìåäåëñêè çåìè è ÷àñòíè äâîðîâå

а и заради недобрите вкусо-
ви качества, след като през
април слани попариха цве-
товете. Очакваният добив в
Кюстендилска област е едва
около хиляда тона череши,
докато в предишни години са
реализирани по 5-6 хиляди то-
на. Сега черешите се изку-
пуват в 24 населени места в
Кюстендил.

При друга традиционна за
страната ни култура - розо-
берът, също се очаква по-ни-
сък среден добив. Стопани-
те прогнозират поне 50%
спад в продукцията, а и ка-
чеството й също не е добро
заради валежите. Началото
на розобера започна с една
седмица по-късно, а се очак-
ва краят му да бъде около 18
юни. До момента розобера-
чите са прибрали две трети
от реколтата, като реколти-
раните площи до началото на
юни месец са малко под 22
декара, а получената продук-
ция е 5243 тона розов цвят.

За сравнение, миналогодиш-
ния добив на розов цвят е
бил малко под 15 тона. При-
чините за слабата реколта са
климатичните условия - су-
хата зима, ниските темпера-
тури, както и стресова смя-
на на температурата, които
влияят пагубно на розите.

Изкупната цена също е по-
ниска спрямо миналата го-
дина, като заради резките
температурни амплитуди ка-
чеството на розовото масло
е спаднало. Все още не е яс-
но дали стопаните на розо-
ви масиви ще получат обвър-
зано плащане заради лоша-
та реколта.

Традиционно в първите дни
на юли започва жътвата на
пшеница, като и при тази кул-
тура всичко отново зависи от
това дали времето ще е дъж-
довно или сухо. Към момен-
та прогнозата за добива е тру-
ден заради зимното засуша-
ване и болестите, които съ-
пътстват най-вече вносните

сортове. На много места в
страната по житните посеви
се наблюдава кафява ръжда
и брашнеста мана. За поред-
на година земеделските про-
изводители предпочитат за-
падни сортове пшеница, кои-
то да по-неустойчиви, но пък
дават по-високи добиви. Въп-
росът със сортовете е на дне-
вен ред от години, след като
български стопани от години
настояват да има държавна
защита върху селектирани у
нас сортове. Такава е прак-
тиката в Турция и Испания,
където земеделците са длъж-
ни да сеят поне 10% от пло-
щите си с местни семена. У
нас земеделците, засели пше-
ница, масово се оплакват от
гъбични заболявания по рас-
тенията заради дъждовете. То-

ва наложило повтаряне и пот-
ретване на пръскането с фуг-
нициди, което пък оскъпява
реколтата. Противно на все-
общото схващане, че "всяка
капка дъжд е жълтица", вале-
жи от над 60-80 л/м са пагуб-
ни за растенията и причиня-
ват т.нар. "сечене". При него
растенията падат като отсе-
чени, защото от дъждовете ко-
рените им изгниват, предаде
БГНЕС. ç
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Едно оглушително
мълчание се стеле над
татковината ни от повече
от седмица. Липсват
професорски статии в
либерални медии, няма
иронични колажи в соци-
алните мрежи. Даже не се
забелязват вопли за
възроден фашизъм и
изобличения в антидемок-
ратична пропаганда. Не
се ли досещате? Става
дума за папата, който тия
дни стори най-лошото с
джендър идеологията -
разкри й мнимата девст-
веност. Обяви се срещу
нея, нарече я "опит да се
унищожи природата".
Направи го в деня, в
който дъгата преливаше в
прайд. Е, не заслужаваше
ли този човек поне един
път да бъде сравнен с
Динко, Джамбазки и
някой бял българин от
провинцията, който яде
децата си? Поне един
грант трябва да бъде
отпуснат за борба срещу
него, но няма мераклии
да го вземат.

Причината за това
снишаване не е, че
наскоро умно-красивата
общност, защитник на
джендъра, примираше
подир всяка стъпка на
същия този папа у нас.
Причината е, че процеси-
те в главата й винаги
вървят по оста Запад -
Русия.

Êðèòèêàòà íà äæåíäúð èäåîëîãèÿòà èäâà îò åäèí îò íàé-ÿðêèòå ïðåäñòàâèòåëè
íà Çàïàäà - òîâà å èñòèíñêî (ñàìî)âçðèâÿâàíå, áîìáà â êðàêàòà, õâúðëåíà îò ñâîé

Êàê Ïàïàòà íàêàðà çàùèòíèöèòå
íà äæåíäúðà äà ìëúêíàò

Според умно-красивата
общност, ако Западът
се застъпва за нещо,
то непременно е добро,
ако от Русия - лошо,
и обратно. Точно затова
тя приветства истанбулс-
ки, норвежки и други
конвенции, без да е чела
ред от тях, и винаги стига
до извода, че противници-
те им са слуги на Путин.
Точно затова и аплодира-
ше желанието на папата
за обща литургия със
Синода - Франциск идва
от Рим, следователно е
добър, трябва да бъде
подкрепен; дядо Николай
е наш, "Масква" му дудне
в ухото, значи е лош,
анатема! Сега обаче е
различно. Критиката на
джендър идеологията идва
от един от най-ярките
представители на Запада -
това е истинско (са-
мо)взривяване, бомба в
краката, хвърлена от
свой.

Все едно Христо Ива-
нов да се обяви за враг
на Лозан Панов.

Как може да се
реагира на такова
"безобразие"?! Никак,
просто си траеш.

Папата обаче в дейст-
вителност каза доста
интересни неща. Те са

важни и с оглед на бъл-
гарския дебат, който
стигна до истерия минала-
та година. Преди да
видим какво точно каза
Франциск, нека си при-
помним каква бе основна-
та теза на адвокатите на
джендър идеологията у
нас. Тезата им бе, че
милионите българи, които
не щат мъжете да стават
жени и обратно, се обър-
кали в превода. Поради
балканската си провинци-
алност и ганьовска прос-
тотия не схванали що
значи "джендър".

Даже и Истанбулската
конвенция била
грешно преведена
от подривни преводачи.
Понятието "джендър" не
касаело биологичния пол,
"социална роля" било
широко понятие, конвен-
цията целяла да предпаз-
ва от насилие и биология-
та нямала значение - бля-
бля от този род. Даже и
Конституционният съд се
оказа невеж в английския
език, тъй като за ужас на
джендъроманите не взе
правилното решение.

Какво обаче каза
папата сега? Ами ето
какво: "Концепцията за
социалния пол се смята
за зависеща от субектив-
ното мислене на всеки
човек, който може да си

избере социален пол,
некореспондиращ на
неговия или нейния биоло-
гичен пол"; "Социалният
пол често не се основава
на друго, освен на обърка-
на концепция за свобода в
сферата на чувствата и
желанията или на момент-
ни желания".

С други думи, и папата
като "невежите" българи
смята, че "социалният пол"
не е нищо друго, а просто
мъж да се представя за
жена и обратно - защото
така им е скимнало.
Франциск, също като
милиони нормални хора
вижда, че джендърът
пряко се бърка в биологи-
ята. Казва го едно към
едно, за никакъв грешен
превод или неразбиране
не става дума.

Папата говори това,
което и бай Пенчо
от Калипетрово
отдавна е схванал!

Е, това вече е истински
потрес за всеки защитник
на джендър идеологията у
нас. Бай Пенчо не само се
оказа прав, но и папата с
целия си авторитет свлече
базовата маска на лъжата.
Махна смокиновото листо
на джендъра - това си е
истинско обезчестяване.
Дето се вика - пазим се от
Путин, Льо Пен и Орбан, а
той свой човек ни изнена-

да неприятно.
А папата не само

бръкна там, където не
трябва, ами и щом се
произнася по темата,
значи е важна. Пада още
едно листо - че никой не
щял да прокарва нов пол,
че грижата била единстве-
но за жертвите на прес-
тъпления и т. н. Уж страхът
от джендъра бе някаква
фобия на източни недорас-
ляци, дето комунизмът
ментално ги е увредил, пък
то цял папа се стресна!

Но всичко това е
логично. Още от първия
ден на споровете адвока-
тите на джендър идеологи-
ята си послужиха с лъжа -
именно, че социалният пол
не касае биологията. Ако
бяха искрени, следваше да
признаят - "да, този пол
рефлектира върху биологи-
ята, ние сме "за"… и  да се
мъчат да убедят бай Пенчо
в правотата си. Ето такава
дискусия щеше да има
смисъл. Даже бе наложи-
телна, защото темата
касае много повече светс-
ки, отколкото религиозни
въпроси. Но те лъгаха, а
на лъжата краката са
къси. Сега бай Пенчо им
се смее, пък папата…Ми
няма да бъде обявен за
Човек на годината, това е!

Искрен ВЪЛЧЕВ
От "Гласове"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Тези дни телевизиите
отделиха внимание главно
на фамозните ремонти на
софийските улици, също и
на спасителите по морски-
те плажове.
А държавната телевизия

направо си премълча - за
другия "ремонт", на който
нахално е подложена
Историята ни.
За нея няма Спасители -

поне измежду днешните
властници.
Македонският съпредсе-

дател на Съвместната
българо-македонска коми-
сия по историческите
въпроси бе категоричен:

"Гоце Делчев е македонс-
ки революционер".

Това е - излъгаха ни и
вече ни се присмиват.
А нашите се държат
като слънчасали.
Просто не проумяват

света наоколо. Онова пък
вътре в себе си - никак.
Дори проблем с разме-

рите на Хималаите да се
изправи пред тях, пак не
го забелязват, да не
говорим пък да го осмис-
лят. Надуват гайдите, бият
тъпаните и все им е тая.
И самата История да се

смили някак над тях и да
им подсказва, че грешат
или ще сбъркат - те не я
чуват.
Ето - позорът с македон-

ските крадци на история.
Излъгаха ни всякак с

прословутия "договор", но
нашите слънчасали пър-
венци изобщо не проумяха
накъде ги тикат.
Чак сега, когато всичко е

приключило, зареваха,
дори Захариева се накоко-
шини: Гоце бил българин и
не можело заедно да го
честваме.
А всичко беше ясно още

от самото начало, но
тогава същата Захариева
каканижеше нещо за
Западните Балкани.
Ние Гоце не можем да

опазим, а сме се загрижи-

Äåðàò èñòîðèÿòà íè
ïàð÷å ïî ïàð÷å
Íèå Ãîöå Äåë÷åâ íå ìîæåì äà îïàçèì, à ñìå ñå çàãðèæèëè çà Áàëêàíèòå

ли за Балканите.
Когато си слънчасал,

може и за Космоса да се
загрижиш.
Няколко пъти писах за

нелепата игра на ВМРО,
което всъщност не е
никакво ВМРО. Там все
закъсняват или се правят
на слънчасали - и се
държат като последни
страхливци пред македон-
ските ни тегоби.
Едва когато всичко

приключи, Каракачанов
внезапно се събуди и
започна да реди закани.
Щял да спира македонците
за ЕС - само гаргите може
да плаши с тия закани, не
и македонците.
Те са хитри и коварни, а

и знаят отлично, че наши-
те първенци са особено
лесни в алъш-вериша за
Историята, примерно
изобщо не се трогват,
когато чужди държави
газят с ботуши из образо-
ванието ни.

Фондация "Америка за
България" е изсипала
до миналата година над
100 милиона долара в
българската образова-
телна система.
За какво по-точно, какво

се крие зад тази щедрост?
Друга държава едва ли

би позволила подобно
вмешателство.
Македонците знаят, че

нашите еничари от три
десетилетия свободно
тършуват в ценностната ни
система, гаврят се както
си щат с класиците ни. Те
виждат това и са наясно,
че ние сме лесни булки.
Македонците биха обеси-

ли на площада в Скопие
онзи, който каже "Майната
му на православието".
Такъв храбрец там обаче
няма да се намери.
Сега, чак сега, всички

реват от "договора".
А клането тепърва започ-

ва, ще ни дерат парче по
парче, докато не изкормят
Историята ни.
Ние пък ще имаме

превеликата чест само да
броим жертвите - вече са
две: Илинденско-Преобра-
женското въстание и Гоце.
За въстанието тарикатът
Заев ни се подигра още
преди месеци.
Вместо да се кокошини,

по-добре Захариева да
каже - Димитър Талев
български или македонски
писател е, та от министер-
ството й не отговарят вече
на две писма на Иван
Гранитски за родната къща
на писателя в Прилеп,

която скоро ще бъде
превзета за нуждите на
македонската псевдоисто-
рия.
Каракачанов е овладял

най-добре номера с прит-
ворното бунтарство, в
сравнение с него Захарие-
ва изглежда като учителка
от климатично училище.
Вдига врява до небето -

например за скандала с
циганите във Войводиново,
запасва силяха, може и да
пуца два-три пъти с бута-
форен пищов - като героя
от рекламата за македонс-
ката наденица, и сетне се
оттегля.
Между другото, ако

имахме истинска чест,
никога нямаше да позво-
лим подобни реклами, те
дивашки шаржират маке-
донските борби, принизя-
ват ги за търговски цели.

След всяко фалшиво
пуцане Каракачанов
извлича някаква полза за
себе си и прибира пищо-
вите.
Той си е направо вицеп-

ремиер на заканите.
Ако искрено, а не

театрално не е съгласен
със срамната ни пасив-
ност, няма какво повече
да топли лявото коляно
на премиера.
Разкарва се от кабине-

та и толкова.
Иначе приема унизител-

ната роля на театрален
самодеец, който напусто
се напъва да влезе в
Историята.
Няма да остане без

хляб: може да отвори
дюкян на границата и
лично да връчва паспор-
тите на българите от
Македония, тъкмо ще

преброи колко са остана-
ли.
Ако не приемат идеите

ти, не се свивай като
някакъв послушко, ами се
надигни от мекия стол.
Иначе се получава някак

шизофренно: Войвода във
Войводиново, мушичка в
Министерския съвет.
И още нещо казал

македонският съпредседа-
тел на Комисията:

"Договор между Бълга-
рия и Северна Македония
е невъзможен, ако Гоце
Делчев не бъде признат за
македонски революцио-
нер".
Нашите слънчасали

трябва да избързат - и те
да развалят договора,
поне това да направят.

От личния
сайт на автора

www.kevorkkevorkian.com

ÌÚÐÒÂÈßÒ ÃÎÖÅ
На 20 април Гоце разказваше на

другарите си по-раншни свои сънища,
които съвпадаха с избиването на близки
нему хора, и думаше:

- С нашия живот, какъвто е, станах
вече и фаталист. Нощеска сънувах, че
турци ме удариха в сърцето. Щипската
чета е разбита в Карбинци. Милан, брат
ми, е в тази чета и сигурно е убит.
Гоце не беше сънувал смъртта на

втория свой по-малък брат: Милан падна
много по-късно, летос, в Неманци,
Кукушко.
Гоце забравяше своите неотдавнашни

предчувствия. Сънят пророчествуваше
неговия гроб.

Кеворк КЕВОРКЯН

Почти едновременно с Гоце биват
убити още шестима, в това число и
Гущанов. Останалите живи влазят в една
плевня, отдето след цял ден сражение
се измъкват незабелязано между пламъ-
ците на Баница, цяла изгорена.

- Петнадесет часа - спомня си г.
Хаджидимов - турците не посмяха от
куршумите ни да приближат нашите
убити.
Петнадесет часа ний гледахме мъртвия

Гоце, приведен сякаш върху гробът на
Македония.
И петнадесет часа ни се късаха сърца-

та...
Защото осиротяваше цял народ.

(Яворов, "Гоце Делчев", биография)



17-23 юни
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Земята на мъртвите
вторник, 22,00 ч.

Ив Сен Лоран
неделя, 20,00 ч.

Реална опасност
петък, 21,00 ч.

ÁÑÒÂBTV ActionÊÈÍÎ ÍÎÂÀ

bTV Cinema,
ñúáîòà,
21,00 ÷.

Ïîñëåäaíèÿò
åðãåíñêè çàïîé



ЗЕМЯ 17 - 23 ЮНИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 17 юни

14.25 Васко да Гама от село
Рупча 6-сериен тв филм
/България, 1986г./, 1 се-
рия, режисьор Димитър
Петров, в ролите: Иван
Ласкин, Илия Лингурс-
ки, Георги Георгиев-Гец,
Павел Поппандов и др.

15.30 Приключенията на горс-
ките мечоци анимацио-
нен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри 78-сериен тв

филм /Италия, 2006г./
1 епизод, режисьори:
Енрико Олдони и Фран-
ческа Мара, в ролите:
Габриела Песион, Каспар
Капарони, Серджо Аси-
зи и др.

17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /

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

но предаване
19.00 Търсачи на реликви 22-

сериен тв филм /коп-
родукция, 1999г./, 1
епизод, режисьор Иън
Тойнтън, в ролите: Тиа Ка-
рере, Крисчън Анхолт и
др.

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 тв филм /2

епизод/(14)
22.00 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /7 епи-
зод/(14)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв филм

/5 епизод/(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-добро-

то/ предаване за здра-
вословен лайфстайл/п/

02.20 Госпожо Държавен сек-
ретар тв филм /7 епи-
зод/п/(14)

03.10 Туристически маршрути
03.35 Търсачи на реликви се-

риен тв филм /1 епи-
зод/п/

04.20 Брат за брата 3 тв филм
/5 епизод/п/(16)

bTV

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

под прикритие" - анима-
ция, сериал, с.4 еп.16

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.29
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.5, еп.55
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.3 еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал , с .13,
еп.28

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от Рая"
- сериал, еп.23

21.00 Премиера: "Вътрешен чо-
век" - сериал, еп.9

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6, еп.3

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.189, 190

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

сериал

01.00 „Студио Икономика“ (п)
01.50 „Цветен следобед“ – из-

брано (п)
02.30 „За историята – свобод-

но“ (п)
04.30 „Общество и култура“

(п)
05.30 „Лява политика“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ (п)
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 32 еп. (п)
11.30 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски   (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с

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

мационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал, 33 еп.
16.35 „Чудото на вкаменената

сватба“ - документален
филм

17.00 „Гласове“ (п)
18.05 „Холивудски знамени-

тости“: Робин Уилямс
18.30 Новини – централна

емисия
19.00 „Червен картон“ – спор-

тно предаване с Кирил
Веселински

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

21.00 „Тихият Дон“ – сериен
филм, 1 епизод, Русия
(2015 г.) режисьор Сер-
гей Урсуляк, в ролите Ви-
талий Корниенко, Поли-
на Пушкарук, Дария Ур-
суляк, Евгений Ткачук, По-
лина Чернишова, Людми-
ла Зайцева и др. Нова ек-
ранизация по едноимен-
ния роман на нобеловия
лауреат Михаил Шолохов.

22.00 Новини
22.20 „Пиле със сливи“ (2011

г.), Франция/Белгия, Ки-
носалон БСТВ, режисьо-
ри Венсан Пароно,Мар-
жан Сатрапи, в ролите
Матийо Амалрик, Мария
де Медейрос, Киара Мас-
трояни, Изабела Росели-
ни и др.

23.55 Новини (п)

ÁÍÒ 1

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен слот с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Лодка в гората тв пос-
тановка /България ,
1972г./, режисьор Лю-
бен Морчев, в ролите:
Васил Михайлов, Неве-
на Коканова

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца 5-

сериен тв филм /Бълга-
рия, 1986г./, 1 серия, ре-
жисьор Неделчо Чернев,
в ролите: Коста Цонев,
Емилия Радева, Мария
Каварджикова и др.

13.30 Бързо, лесно, вкусно п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" /п./ - сериал, с.2
еп.19, 20

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал , с .2
еп.21, 22

08.00 "Монк" - сериал, с.7 еп.2
09.00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.3
10.00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.2 еп.10
11.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.11
12.00 "Коли на мечтите" - ав-

томобилна поредица,
еп.1

12.30 "Човек отвътре" - крими-
нален, трилър (САЩ,
2006), режисьор Спайк
Лий, в ролите: Дензъл
Уошингтън, Клайв Оуен,
Джоди Фостър, Кристо-
фър Плъмър, Уилем Де-
фо, Чиуетел Еджиофор,
Карлос Гомес, Ким Дай-
ректър и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.7 еп.3
16.00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.4
17.00 "Готъм" - сериал, с.2

еп.15
18.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.12
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.11

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.15

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Кон-

трабанда" - екшън, кри-
минален (САЩ, Великоб-
ритания, Франция, 2012),
режисьор Балтазар Кор-
макур, в ролите: Марк
Уолбърг, Джовани Риби-
си, Кейт Бекинсейл, Ка-
леб Ландри Джоунс, Бен
Фостър, Лукас Хаас и др.

00.15 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.15

01.15 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.11

02.15 "Монк" - сериал, с.7 еп.3
03.15 "Готъм" - сериал, с.2

еп.15
04.15 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.12

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.20, 21

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Приключенията на приз-
рачния град" - анимация

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

10.00 "Яростни  топки "  -
спортен, комедия, кри-
минален (САЩ, 2007),
режисьор Робърт Бен
Гарант, в ролите: Дан
Фоглър ,  Кристофър
Уокън, Джордж Лопес,
Маги Кю, Джеймс Хонг,
Тери Крюз, Дидрик Бей-
дър и др.

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

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

ал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, еп.9, 10
18.00 "Приятели" - сериал, с.7

еп.18, 19
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.3 еп.1
20.00 "Тя е баща ти" - сериал,

еп.1
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.3 еп.1,
2

23.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.17, 18

00.00 "Яростни топки" /п./ -
спортен, комедия, кри-
минален (САЩ, 2007)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

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

сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" -
сериал с.2, еп.3 - 5

09.00 "Гравитация" - фантас-
тика, трилър (САЩ, Ве-
ликобритания, 2013),
режисьор Алфонсо Ку-
арон, в ролите: Сандра
Бълок и Джордж Клуни

11.00 Телепазар
11.15 "Седем часа разлика" -

сериал с.2 еп.6, 7
13.15 Телепазар
13.30 "Среднощно слънце" -

приключенски, семеен
(Канада, Италия, ОАЕ,
2014), режисьори Ро-
джър Спотисууд и Брандо
Куиличи, в ролите: Да-
кота Гойо, Горан Виш-
нич, Бриджит Мойнахан,
Дуейн Мъри и др.

15.30 "Директно от Комптън"
- музикален, биографи-
чен, драма (САЩ, 2015),
режисьор Ф. Гари Грей,
в ролите: О`Шей Джак-
сън мл., Кори Хокинс,
Джейсън Мичъл, Нийл
Браун мл., Алдис Ходж
и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Бандата на Оушън" - ек-

шън, криминален, три-
лър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг,
в ролите: Джордж Клу-
ни, Брад Пит и др.

21.00 Премиера: "Еди Орела"
- спортен, драма (Ве-
ликобритания , САЩ ,
Германия, 2016), режи-
сьор Декстър Флечър, в
ролите: Тарън Еджъртън,
Хю Джакман, Кристо-
фър Уокън, Рюне Темте,
Тим Макинърни и др.

23.15 "Утеха" - криминален,
психотрилър (САЩ ,
2015), режисьор Афон-
со Поярт, в ролите: Ан-
тъни Хопкинс, Джефри
Дийн Морган, Аби Кор-
ниш, Колин Фарел, Зан-
дър Бъркли, Шарън Ло-
рънс, Рей Хернандес и
др. [16+]

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

03.30 "Нежна полиция" - ко-
медия, екшън (САЩ,
2013), режисьор Пол
Фийг, в ролите: Сандра
Бълок, Мелиса Маккар-
ти, Майкъл Макдоналд,
Демиан Бичир, Марлон
Уейънс, Майкъл Рапа-
порт и др.
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 22
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на
NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

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

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

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

сериен филм, сезон 22
00.30 "Костюмари" - сериен

филм, сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

06.50 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 8

08.45 "МВП: Маймунски Върхо-
ви Постижения" - семей-
на комедия с уч. на Ке-
вин Зигърс, Джими Рене
Смит и др.

11.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 4

12.00 "Мандела: Дългият път
към свободата" - биог-
рафичен филм с уч. на
Идрис Елба, Наоми Ха-
рис и др.

15.00 "Неугасваща любов" -
романтичен филм с уч.
на Елиза Донован, Брад
Роу, Джон Шнайдър, Фред
Уилърд, Том Скерит и др.

16.50 "Братята тигри" - прик-
люченски филм с уч. на
Гай Пиърс, Жан-Клод
Драйфус, Фреди Хаймор,
Оан Нгуен и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1

21.00 "Идалго: Океан от огън" -
приключенски екшън с
уч. на Виго Мортенсен,
Омар Шариф, Луиз Лом-
бард, Зулейка Робинсън,
Джей Кей Симънс и др.

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

01.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 8 /п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - теле-
новела

08.10 "Дива земя" - теленове-
ла /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване

14.30 "Кулинарното училище на
Марта Стюарт" - кулинар-
но предаване

15.00 "Дива земя" (премиера) -
теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

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

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

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

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

06.50 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 8

08.45 "МВП: Маймунски Върхо-
ви Постижения" - семей-
на комедия с уч. на Ке-
вин Зигърс, Джими Рене
Смит, Дейв Томъс, Фи-
лип Гранджър, Рик Дю-
комън, Джейн Соуърби и
др.

11.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 4

12.00 "Мандела: Дългият път
към свободата" - биог-
рафичен филм с уч. на
Идрис Елба, Наоми Ха-

рис, Тони Кгороге, Риад
Муса, Золани Мкива,
Линдиуе Матсикиза, Ди-
он Лоц, Тери Пето и др.

15.00 "Неугасваща любов" - ро-
мантичен филм с уч. на
Елиза Донован, Брад Роу,
Джон Шнайдър, Фред Уи-
лърд, Том Скерит и др.

16.50 "Братята тигри" - прик-
люченски филм с уч. на
Гай Пиърс, Жан-Клод
Драйфус, Фреди Хаймор,
Оан Нгуен и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1

21.00 "Идалго: Океан от огън" -
приключенски екшън с
уч. на Виго Мортенсен,
Омар Шариф, Луиз Лом-
бард, Зулейка Робинсън,
Джей Кей Симънс и др.

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

01.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 8 /п/

RTR

05.50 Концерт
08.00 Вести
08.35 Игрален филм
12.00 "Бялото студио"
12.40 "Романтиката на роман-

са"
13.35 Игрален филм
15.05 Игрален филм
16.35 Таврида
18.10 Игрален филм
21.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
21.55 "Смехопанорама"
22.20 Вести-Москва
23.00 Вести
23.15 "Русия, моя любов"
23.45 "Смехът е разрешен"
02.00 Вести
02.15 "Верни на клетвата"
03.00 "Пешком..."
03.30 "Повече от любов"
04.15 "Абсолютният слух"
04.55 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Унгария, пети етап

06.00 Кану-каяк: Световна купа
във Великобритания,
слалом

06.45 Куриози
07.00 Колоездене: Критериум

Дуфине, осем етап
08.00 Автомобилизъм: 24 часа

на Льо Ман, обзор
09.00 Куриози
09.30 Колоездене: Критериум

Дуфине, осем етап
10.30 Автомобилизъм: 24 часа

на Льо Ман, обзор
11.30 Кану-каяк: Световна купа

във Великобритания,
слалом

12.15 Колоездене: Обиколка на
Унгария, обзор

13.15 Колоездене: Критериум
Дуфине, осем етап

14.15 Колоездене: Предизвика-
телство "Монт Венту
Денивел", директно

16.15 Колоездене: Обиколка на
Унгария, пети етап

17.00 Автомобилизъм: 24 часа
на Льо Ман, обзор

18.00 Куриози
18.50 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, първи ден, дирек-
тно

21.00 Новини
21.05 "Безсмъртни легенди"
21.30 Конен спорт: Глобална

шампионска лига
22.00 Кану-каяк: Световна купа

във Великобритания,
слалом

22.40 "Безсмъртни легенди"
22.55 Колоездене: Критериум

Дуфине, осем етап
00.00 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, първи ден

01.00 Куриози
01.30 Автомобилизъм: 24 часа

на Льо Ман, обзор
02.30 Кану-каяк: Световна купа

във Великобритания,
слалом

03.15 Куриози
04.00 Колоездене: Обиколка на

Унгария, обзор



ЗЕМЯ 17 - 23 ЮНИ приложение
ТV ПРОГРАМА

19.00 Търсачи на реликви тв
филм /2 епизод/

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискуси-

онно предаване с во-
деща Добрина Чешме-
джиева

22.00 Госпожо Държавен
секретар тв филм /8
епизод/(14)

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

филм /6 епизод/(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доб-

рото/ предаване за
здравословен лайфс-
тайл/п/

02.20 Госпожо Държавен
секретар тв филм /8
епизод/п/(14)

03.10 Туристически маршру-
ти

03.35 Търсачи на реликви тв
филм /2 епизод/п/

04.20 Брат за брата 3 тв
филм /6 епизод/п/(16)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.17

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

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

шанс" - сериал, еп.30
15.00 Премиера: "Шест сес-

три" - сериал , с.5,
еп.56

16.00 Премиера: "Сестра Бе-
ти" - сериал, с.3 еп.2

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера :  "Опасни
улици" - сериал, с.13,
еп.29

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.24

21.00 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.10

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6, еп.4

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.191, 192

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

сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.4

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" /п./ - сериал,
с.2 еп.21, 22

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.2
еп.23, 24

08.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.3

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.4

10.00 "Легендите на утрешния
ден " - сериал ,  с .2
еп.11

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.12

12.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.15

13.00 "Контрабанда" - екшън,
криминален (САЩ, Ве-
ликобритания, Фран-
ция, 2012), режисьор

00.15 „България се събужда“
(п)

02.35 „Гласове“ (п)
03.35 „Червен картон“- спор-

тно предаване (п)
04.35 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ (п)
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“

с водещ Стоил Рош-
кев

09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 33 еп. (п)
11.30 „Червен картон“ –

спортно предаване (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ –

анимационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал, 34 еп.
16.35 „Иван талантът и деца-

та“ - док. филм
17.00 „Тихият Дон“ – сериен

филм, 1 епизод  (п)
18.05 „Холивудски знамени-

тости“: Кевин Клайн
18.30 Новини – централна

емисия
19.00 „Лява политика“ с

Александър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 „Тихият Дон“ – сериен

филм, 2 епизод, Ру-
сия (2015 г.)

21.30 Новини
21.50 „Валенса: Човек на на-

деждата“ (2013 г.), Пол-
ша, Киносалон БСТВ
режисьор Анджей Вай-
да, в ролите Роберт
Виецкевич, Агнешка
Гроховска, Ивона Би-
елска, Збигнев Зама-
ховски, Мария Розария
Омаджо и др.

23.55 Новини (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-

информационен слот
с водещи Анна Ангело-
ва, Александра Гюзеле-
ва, Димитър Стояно-
вич и Михаил Заимов

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

10.45 Капри тв филм /1 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца тв

филм /2 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Васко да Гама от село

Рупча тв филм /2 се-
рия/

15.30 Приключенията на
горските мечоци ани-
мационен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /2 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно

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

но предаване

Балтазар Кормакур, в
ролите: Марк Уолбърг,
Джовани Рибиси, Кейт
Бекинсейл, Калеб Ланд-
ри Джоунс, Бен Фостър,
Лукас Хаас и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.4

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.5

17.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.16

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.13

19.00 Часът на супергероите:
"Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.12

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.16

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Зе-

мята на мъртвите" -
фантастика, хорър, три-
лър (САЩ, Франция, Ка-
нада, 2005), режисьор
Джордж Ромеро, в ро-
лите: Джон Легуизамо,
Азия Ардженто, Саймън
Бейкър, Робърт Джой,
Юджийн Кларк, Денис
Хопър и др. [16+]

23.45 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.16

00.45 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.12

01.45 "Монк" - сериал, с.7
еп.4

02.45 "Готъм" - сериал, с.2
еп.16

03.45 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.13

04.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.2

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.22, 23

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Барби: Страната на съ-
нищата : Празник на
смеха" - анимация

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

10.00 "Неправна кантора" -
комедия (Италия, 2013),
режисьор Умберто Ри-
чони Картени, в роли-
те: Фабио Воло, Зои
Феликс, Енио Фантас-
тикини, Никола Ночела
и др.

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

на" - сериал
15.30 "Тя е баща ти" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.7

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

п./ - сериал, с.3 еп.1
20.00 "Тя е баща ти" - сери-

ал, еп.2
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.3 еп.3,
4

23.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.19, 20

00.00 "Неправна кантора" /п./
-

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

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

сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" -
сериал с.2 еп.5
- 7

09.00 "Невидима зона "  -
спортен, биографичен,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Джон Лий Хан-
кок, в ролите: Куинтън
Ерън, Сандра Бълок, Тим
Макгроу, Джей Хед, Ли-
ли Колинс, Рей Макки-
нън, Кати Бейтс и др.

11.30 Телепазар
11.45 "Седем часа разлика" -

сериал с.2 еп.8, 9
13.45 Телепазар
14.00 "Дървото на живота" -

фентъзи, драма (САЩ,
2011), режисьор Терънс

Малик, в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джеси-
ка Частейн , Хънтър
Маккракън, Тай Шери-
дан, Фиона Шоу и др.

16.45 "Перфектна майка" -
психотрилър, драма (тв
филм, САЩ, 2013), ре-
жисьор Ричард Габай,
в ролите: Хелън Слей-
тър, Мейгън Мартин,
Патрик Фабиан, Саман-
та Бейли и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Мис Таен агент" - ко-

медия, екшън, крими-
нален (САЩ, Австра-
лия, 2000), режисьор
Доналд Петри, в роли-
те: Сандра Бълок, Май-
къл Кейн, Бенджамин
Брат, Кандис Бъргън,
Уилям Шатнър, Хедър
Бърнс, Мелиса Де Су-
за, Диърдра Куин и др.

21.00 Премиера: "Най-дълго-
то пътуване" - роман-
тичен, драма (САЩ,
2015) , режисьор
Джордж Тилман мл., в
ролите: Скот Истууд,
Брит Робъртсън, Алън
Алда , Ууна Чаплин ,
Джак Хюстън, Мелиса
Беноист, Лолита Дави-
дович и др.

23.30 "Кибритлии" - крими-
нален, комедия (САЩ,
2003), режисьор Рид-
ли Скот, в ролите: Ни-
кълъс Кейдж, Алисън
Ломан, Сам Рокуел,
Брус Макгил, Найджъл
Гибс, Шийла Кели и др.

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

03.45 "Утеха" - криминален,
психотрилър (САЩ ,
2015) , режисьор
Афонсо Поярт, в ро-
лите: Антъни Хопкинс,
Джефри Дийн Морган,
Аби Корниш, Колин
Фарел, Зандър Бъркли,
Шарън Лорънс, Рей
Хернандес и др. [16+]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!"
- сериен филм, сезон
22 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премие-
ра) - сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Шеф под прикритие"
- риалити

22.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм

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

- сериен филм, сезон
22

00.30 "Костюмари" - сериен
филм, сезон 6

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

06.50 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 9

08.50 "МВП: Маймунски Вер-
тикални Постижения" -
семейна комедия с уч.
на Дейвид Кей, Тони
Алкантар ,  Камерън

Банкрофт, Рей Галети,
Трой Рупташ и др.

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

12.00 "Хотел Трансилвания" -
анимационен филм /п/

14.15 "Златните обувки"- се-
меен филм с уч. на
Ерик Робъртс, Джон
Рис-Дейвис , Дейвид
Делюис ,  Вивика А .
Фокс, Дина Майър, Ае-
дин Минкс и др.

16.10 "Идалго: Океан от огън"
- приключенски екшън
с уч. на Виго Мортен-
сен, Омар Шариф, Лу-
из Ломбард, Зулейка
Робинсън, Джей Кей
Симънс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

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

21.00 "Бърлога на крадци" -
трилър с уч. на Дже-
рард Бътлър , Пабло
Шрайвър, О’ Шей Джак-
сън мл., Фифти Сент
и др.

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

01.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9 /
п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване

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

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

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

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

20.00 "Мистична любов "
(премиера) - сериал

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал /
п/

01.30 "Лъжовно сърце" - те-
леновела /п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

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

06.50 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9

08.50 "МВП: Маймунски Вер-
тикални Постижения" -
семейна комедия с уч.
на Дейвид Кей, Тони Ал-
кантар, Камерън Банк-
рофт, Рей Галети, Трой
Рупташ и др.

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

12.00 "Хотел Трансилвания" -
анимационен филм /п/

14.15 "Златните обувки"- се-
меен филм с уч. на
Ерик Робъртс, Джон
Рис-Дейвис , Дейвид
Делюис ,  Вивика А .
Фокс, Дина Майър, Ае-
дин Минкс и др.

16.10 "Идалго: Океан от огън"

- приключенски екшън
с уч. на Виго Мортен-
сен, Омар Шариф, Лу-
из Ломбард, Зулейка
Робинсън, Джей Кей
Симънс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 1

21.00 "Бърлога на крадци" -
трилър с уч. на Дже-
рард Бътлър, Пабло
Шрайвър ,  О ’  Шей
Джаксън мл., Фифти
Сент и др.

22.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 1 /п/

01.00 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 9
/п/

RTR

08.00 Вести
09.00 Игрален филм
12.30 Игрален филм
14.05 Игрален филм
15.40 Игрален филм
18.00 "Утрото на Русия"
23.00 Вести
23.35 Вести-Москва
23.50 "За най-важното"
00.45 "Културният отдих"
01.15 Сериал: "Следствени

тайни"
02.00 Вести
02.25 Вести-Москва
02.40 Сериал: "Следствени

тайни"
03.25 Сериал: "Красив жи-

вот"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Критери-
ум Дуфине, осем етап

06.00 Автомобилизъм : 24
часа на Льо Ман, об-
зор

07.00 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, първи ден

08.00 Колоездене: Критери-
ум Дуфине, осем етап

09.00 Кану-каяк: Световна ку-
па във Великобрита-
ния, слалом

09.30 Куриози
10.00 Тенис на маса: Свето-

вен тур в Япония
11.00 Конен спорт: Купа на

нациите в Сопот
12.00 Колоездене: Критери-

ум Дуфине, осем етап
13.00 Автомобилизъм : 24

часа на Льо Ман, об-
зор

14.00 Кану-каяк: Световна ку-
па във Великобрита-
ния, слалом

14.45 Куриози
15.00 Колоездене: Обиколка

на Унгария, обзор
16.00 Колоездене: Критери-

ум Дуфине, осем етап
17.00 Кану-каяк: Световна ку-

па във Великобрита-
ния, слалом

17.50 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, първи ден

18.50 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, втори ден, ди-
ректно

21.00 Новини
21.05 Конен спорт: Horse

Excellence, магазинно
предаване

21.35 Куриози
22.00 Автомобилизъм : 24

часа на Льо Ман, об-
зор

23.00 Формула  Е :  Преди
старта в Берн

23.30 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, втори ден

00.25 Новини
00.30 Тенис на маса: Свето-

вен тур в Япония
01.30 Формула  Е :  Преди

старта в Берн
02.00 "Безсмъртни легенди"
02.30 Колоездене: Критери-

ум Дуфине, осем етап
03.30 Формула  Е :  Преди

старта в Берн
04.00 Тенис на маса: Свето-

вен тур в Япония

Â
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ЗЕМЯ 17 - 23 ЮНИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ñ
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20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 тв филм /3

епизод/ (14)
22.00 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /9 епи-
зод/(14)

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

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

рото/ предаване за
здравословен лайфс-
тайл/п/

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

03.15 Дойче Веле: Шифт /п/
03.30 Търсачи на реликви тв

филм /3 епизод/п/
04.15 Брат за брата 3 тв

филм /7 епизод/п/(16)

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация ,  сериал ,  с .4
еп.18

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.31
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри "  - сериал ,  с .5 ,
еп.57

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

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера :  "Опасни
улици" - сериал, с.13,
еп.30

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.25

21.00 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.11

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6, еп.5

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.193, 194

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

сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.5

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" /п./ - сериал, с.2
еп.23, 24

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал , с .2
еп.25, 26

08.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.4

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.5

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.12

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.13

12.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.3

12.30 "Реликвите на смъртни-
те: Град от кости" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Герма-
ния, Канада, 2013), ре-
жисьор Харалд Цварт, в
ролите: Лили Колинс,
Джейми Кембъл Бауър,
Робърт Шийхан, Дже-
майма Уест, Кевин Зи-
гърс, Лина Хийди и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.7

00.15 „България се събужда“
(п)

03.10 „Не се страхувай“ (п)
04.10 „Лява политика“ (п)
05.05 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.00 Актуално от деня  (п)
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 34 еп. (п)
11.30 „Лява политика“ с Алек-

сандър Симов  (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ –

анимационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал,  35 еп.
16.35 „Българското име на

дълголетието“ – доку-
ментален филм

17.00 „Тихият Дон“ – сериен
филм, 2 епизод   (п)

18.05 „Холивудски знамени-
тости“: Мат Деймън

18.30 Новини – централна
емисия

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

20.00 Актуално от деня
20.30 „Тихият Дон“ – сериен

филм, 3 епизод, Русия
(2015г.)

21.30 Новини
21.50 „Парад“ (2011г.), Сър-

бия, Киносалон БСТВ
режисьор  Сърджан
Драгоевич, в ролите Ни-
кола Койо, Милош Са-
молов, Христина По-
пович и др.

23.45 Новини (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен слот с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Капри тв филм /2 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца тв

филм /3 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Васко да Гама от село

Рупча тв филм /3 се-
рия/

15.30 Приключенията на гор-
ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /3 епи-

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

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

но предаване
19.00 Търсачи на реликви тв

филм /3 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!

еп.5
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, еп.6
17.00 "Готъм" - сериал, с.2

еп.17
18.00 "Бягство от затвора" -

сериал, еп.14
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.13

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.17

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Тру-

сове 5: Кръвни линии"
- фантастика, хорър, ек-
шън (САЩ, 2015), ре-
жисьор Дон Майкъл
Пол, в ролите: Брандън
Орет, Натали Бекър ,
Майкъл Грос, Джейми
Кенеди и др.

00.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.17

01.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.13

02.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.5

03.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.17

04.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.14

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.24, с.6 еп.1

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Барби: Страната на съ-
нищата" - сериал

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

10.00 "Завръщането на Поли"
- романтичен, комедия
(САЩ, 2004), режисьор
Джон Хамбърг, в роли-
те: Бен Стилър, Джени-
фър Анистън , Дебра
Месинг, Филип Сиймор
Хофман, Алек Болдуин,
Ханк Азария, Кевин Харт,
Майкъл Шамбърг, Маси
Ока, Шерил Хайнс и др.

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

на" - сериал
15.30 "Тя е баща ти" - сериал
17.00 "Комиците и приятели"

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

с.7 еп.22, 23
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.3 еп.2
20.00 "Тя е баща ти" - сери-

ал, еп.3
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.3 еп.5,
6

23.00 "Кухня" - сериал, 1 еп.
с.4 еп.1, 2

00.00 "Завръщането на Поли"
/п./ - романтичен, ко-
медия (САЩ, 2004)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

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

сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" -
сериал с.2 еп.7 - 9

09.00 "Мис Таен агент" - коме-
дия, екшън, криминален
(САЩ, Австралия, 2000),
режисьор Доналд Пет-
ри, в ролите: Сандра Бъ-
лок, Майкъл Кейн, Бен-
джамин Брат, Кандис
Бъргън, Уилям Шатнър,
Хедър Бърнс, Мелиса Де
Суза, Диърдра Куин и
др.

11.15 Телепазар
11.30 "Седем часа разлика" -

сериал с.2 еп.10, 11
13.30 Телепазар
13.45 "Кибритлии" - кримина-

лен , комедия (САЩ ,
2003), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Никълъс
Кейдж, Алисън Ломан,
Сам Рокуел, Брус Мак-
гил, Найджъл Гибс, Ший-
ла Кели и др.

16.00 "Ден на подбора" - спор-
тен, драма (САЩ, 2014),

режисьор Айвън Райт-
ман, в ролите: Кевин
Костнър, Чадуик Боуз-
ман, Дженифър Гарнър,
Франк Лангела, Денис
Лиъри, Елън Бърстин,
Сам Елиът и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Невидима зона "  -

спортен, биографичен,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Джон Лий Хан-
кок, в ролите: Куинтън
Ерън, Сандра Бълок, Тим
Макгроу, Джей Хед, Ли-
ли Колинс, Рей Макки-
нън, Кати Бейтс и др.

21.00 "Запознай се с наши-
те" - комедия (САЩ,
2000), режисьор Джей
Роуч, в ролите: Бен
Стилър, Робърт Де Ни-
ро, Тери Поло, Оуен
Уилсън, Блайд Данър,
Джеймс Ребхорн и др.

23.15 "Дървото на живота" -
фентъзи, драма (САЩ,
2011), режисьор Терънс
Малик, в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джесика
Частейн, Хънтър Макк-
ракън, Тай Шеридан, Фи-
она Шоу и др.

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

04.00 "Перфектна майка" -
психотрилър, драма (тв
филм, САЩ, 2013), ре-
жисьор Ричард Габай, в
ролите: Хелън Слейтър,
Мейгън Мартин, Патрик
Фабиан, Саманта Бейли
и др.
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 22
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Дом за всеки" - пре-
даване на NOVA, нов
епизод

22.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм

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

сериен филм, сезон 22
00.30 "Костюмари" - сериен

филм, сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм
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05.50 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4 /п/

06.50 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9

08.50 "Кучето, което спаси Хе-
лоуин" - семейна коме-
дия с уч. на Гари Ва-
лентин ,  Дийн Кейн ,
Елиза Донован, Ланс
Хенриксен и др.

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

12.00 "Сега или никога" - ко-
медия с уч. на Ромен
Дюри, Клеман Сибони,
Мария Хурадо, Айса
Майга, Ирина Солано и
др. /п/

14.00 "На Уонг Фу, с благо-
дарности!" - комедия с
уч. на Уесли Снайпс,
Патрик Суейзи, Стокард
Чанинг, Джон Легуизи-

амо, Блайт Данър и др.
16.30 "Бен-Хур" - приключен-

ски екшън с уч. на То-
би Кебел, Джак Хюс-
тън, Морган Фрийман,
Родриго Санторо и др.
/п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

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

21.00 "Хобит: Пущинакът на
Смог" - фентъзи с уч.
на Иън Маккелън, Мар-
тин Фрийман, Ричард
Армитаж ,  Орландо
Блум, Кейт Бланшет,
Бенедикт Къмбърбач,
Люк Еванс, Евандже-
лин Лили, Кен Скот,
Греъм Мактавиш ,
Илайджа Уд, Кристо-
фър Лий и др.

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

01.10 "Бърлога на крадци " -
трилър с уч. на Дже-
рард Бътлър, Пабло
Шрайвър ,  О ’  Шей
Джаксън мл., Фифти
Сент и др. /п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" -
сериал /п/

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

14.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

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

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

20.00 "Мистична любов "
(премиера) - сериал

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал /
п/

01.30 "Лъжовно сърце" - те-
леновела /п/

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

06.50 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9

08.50 "Кучето, което спаси
Хелоуин" - семейна ко-
медия с уч. на Гари Ва-
лентин, Дийн Кейн,
Елиза Донован, Ланс
Хенриксен и др.

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

12.00 "Сега или никога" - ко-
медия с уч. на Ромен
Дюри, Клеман Сибони,
Мария Хурадо, Айса
Майга, Ирина Солано и
др. /п/

14.00 "На Уонг Фу, с благо-
дарности!" - комедия с
уч. на Уесли Снайпс,
Патрик Суейзи, Стокард
Чанинг, Джон Легуизи-
амо, Блайт Данър и др.

16.30 "Бен-Хур" - приключен-
ски екшън с уч. на То-
би Кебел, Джак Хюс-
тън, Морган Фрийман,
Родриго Санторо и др.
/п/

19.00 "София - Ден и Нощ"

- риалити сериал
20.00 "От местопрестъплени-

ето: Маями" - сериал,
сезон 1

21.00 "Хобит: Пущинакът на
Смог" - фентъзи с уч.
на Иън Маккелън, Мар-
тин Фрийман, Ричард
Армитаж ,  Орландо
Блум, Кейт Бланшет, Бе-
недикт Къмбърбач, Люк
Еванс, Еванджелин Ли-
ли, Кен Скот, Греъм
Мактавиш, Илайджа Уд,
Кристофър Лий и др.

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

01.10 "Бърлога на крадци " -
трилър с уч. на Дже-
рард Бътлър , Пабло
Шрайвър, О’ Шей Джак-
сън мл., Фифти Сент и
др. /п/

RTR

05.00 Вести
05.30 Вести-Москва
05.50 Вести
06.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
07.35 Вести-Москва
08.00 Вести
09.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
12.20 "Обречени .  Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

16.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

17.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

18.00 "Утрото на Русия"
23.00 Вести
23.35 Вести-Москва
23.50 "За най-важното"
00.45 "Културният отдих"
01.15 Сериал: "Следствени

тайни"
02.00 Вести
02.25 Вести-Москва
02.40 Сериал: "Следствени

тайни"
03.25 Сериал: "Красив живот"
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05.00 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, втори ден

06.00 Колоездене: Критериум
Дуфине, осем етап

07.00 Автомобилизъм: 24 ча-
са на Льо Ман, обзор

08.00 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Япония

09.00 Куриози
09.30 Формула Е: Преди стар-

та в Берн
10.00 Колоездене: Критериум

Дуфине, осем етап
11.00 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, втори ден

12.00 Автомобилизъм: 24 ча-
са на Льо Ман, обзор

13.00 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Япония

14.00 Куриози
14.30 Колоездене: Критериум

Дуфине, осем етап
15.30 Колоездене: Обиколка

на Словения , първи
етап, директно

17.45 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Япония

18.45 Куриози
18.50 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, трети ден, дирек-
тно

21.00 Новини
21.05 Формула Е: Преди стар-

та в Берн
21.30 "Безсмъртни легенди"
22.00 Колоездене: Обиколка

на Словения , първи
етап

23.00 Куриози
23.30 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, трети ден

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка

на Словения , първи
етап

01.30 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Япония

02.30 Формула Е: Преди стар-
та в Берн

03.00 Автомобилизъм: 24 ча-
са на Льо Ман, обзор

04.00 Колоездене: Обиколка
на Словения , първи
етап



ЗЕМЯ 17 - 23 ЮНИ приложение
ТV ПРОГРАМА

20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 тв филм /4

епизод/ (14)
22.00 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /10
епизод/(14)

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

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

то/ предаване за здра-
вословен и съвременен
начин на живот с воде-
щи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

02.20 Госпожо Държавен сек-
ретар тв филм /10
епизод/п/(14)

03.15 Извън играта /п/
04.00 Търсачи на реликви тв

филм /4 епизод/п/
04.45 Брат за брата 3 тв

филм /8 епизод/п/(16)

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация , сериал , с .4
еп.19

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.32
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.5, еп.58
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.3 еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал , с .13,
еп.31

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.26

21.00 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.12

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

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

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.195, 196

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

сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.6

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" /п./ - сериал, с.2
еп.25, 26

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал , с .3
еп.1, 2

08.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.5

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.6

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.13

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

12.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.17

13.00 "Трусове 5: Кръвни ли-
нии" - фантастика, хо-
рър, екшън (САЩ, ЮАР,
2015), режисьор Дон
Майкъл Пол, в ролите:
Брандън Орет, Натали
Бекър, Майкъл Грос,
Джейми Кенеди и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.6

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.7

17.00 "Готъм" - сериал, с.2

00.05 „България се събужда“
(п)

03.05 „Червен картон“ – спор-
тно предаване (п)

04.05 „За историята – сво-
бодно“  (п)

05.05 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.00 Актуално от деня  (п)
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“

(продължение)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 35 еп.  (п)
11.30 „За историята - свобод-

но“ с Александър Сиви-
лов  (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с

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

мационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал, 36 еп.
16.35 „Строител на българска-

та култура“ - докумен-
тален филм

17.00 „Тихият Дон“ – сериен
филм, 3 епизод  (п)

18.05 „Холивудски знамени-
тости“: Натали Портман

18.30 Новини – централна
емисия

19.00 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня
20.30 „Тихият Дон“ – сериен

филм, 4 епизод, Русия
(2015 г.)

21.30 Новини
21.50 „Злато“ (2013г.), Герма-

ния, Киносалон БСТВ ре-
жисьор Томас Арслан, в
ролите Нина Хос, Мар-
ко Мандич, Уве Бьом,
Ларс Рудолф, Петер
Курт и др.

23.30 Новини (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен слот с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Капри тв филм /3 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца тв

филм /4 серия/
13.40 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.10 Малки истории /п/
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Васко да Гама от село

Рупча тв филм /4 се-
рия/

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /4 епи-

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

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

но предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви тв

филм /4 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас

еп.18
18.00 "Бягство от затвора" -

сериал, еп.15
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.14

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.18

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън (пре-

миера): "Трусове 6: Сту-
ден ден в ада" - фантас-
тика, екшън (САЩ, ЮАР,
2018), режисьор Дон
Майкъл Пол, в ролите:
Джей Ансти, Алистър
Блек , Майкъл Грос ,
Джейми Кенеди и др.

00.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.18

01.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.14

02.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.6

03.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.18

04.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.15

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.2, 3

08.00 "Гимназия за чудовища:
Наелектризирани" - ани-
мация

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

10.00 "Четири Коледи" - коме-
дия, романтичен, семе-
ен (САЩ, 2008), режи-
сьор Сет Гордън, в ро-
лите: Винс Вон, Рийз
Уидърспун, Робърт Дю-
вал, Сиси Спейсек, Ме-
ри Стийнбъргън, Джон
Войт, Джон Фавро и др.

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

на" - сериал
15.30 "Тя е баща ти" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.7

еп.24, с.8 еп.1
19.00 "Столичани в повече" -

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

еп.4
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.3 еп.7,
8

23.00 "Кухня" - сериал, с.4
еп.3, 4

00.00 "Четири Коледи" /п./ -
комедия, романтичен,
семеен (САЩ, 2008)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

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

сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" -
сериал с.2 еп.9 - 11

09.00 "11 А" - драма, комедия,
(България, 2015), режи-
сьор Михаела Комитова,
в ролите: Яна Марино-
ва, Ралица Паскалева,
Ники Сотиров, Башар Ра-
хал, Бойка Велкова и др.

10.45 Телепазар
11.00 "Седем часа разлика" -

сериал с.2 еп.12, 13
13.00 Телепазар
13.15 "Невидима зона" - спор-

тен, биографичен, дра-
ма (САЩ, 2009), режи-
сьор Джон Лий Ханкок,
в ролите: Куинтън Ерън,
Сандра Бълок, Тим Макг-
роу, Джей Хед, Лили Ко-
линс, Рей Маккинън, Ка-
ти Бейтс и др.

15.45 "Среднощно слънце" -
приключенски, семеен
(Канада, Италия, ОАЕ,
2014), режисьори Ро-
джър Спотисууд и Бран-
до Куиличи, в ролите:
Дакота Гойо, Горан Виш-
нич, Бриджит Мойнахан,
Дуейн Мъри и др.

17.45 Телепазар
18.00 "Директно от Комптън" -

музикален, биографичен,

драма (САЩ, 2015), ре-
жисьор Ф. Гари Грей, в
ролите: О`Шей Джаксън
мл., Кори Хокинс, Джей-
сън Мичъл, Нийл Браун
мл., Алдис Ходж, Мар-
лон Йейтс мл., Кара Па-
терсън, Алекзандра Шип,
Пол Джиамати и др.

21.00 "Запознай ме с вашите"
- комедия, романтичен
(САЩ, 2004), режисьор
Джей Роуч, в ролите: Бен
Стилър, Робърт Де Ни-
ро, Блайд Данър, Оуен
Уилсън, Тери Поло, Бар-
бра Стрейсънд, Дъстин
Хофман и др.

23.15 "Вината в нашите звез-
ди" - романтичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Джош Бун, в ролите:
Шейлийн Уудли, Ансел
Елгорт, Лора Дърн, Уи-
лем Дефо, Нат Улф,
Лоте Вербеек и др.

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

03.45 "Блясъкът на чистия ум"
- фантастика, драма,
романтичен (САЩ, 2004),
режисьор Мишел Гонд-
ри, в ролите: Джим Ке-
ри, Кейт Уинслет, Дже-
ри Бърн, Илайжа Ууд,
Марк Ръфало, Джейн
Адамс, Дейвид Крос,
Кирстен Дънст, Том Уил-
кинсън и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

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

21.00 "Кошмари в кухнята"-
риалити, нов сезон

22.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм

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

сериен филм, сезон 22
00.30 "Костюмари" - сериен

филм, сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

06.50 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9

08.45 "Златните обувки"- се-
меен филм с уч. на
Ерик Робъртс, Джон
Рис-Дейвис, Дейвид Де-
люис, Вивика А. Фокс,
Дина Майър , Аедин
Минкс и др. /п/

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

11.50 "Маса за трима" - ро-
мантична комедия с уч.
на Брандън Рут, София
Буш, Дженифър Мори-
сън, Джеси Брадфорд и
др. /п/

13.50 "Мандела: Дългият път
към свободата" - биог-
рафичен филм с уч. на
Идрис Елба, Наоми Ха-
рис, Тони Кгороге, Риад
Муса, Золани Мкива,
Линдиуе Матсикиза, Ди-
он Лоц, Тери Пето и др.

/п/
17.00 "Твърде лично" - трилър

с уч. на Лиъм Нийсън,
Маги Грейс, Фамке Ян-
сен, Ксандър Бъркли,
Холи Валънс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

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

21.00 "Пълно за празно" - ро-
мантична комедия с уч.
на Дженифър Анистън,
Джейсън Бейтман, Джеф
Голдблум, Джулиет Лу-
ис, Патрик Уилсън, Скот
Еролд и др.

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

00.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9 /
п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

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

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

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

леновела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

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

06.50 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9

08.45 "Златните обувки"- се-
меен филм с уч. на
Ерик Робъртс, Джон
Рис-Дейвис , Дейвид
Делюис , Вивика А .
Фокс, Дина Майър, Ае-
дин Минкс и др. /п/

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

11.50 "Маса за трима" - ро-
мантична комедия с уч.
на Брандън Рут, София
Буш, Дженифър Мори-
сън, Джеси Брадфорд и
др. /п/

13.50 "Мандела: Дългият път
към свободата" - биог-
рафичен филм с уч. на
Идрис Елба, Наоми Ха-
рис, Тони Кгороге, Риад
Муса, Золани Мкива,
Линдиуе Матсикиза, Ди-
он Лоц, Тери Пето и др.
/п/

17.00 "Твърде лично" - трилър
с уч. на Лиъм Нийсън,
Маги Грейс, Фамке Ян-
сен, Ксандър Бъркли,
Холи Валънс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

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

21.00 "Пълно за празно" - ро-
мантична комедия с уч.

на Дженифър Анистън,
Джейсън Бейтман, Джеф
Голдблум, Джулиет Лу-
ис, Патрик Уилсън, Скот
Еролд и др.

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

00.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9 /
п/

RTR

05.00 Вести
05.30 Вести-Москва
05.50 Вести
06.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
07.35 Вести-Москва
08.00 Вести
09.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
13.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
14.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"
16.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
17.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
18.00 "Утрото на Русия"
23.00 Вести
23.35 Вести-Москва
23.50 "За най-важното"
00.45 "Културният отдих"
01.15 Сериал: "Следствени

тайни"
02.00 Вести
02.25 Вести-Москва
02.40 Сериал: "Следствени

тайни"
03.25 Сериал: "Красив живот"

Åâðîñïîðò

05.00 Автомобилизъм: 24 ча-
са на Льо Ман, обзор

06.00 Куриози
06.30 Формула Е: Преди старта

в Берн
07.00 Колоездене: Обиколка на

Словения, първи етап
08.00 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, трети ден

09.00 Формула Е: Преди старта
в Берн

09.30 Колоездене: Обиколка на
Словения, първи етап

10.30 Куриози
11.00 Автомобилизъм: 24 ча-

са на Льо Ман, обзор
12.00 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, трети ден

13.00 Формула Е: Преди старта
в Берн

13.30 Колоездене: Обиколка на
Словения, първи етап

14.00 Колоездене: Обиколка на
Словения, втори етап,
директно

16.00 Колоездене: Обиколка на
Окситан, първи етап,
директно

17.30 Колоездене: Обиколка на
Словения, втори етап

18.20 Формула Е: Преди старта
в Берн

18.50 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, четвърти ден, ди-
ректно

21.00 Новини
21.05 Формула Е: Преди старта

в Берн
21.35 Колоездене: Обиколка на

Окситан, първи етап
23.00 Колоездене: Обиколка на

Словения, втори етап
23.55 Новини
00.00 Формула Е: Преди старта

в Берн
00.30 Автомобилизъм: Све-

товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
на Нордшлайфе, квали-
фикация

01.15 Куриози
01.30 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, четвърти ден

02.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
на Нордшлайфе, квали-
фикация

03.15 Формула Е: Преди старта
в Берн

03.45 Куриози
04.00 Колоездене: Обиколка на

Словения, втори етап

×
ЧЕТВЪРТЪК 20 юни



ЗЕМЯ 17 - 23 ЮНИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПЕТЪК 21 юни

22.00 Госпожо Държавен сек-
ретар тв филм /11 епи-
зод/(14)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Марио Станчев трио Джаз

фестивал Банско 2017/
п/

00.30 Някой друг игрален филм
/Великобритания, 2006г./
, режисьор Сол Спектър,
в ролите: Стивън Мангън,
Сюзан Линч, Лара Бел-
монт и др.(14)

01.50 Култура.БГ /п/
02.50 100% будни /най-добро-

то/ предаване за здра-
вословен лайфстайл/п/

03.55 Туристически маршрути
04.20 Още от деня коментарно

предаване/п/

bTV

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

под прикритие" - анима-
ция, сериал, с.4 еп.20

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.33
15.00 Премиера: "Шест сестри"

- сериал, с.5, еп.59
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.3 еп.5
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с во-
дещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13, еп.32
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая"

- сериал, еп.27
21.30 "Игрите на звездите" -

гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.4

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6, еп.7

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.197, 198

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

риал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп.7

06.00 Анимационен блок: "Тран-
сформърс: Рескю Ботс"
/п./ - сериал, с.3 еп.1,
2

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.3 еп.3,
4

08.00 "Монк" - сериал, с.7 еп.6
09.00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.7
10.00 "Легендите на утрешния

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

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

еп.18
13.00 "Трусове 6: Студен ден в

ада" - фантастика, екшън
(САЩ, ЮАР, 2018), режи-
сьор Дон Майкъл Пол, в
ролите: Джей Ансти,
Алистър Блек, Майкъл
Грос, Джейми Кенеди и
др.

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

еп.8
17.00 "Готъм" - сериал, с.2

еп.19
18.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.16
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.15

02.15 „За историята – свобод-
но“ (п)

03.15 „Лява политика“ (п)
04.15 „Студио Икономика“ (п)
05.15 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.00 Актуално от деня  (п)
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“

(продължение)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 36 еп.  (п)
11.30 „Студио Икономика“  (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с  Еле-

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

мационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал, 37 еп.
16.35 „Елиас Канети от Русчук“

- док. филм
17.00 „Тихият Дон“ – сериен

филм, 4 епизод   (п)
18.05 „Холивудски знаменитос-

ти“: Леонардо Дикаприо
18.30 Новини – централна еми-

сия
19.00 „В обектива“ с водещ Ва-

лерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 „Тихият Дон“ – сериен

филм, 5 епизод, Русия
(2015 г.)

21.30 Новини
21.50 „Диви истории“ (2014 г.),

Аржентина/Испания, Ки-
носалон БСТВ режисьор
Дамиан Шифрон, в ро-
лите Лиляна Акерман, Лу-
ис Мануел Алтамарино
Гарсия, Дамиан Бенитес,
Алехандро Анхелини и др.

23.50 Новини (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен слот с во-
дещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Ди-
митър Стоянович и Ми-
хаил Заимов

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

10.45 Капри тв филм /4 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца тв

филм /5, последна се-
рия/

13.35 Бързо, лесно, вкусно /
п/

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

реден слух
15.15 Сафарито на Скаут тв

филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /5

епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно

предаване
19.00 Търсачи на реликви тв

филм /5 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Васи-

лев седмично обзорно
политическо предаване с
водещ Бойко Василев

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.19

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Имало ед-

но време в Ел Ей" - ек-
шън, комедия (САЩ,
2017), режисьори Марк
Кълън и Роб Кълън, в ро-
лите: Брус Уилис, Джей-
сън Момоа, Елизабет
Рьом, Фамке Янсен, Джон
Гудман, Адам Голдбърг, Кал
Пен, Стефани Сигман и
др.

00.15 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.19

01.15 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.15

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

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

риал, еп.16

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, с.6 еп.4, 5

07.00 "Столичани в повече" - се-
риал

08.00 "Добре дошли в Гимна-
зия за чудовища" - ани-
мация

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

10.00 "Снежната кралица" - ани-
мация, семеен, приклю-
ченски (Русия, 2012), ре-
жисьори Максим Свеш-
ников и Владлен Барбе

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

- сериал
15.30 "Тя е баща ти" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

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

еп.2, 3
19.00 "Столичани в повече" - се-

риал, с.3 еп.4
20.00 Премиера: "Новите съсе-

ди" - сериал, с.11 еп.1
22.00 "Двама мъже и половина"

- сериал, с.3 еп.9, 10
23.00 "Кухня" - сериал, с.4

еп.5, 6
00.00 "Снежната кралица" /п./ -

анимация, семеен, прик-
люченски (Русия, 2012)

02.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

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

риал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - се-
риал с.2 еп.11 - 13

09.00 "Най-дългото пътуване" -
романтичен, драма (САЩ,
2015), режисьор Джордж
Тилман мл., в ролите:
Скот Истууд, Брит Робър-
тсън, Алън Алда, Ууна Чап-
лин, Джак Хюстън, Мели-
са Беноист, Лолита Да-
видович и др.

11.30 Телепазар
11.45 "Седем часа разлика" - се-

риал с.2 еп.14, 15
13.45 Телепазар
14.00 "Ден на подбора" - спор-

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

16.15 "Еди Орела" - спортен,
драма (Великобритания,
САЩ, Германия, 2016),
режисьор Декстър Флечър,
в ролите: Тарън Еджъртън,
Хю Джакман, Кристофър
Уокън, Рюне Темте, Тим
Макинърни и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Кибритлии" - кримина-

лен, комедия (САЩ, 2003),
режисьор Ридли Скот, в
ролите: Никълъс Кейдж,
Алисън Ломан, Сам Року-
ел, Брус Макгил, Найджъл
Гибс, Шийла Кели и др.

21.00 "Терминатор: Генисис" -
фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2015), режисьор Алън Тей-

лър, в ролите: Арнолд
Шварценегер, Емилия
Кларк, Джейсън Кларк,
Джай Кортни, Джей Кей
Симънс, Мат Смит и др.

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

01.45 "Блясъкът на чистия ум" -
фантастика, драма, ро-
мантичен (САЩ, 2004),
режисьор Мишел Гондри,
в ролите: Джим Кери,
Кейт Уинслет, Джери
Бърн, Илайжа Ууд, Марк
Ръфало, Джейн Адамс,
Дейвид Крос, Кирстен
Дънст, Том Уилкинсън и
др. [14+]

04.00 "Баща ми трябва да ум-
ре" - криминален, пси-
хотрилър (тв филм, Ка-
нада, 2014), режисьор
Елизабет Гилис, в роли-
те: Синтия Стивънсън, Уи-
лям Моузис, Себасчън
Пигот и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на
NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

цистично предаване, на
живо

17.00 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

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

21.00 "Полицаите от края на
града" - комедиен сериал

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

сериен филм, сезон 22
00.30 "Костюмари" - сериен

филм, сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

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

06.50 "МВП: Маймунски Върхо-
ви Постижения" - семей-
на комедия с уч. на Ке-
вин Зигърс, Джими Рене
Смит, Дейв Томъс, Филип
Гранджър, Рик Дюкомън,
Джейн Соуърби и др. /п/

08.50 "Кучето, което спаси Ве-
ликден" - семейна коме-
дия с уч. на на Гари Ва-
лентин, Елиза Донован,
Бевърли Мичъл, Патрик
Мълдуун, Катрин Хикс и
др.

11.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 4

12.00 "На Уонг Фу, с благодар-
ности!" - комедия с уч.
на Уесли Снайпс, Патрик
Суейзи, Стокард Чанинг,
Джон Легуизиамо, Блайт
Данър и др. /п/

14.10 "В кадър"
14.45 "Това познато чувство" -

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

17.00 "Пълно за празно" - ро-
мантична комедия с уч. на
Дженифър Анистън,
Джейсън Бейтман, Джеф
Голдблум, Джулиет Луис,
Патрик Уилсън, Скот

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

риалити сериал
20.00 "От местопрестъпление-

то: Маями" - сериал, се-
зон 1

21.00 "Реална опасност" - ек-
шън с уч. на Харисън
Форд, Уилям Дефо, Ан
Арчър, Джеймс Ърл Джо-
унс, Бенджамин Брат,
Жоаким де Алмейда, Ми-
гел Сандовал , Тора Бърч
и др.

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

01.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9 /п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - теле-
новела

08.10 "Дива земя" - теленове-
ла /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване

15.00 "Дива земя" (премиера) -
теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

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

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

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

новела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

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

06.50 "МВП: Маймунски Върхо-
ви Постижения" - семей-
на комедия с уч. на Ке-
вин Зигърс, Джими Рене
Смит, Дейв Томъс, Фи-
лип Гранджър, Рик Дю-
комън, Джейн Соуърби и
др. /п/

08.50 "Кучето, което спаси Ве-
ликден" - семейна коме-
дия с уч. на на Гари Ва-
лентин, Елиза Донован,
Бевърли Мичъл, Патрик
Мълдуун, Катрин Хикс и
др.

11.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 4

12.00 "На Уонг Фу, с благодар-
ности!" - комедия с уч.
на Уесли Снайпс, Пат-
рик Суейзи, Стокард Ча-
нинг, Джон Легуизиамо,
Блайт Данър и др. /п/

14.10 "В кадър"
14.45 "Това познато чувство" -

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

17.00 "Пълно за празно" - ро-
мантична комедия с уч.
на Дженифър Анистън,
Джейсън Бейтман, Джеф
Голдблум, Джулиет Лу-
ис, Патрик Уилсън, Скот
Еролд и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1

21.00 "Реална опасност" - ек-
шън с уч. на Харисън
Форд, Уилям Дефо, Ан

Арчър, Джеймс Ърл Джо-
унс, Бенджамин Брат, Жо-
аким де Алмейда, Мигел
Сандовал , Тора Бърч и
др.

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

01.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 9 /п/

RTR

05.00 Вести
05.30 Вести-Москва
05.50 Вести
06.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
07.35 Вести-Москва
08.00 Вести
09.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
12.20 "Бялата гвардия"
13.50 "Културната революция"
14.35 Сериал: "Семеен детектив"
15.15 "Битката за луната"
16.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
17.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
18.00 "Утрото на Русия"
23.00 Вести
23.35 Вести-Москва
23.50 "За най-важното"
00.45 "Културният отдих"
01.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
02.00 Вести
02.25 Вести-Москва
02.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
03.25 Сериал: "Красив живот"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Окситан, първи етап

06.00 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, четвърти ден

07.00 Колоездене: Обиколка на
Словения, втори етап

08.00 Формула Е: Преди старта
в Берн

08.30 Колоездене: Обиколка на
Окситан, първи етап

09.30 Колоездене: Обиколка на
Словения, втори етап

10.30 Формула Е: Преди старта
в Берн

11.00 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, четвърти ден

12.00 Куриози
12.30 Колоездене: Обиколка на

Окситан, първи етап
13.30 Колоездене: Обиколка на

Словения, втори етап
14.00 Колоездене: Обиколка на

Словения, трети етап,
директно

16.15 Колоездене: Обиколка на
Окситан, втори етап, ди-
ректно

17.30 Автомобилизъм: Светов-
на купа за туристически
автомобили WTCR на
Нордшлайфе, квалифи-
кация

18.15 Автомобилизъм: Светов-
на купа за туристически
автомобили WTCR на
Нордшлайфе, първи
старт, директно

19.15 Формула Е: Преди старта
в Берн

19.45 Куриози
19.55 Новини
20.00 Колоездене: Обиколка на

Окситан, втори етап
21.00 Фехтовка: Европейско

първенство в Дюсел-
дорф, пети ден

22.00 Колоездене: Обиколка на
Словения, трети етап

23.00 Колоездене: Обиколка на
Окситан, втори етап

23.55 Новини
00.00 Формула Е: Преди старта

в Берн
00.30 Автомобилизъм: Светов-

на купа за туристически
автомобили WTCR на
Нордшлайфе, първи
старт

01.30 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, пети ден

02.30 Куриози
03.00 Автомобилизъм: Светов-

на купа за туристически
автомобили WTCR на
Нордшлайфе, първи
старт

04.00 Колоездене: Обиколка на
Словения, трети етап



ЗЕМЯ 17 - 23 ЮНИ приложение
ТV ПРОГРАМА

00.10 „България се събужда“
(п)

03.10 „Дискусионен клуб“ (п)
04.10 „В обектива“ (п)
05.05 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.00 Актуално от деня (п)
07.30 „Холивудски знамени-

тости: Мат Деймън   (п)
07.55 „Миа и аз“ – детски ани-

мационен сериал
08.20 „Студио Икономика“ (п)
09.20 ТВ пазар
09.35 „Шевица“(п)
10.35 „България – земя на три

писмености“ – док .
филм

11.15 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура“

(п)
12.30 Новини
13.00 „Червен картон“ – спор-

тно предаване  (п)
14.00 ТВ пазар
14.15 „Професия Турист“
14.45 „Цветен следобед“– из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с  Елена
Пенчукова

15.30 Новини
15.40 „В обектива“ (п)
16.40 „Тихият Дон“ – сериен

филм, 5 епизод   (п)
17.30 „Не се страхувай“ с во-

дещ Васил Василев  (п)
18.30 Новини – централна

емисия
19.00 „Дискусионен клуб“ с

Велизар Енчев
20.00 „Те победиха войната“ –

док. филм (1012 г.)
Спомени на участници
във Великата отечестве-
на война, живеещи в
България.

21.30 Новини (п)
22.00 „Завръщане“ (2003г.),

Русия, Киносалон БСТВ
режисьор Андрей Звя-
гинцев, в ролите Вла-
димир Гарин, Иван Доб-
ронравов, Константин
Лавроненко и др.

23.50 „Дискусионен клуб“ (п)

ÁÍÒ 1

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

анимационен филм/п/
07.15 Магна Аура, изгубеният

град тв филм /13, пос-
ледна серия/

08.00 Пътеки /п/
08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистич-
но предаване

11.00 Туризъм.бг
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди предаване за зе-

меделие
13.00 Иде нашенската музика

с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов предаване
за фолклор

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев /най-добро-
то/ предаване за рели-
гия и култура

15.00 Рокаджии игрален филм
/САЩ, 2009 г./, в ро-
лите: Али Михалка, Ва-
неса Хъджинс, Гейлън
Конъл и др.

17.00 В кадър Първото семей-
ство/п/

17.30 Джинс Родът на проф.
Атанас Герджиков/п/

18.00 Извън играта /п/
19.00 Островът на сините пти-

ци детски тв филм /7
епизод/

19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Господин Селфридж 2

тв филм /5 и 6 епи-
зод/(12)

22.20 По света и у нас
22.35 Студио "Х": Тайфуни с

нежни имена тв филм
/2 серия/

23.45 Екстремни операции иг-
рален филм /копродук-
ция, 2002 г./, в ролите:
Девън Соуа, Бриджет
Уилсън-Сампрас (12)

01.20 Госпожо Държавен сек-
ретар тв филм /11 епи-
зод/п/(14)

02.05 Търсачи на реликви тв
филм /5 епизод/п/

03.00 Джинс Родът на проф.
Атанас Герджиков/п/

03.30 Туризъм.бг /п/
04.30 Бразди /п/

Лиъм Нийсън, Брадли Ку-
пър, Шарлто Копли, Дже-
сика Бийл, Патрик Уил-
сън, Хенри Чърни, Юл
Вазкес, Брайън Блум и
др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "47

ронини" - фентъзи, ек-
шън , приключенски
(САЩ, 2013), режисьор
Карл Ринш, в ролите:
Киану Рийвс, Хироюки
Санада, Ко Шибасаки,
Ринко Кикучи и др.

00.15 "Имало едно време в Ел
Ей" - екшън, комедия
(САЩ, 2017), в ролите:
Брус Уилис, Джейсън
Момоа, Елизабет Рьом,
Фамке Янсен, Джон Гуд-
ман, Адам Голдбърг, Кал
Пен, Стефани Сигман

02.30 "Стрелата" - сериал, еп.
14, 15

04.15 "Земята на мъртвите" -
фантастика, хорър, три-
лър (САЩ, Франция, Ка-
нада, 2005), в ролите:
Джон Легуизамо, Азия
Ардженто, Саймън Бей-
кър, Робърт Джой, Ю-
джийн Кларк, Денис Хо-
пър и др. [16+]

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с. 6
еп. 6, 7

07.00 "Приятели" - сериал
09.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал, еп.19
- 22

10.00 "Ледена епоха 3: Зората
на динозаврите" - ани-
мация, приключенски,
екшън (САЩ, 2009), ре-
жисьори Карлос Салда-
на и Майкъл Търмайер

12.00 "Четири Коледи" - коме-
дия, романтичен, семе-
ен (САЩ, 2008), в ро-
лите: Винс Вон, Рийз
Уидърспун, Робърт Дю-
вал, Сиси Спейсек, Ме-
ри Стийнбъргън, Джон
Войт, Джон Фавро и др.

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро

15.00 "Кухня" - сериал
17.00 "Тя е баща ти" - сериал,
20.30 "Непоносима жестокост"

- криминален, комедия,
романтичен (САЩ, 2003),
в ролите: Джордж Клу-
ни, Катрин Зита-Джоунс,
Джефри Ръш, Седрик
Шоумена, Едуард Хър-
ман, Пол Аделстайн, Би-
ли Боб Торнтън, Ричард
Дженкинс и др.

22.30 "Лигата на джентълмени-
те" - сериал, еп. специ-
ален

23.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

01.00 "Кухня" - сериал
02.00 "Теория за големия

взрив" - сериал
03.00 "Лигата на джентълмени-

те" - сериал
04.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал

bTV Cinema

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

08.00 "Среднощно слънце" -
приключенски, семеен
(Канада, Италия, ОАЕ,
2014), в ролите: Дакота
Гойо, Горан Вишнич,
Бриджит Мойнахан, Ду-
ейн Мъри и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Кибритлии" - кримина-

лен , комедия (САЩ ,
2003), в ролите: Никъ-
лъс Кейдж, Алисън Ло-
ман, Сам Рокуел, Брус
Макгил, Найджъл Гибс,
Шийла Кели и др.

12.30 "Като на кино" - преда-
ване за кино, с.4

13.30 Телепазар
13.45 "Запознай се с нашите"

- комедия (САЩ, 2000),
в ролите: Бен Стилър,
Робърт Де Ниро, Тери
Поло , Оуен Уилсън ,

Блайд Данър, Джеймс
Ребхорн и др.

16.00 "Терминатор: Генисис" -
фантастика , екшън ,
приключенски (САЩ,
2015), в ролите: Арнолд
Шварценегер, Емилия
Кларк, Джейсън Кларк,
Джай Кортни, Джей Кей
Симънс, Мат Смит и др.

18.30 "Най-дългото пътуване" -
романтичен , драма
(САЩ, 2015), в ролите:
Скот Истууд, Брит Ро-
бъртсън, Алън Алда, Уу-
на Чаплин, Джак Хюс-
тън, Мелиса Беноист,
Лолита Давидович и др.

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

23.00 Cinema X: "Ел Ей зомби
апокалипсис" - фантас-
тика , хорър , екшън
(САЩ, 2014), в ролите:
Джъстин Рей, Джеръд
Мар, Стефани Естес,
Рон Ханкс и др. [16+]

00.45 "Като на кино" /п./
01.45 "Бременна на 17" - три-

лър (тв филм, Канада,
2016), в ролите: Джоу-
си Бисет, Зоуи Де Гран
Мезон, Рорк Кричлоу,
Рогън Кристофър и др.

03.30 "Мисия Лондон" - коме-
дия (България, Великоб-
ритания, Унгария, Маке-
дония, Швеция, 2010),
режисьор Димитър Ми-
товски, в ролите: Юли-
ан Вергов, Ернестина
Шинова, Любомир Ней-
ков, Алън Форд, Томас
Арана, Ана Пападопулу,
Орлин Горанов, Георги
Стайков и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Космическа надпревара"

- с уч. на Джеймс Уудс,
Анабет Гиш, Алекс Линц,
Уесли Ман и др.

15.00 "Синята лагуна: Пробуж-
дане" - с уч. на Денис
Ричардс, Брендън Туейтс,
Индиана Евънс, Патрик
Есприт, Джейкъб Артист
и др.

17.00 "Съдби на кръстопът"
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35

- "Златната топка"
18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Твърде лично 3" - с уч.

на Лиъм Нийсън, Фамке
Янсен, Форест Уитакър,
Маги Грейс, Дъгрей Скот,
Дон Харви и др.

22.15 "Димящи аса" - с уч. на
Бен Афлек, Рей Лиота,
Райън Рейнолдс, Джеръ-
ми Пивън, Алекс Роко,
Анди Гарсия и др.

00.30 "Обществени врагове" -
с уч. на Джони Деп,
Крисчън Бейл, Марион
Котияр, Стивън Греъм,
Били Кръдъп, Джовани
Рибизи, Джеймс Русо

04.30 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Истината" - с
уч. на Кандис Камерън
Бър, Марилу Хенър, Лек-
са Дойг, Брус Доусън/п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Пиратите! Банда неудач-
ници" - аним. филм

08.00 "Кучето, което спаси ля-
тото" - семейна коме-
дия с уч. на Гари Вален-
тин, Дийн Кейн, Елиза
Донован, Патрик Мълду-
ун, Джо Диаз, Мартин
Ков и др.

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

11.50 "Принцът на приливите"
- романтична драма с уч.
Ник Нолти , Барбра
Стрейзанд, Блайт Данър,
Кейт Нелигън, Йерун
Крабе, Мелинда Дилън,
Джордж Карлин

14.30 "Хобит: Пущинакът на

Смог" - фентъзи с уч.
на Иън Маккелън, Мар-
тин Фрийман, Ричард
Армитаж , Орландо
Блум, Кейт Бланшет, Бе-
недикт Къмбърбач, Люк
Еванс, Еванджелин Ли-
ли, Кен Скот, Греъм
Мактавиш, Илайджа Уд,
Кристофър Лий /п/

18.00 "Уил и Грейс" - сери-
ал, сезон 1, 2 епизода

19.00 "Хотел Халсион" - се-
риал, сезон 1

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

21.00 "Прецакването" - екшън
с уч. на Робърт Де Ни-
ро , Едуард Нортън ,
Марлон Брандо, Андже-
ла Басет, Гари Фармър

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

00.30 "Анаконда: Кървава сле-
да" - приключенски ек-
шън с уч . Кристъл
Алън, Линдън Ашби,
Джон Рис-Дейвис, Да-
ни Мидуинтър, Ана Ула-
ру и др.

Diema Family

06.30 "Дъщерята на Ананди" -
сериен филм

10.00 "Намери ме" - сериал,
сезон 1, 2 епизода

12.00 "Четири жени и любов-
та" - романтичен филм
с уч. на Софи Шут, Хар-
ди Крюгер мл., Клодел
Декерт и др.

14.00 "Кейти Форд: Семеен
безпорядък" (премиера)
- романтичен филм с
уч. Уонда Перделвец,
Андреас Шмит-Шалер,
Кристина Паус и др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 1

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

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

20.00 "Отново любов" - ро-
мантична драма с уч. на
Тери Поло, Пол Йохан-
сон, Клои Бабкук, Ли-
ни Еванс , Малкълм
Стюарт, Кристофър Ръ-
сел, Зак Сантяго, Лу-
сия Уалтърс и др.

22.00 "Кейти Форд: Семеен
безпорядък" - романти-
чен филм с уч. Уонда
Перделвец, Андреас
Шмит-Шалер, Кристина
Паус и др. /п/

00.00 "Четири жени и любов-
та" - романтичен филм
с уч. на Софи Шут, Хар-
ди Крюгер мл., Клодел
Декерт и др. /п/

04.00 "Отново любов" - ро-
мантична драма с уч. на
Тери Поло, Пол Йохан-
сон, Клои Бабкук, Ли-
ни Еванс , Малкълм
Стюарт, Кристофър Ръ-
сел, Зак Сантяго, Лу-
сия Уалтърс и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Пиратите! Банда неудач-
ници" - аним. филм

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

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

11.50 "Принцът на приливи-
те" - романтична драма
с уч. Ник Нолти, Барб-
ра Стрейзанд, Блайт Да-
нър, Кейт Нелигън, Йе-
рун Крабе, Мелинда
Дилън, Джордж Карлин

14.30 "Хобит: Пущинакът на
Смог" - фентъзи с уч.
на Иън Маккелън, Мар-
тин Фрийман, Ричард
Армитаж , Орландо
Блум, Кейт Бланшет, Бе-
недикт Къмбърбач, Люк
Еванс, Еванджелин Ли-
ли, Кен Скот, Греъм
Мактавиш, Илайджа Уд,
Кристофър Лий /п/

18.00 "Уил и Грейс" - сери-
ал, сезон 1, 2 епизода

19.00 "Хотел Халсион" - се-

Ñ
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bTV

05.20 "НепознатиТЕ" - доку-
ментална поредица

05.50 "Монстър Хай: Приклю-
ченията на призрачния
отряд" - сериал, анима-
ция, еп. 6 - 10

07.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6, еп.21, 22
(последен)

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ По-
ли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица
13.00 "Полицейска академия 7:

Мисия в Москва" - ко-
медия (САЩ, 1994), в
ролите: Дж.У. Бейли,
Джордж Гейнс, Дейвид
Граф, Майкъл Уинслоу,
Лесли Истърбрук, Крис-
тофър Лий, Рон Пърл-
ман, Клер Форлани

14.40 "Аламинут: Добре дош-
ли в България" - скеч
шоу

15.00 "Истински истории" -
документално риалити

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори план"
/п./

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 Мегахит: "Индиана Джо-
унс и последният кръс-
тоносен поход" - прик-
люченски, екшън (САЩ,
1989), в ролите: Хари-
сън Форд, Шон Конъри,
Денълм Елиът, Алисън
Дууди, Джон Рис-Дей-
вис, Джулиън Главър,
Айла Блеър, Вернон Доб-
чев и др.

22.30 Мегахит: "Х-Мен: Дни на
отминалото бъдеще" -
фантастика , екшън ,
приключенски (САЩ,
2014), в ролите: Хю
Джакман, Патрик Стю-
арт, Иън Маккелън, Май-
къл Фасбендър, Джени-
фър Лорънс, Хали Бе-
ри, Омар Си, Питър
Динклидж и др.

01.00 "Нинджа убиец" - екшън,
криминален , трилър
(САЩ, Германия, 2009),
в ролите: Рейн, Рик Юн,
Наоми Харис , Бен
Майлс, Шьо Косуги, Кай-
ли Голдстайн

02.50 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6, еп.21, 22

03.40 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.8

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.3 еп.
3, 4 /п./, еп. 5, 6

08.00 "Стрелата" - сериал, еп.
13 - 15

10.45 "Трусове 5: Кръвни ли-
нии" - фантастика, хо-
рър, екшън (САЩ, 2015),
в ролите: Брандън Орет,
Натали Бекър, Майкъл
Грос, Джейми Кенеди

12.45 "Контрабанда" - екшън,
криминален (САЩ, Вели-
кобритания, Франция,
2012), в ролите: Марк
Уолбърг, Джовани Риби-
си, Кейт Бекинсейл, Ка-
леб Ландри Джоунс, Бен
Фостър, Лукас Хаас

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.16, 17

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.2

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.11

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

18.45 "А отборът" - екшън, ко-
медия, приключенски
(САЩ, 2010), в ролите:

риал, сезон 1
20.00 "От местопрестъплени-

ето: Маями" - сериал,
сезон 1

21.00 "Прецакването" - екшън
с уч. на Робърт Де Ни-
ро, Едуард Нортън,
Марлон Брандо, Андже-
ла Басет, Гари Фармър

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

00.30 "Анаконда: Кървава сле-
да" - приключенски ек-
шън с уч. Кристъл Алън,
Линдън Ашби, Джон
Рис-Дейвис, Дани Ми-
дуинтър, Ана Улару

RTR

05.00 Вести
05.30 Вести-Москва
05.50 Вести
06.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
07.35 Вести-Москва
08.00 Вести
09.00 Сериал: "Обикновен

живот"
12.20 "Бялата гвардия"
13.50 "Изкуственият отбор"
16.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
16.15 "Храм за Онегин. След

славата"
16.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
17.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
18.00 "Утрото на Русия"
23.00 Вести
23.35 Вести-Москва
23.50 "За най-важното"
00.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
01.15 Сериал: "Следствени

тайни"
02.00 Вести
02.25 Вести-Москва
02.40 Сериал: "Следствени

тайни"
03.25 Сериал: "Красив живот"
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05.00 Колоездене: Обиколка
на Окситан, втори етап

06.00 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, пети ден

07.00 Колоездене: Обиколка
на Словения, трети
етап

08.00 Куриози
08.30 Колоездене: Обиколка

на Окситан, втори етап
09.30 Колоездене: Обиколка

на Словения, трети
етап

10.30 Куриози
11.00 Автомобилизъм: Све-

товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Нордшлайфе,
първи старт

12.00 Автомобилизъм: СК за
туристически автомо-
били WTCR на Нордш-
лайфе, втори и трети
старт, директно

14.15 Колоездене: Обиколка
на Словения, четвърти
етап, директно

16.00 Колоездене: Обиколка
на Окситан, трети етап,
директно

17.30 Автомобилизъм: СК за
туристически автомо-
били WTCR на Нордш-
лайфе

18.45 Формула Е: Състезание
в Берн, интродукция

19.00 Формула Е: Състезание
в Берн, директно

20.00 Колоездене: Обиколка
на Окситан, трети етап

21.00 Новини
21.05 Автомобилизъм: СК за

туристически автомо-
били WTCR на Нордш-
лайфе

22.00 Колоездене: Обиколка
на Окситан, трети етап

23.00 Колоездене: Обиколка
на Словения, четвърти
етап

23.30 Конен спорт: Световен
тур на шампионите в
Кашкайш, директно

01.25 Новини
01.30 Колоездене: Обиколка

на Окситан, трети етап
02.30 Мотоциклетизъм: Све-

товен Супербайк шам-
пионат в Мизано, пър-
во състезание

03.15 Автомобилизъм: СК за
туристически автомо-
били WTCR на Нордш-
лайфе

04.00 Колоездене: Обиколка
на Словения, четвърти
етап



ЗЕМЯ 17 - 23 ЮНИ приложение
TV ПРОГРАМА

00.50 „Общество и култура“ (п)
01.50 „Студио Икономика“ (п)
02.50 „Цветен следобед“ (п)
03.40 „Гласове“ (п)
04.40 „Червен картон“ (п)
05.40 „Лява политика“ (п)
06.30 „В обектива“ (п)
07.30 „Холивудски знаменитос-

ти“: Натали Портман  (п)
07.55 „Миа и аз“ – детски ани-

мационен сериал
08.20 „Нико и пътят към звез-

дите“ – аним. филм
09.45 ТВ пазар
10.00 „Шевица“ – фолклорно

предаване
11.00 „Професия Турист“  (п)
11.30 „Лява политика“ (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Дискусионен клуб“ (п)
14.05 „Среща със светлината“

– документален филм
14.30 „Цветен следобед“ – из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с  Елена
Пенчукова

15.30 Новини
15.40 ТВ пазар
15.55 „Цветен следобед“ – из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с  Елена
Пенчукова

16.30 „За историята – свобод-
но“ (п)

17.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков

18.30 Новини – централна еми-
сия

19.00 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски

20.00 „Ив Сен Лоран“ (2014г.),
Франция, Киносалон
БСТВ режисьор Джалил
Лепер, в ролите Пиер
Ниней, Гийом Галиен,
Шарлош льо Бон, Лора
Смет и др. Париж, 1957
година.

21.50 Новини (п)
22.20 „Риболов в Патагония“

(2012 г.), Аржентина, Ки-
носалон БСТВ режисьор
Карлос Сорин, в ролите
Алехандро Авада, Викто-
рия Алмейда, Оскар Аяла,
Диего Кабайеро и др.

23.40 „Гласове“(п)
00.40 „Студио Икономика“ (п)
01.40 „Цветен следобед“ (п)
02.40 „За историята (п)
03.40 „В обектива“ (п)
04.40 „Общество и култура“ (п)
05.40 „Лява политика“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов /п/

06.00 Инуяша анимационен
филм /п/

06.25 Сребристият жребец ани-
мационен филм/п/

07.15 Приказка за обърканото
царство анимационен
филм /България, 2004 г./

08.00 Пътеки /п/
08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистично
предаване

11.00 Отблизо с Мира /п/
12.00 По света и у нас
12.30 # Европа информаци-

онно предаване
13.00 Съпребиваване с култура-

та на старите българи до-
кументален филм /Бъл-
гария,  Австрия, 1991
г./, режисьор Константи-
на Гуляшка

14.00 Библиотеката /п/
15.00 Осъдени души /110 го-

дини от рождението на
Димитър Димов/ игрален
филм /България, 1975
г./, режисьор Въло Радев,
в ролите: Ян Енглерт,
Едит Солай, Мариана Ди-
митрова, Руси Чанев

17.15 Семейство Даръл 3 тв
филм /8, последен епи-
зод/

18.00 Джаз фестивал в Монт-
рьо "Микстейп"

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Островът на сините пти-

ци детски тв филм /8,
последен епизод/

19.55 Лека нощ, деца!

Ринко Кикучи и др.
15.00 "Луцифер" - сериал, с.3

еп.18, 19
17.00 "Дивата муха" - предава-

не за екстремни спорто-
ве, еп.3

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.12

18.00 "Коли на мечтите" - авто-
мобилна поредица, еп.4

18.30 "Реликвите на смъртните:
Град от кости" - фентъ-
зи, екшън, приключенски
(САЩ, Германия, Канада,
2013), в ролите: Лили Ко-
линс, Джейми Кембъл Ба-
уър, Робърт Шийхан, Дже-
майма Уест, Кевин Зигърс,
Лина Хийди и др.

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

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

00.15 "Земята на мъртвите" -
фантастика, хорър, три-
лър (САЩ, Франция, Ка-
нада, 2005), в ролите:
Джон Легуизамо, Азия Ар-
дженто, Саймън Бейкър,
Робърт Джой, Юджийн
Кларк, Денис Хопър [16+]

02.00 "Стрелата" - сериал,
еп.17, 18

04.00 "Контрабанда" - екшън,
криминален (САЩ, Вели-
кобритания, Франция,
2012), в ролите: Марк
Уолбърг, Джовани Риби-
си, Кейт Бекинсейл, Ка-
леб Ландри Джоунс, Бен
Фостър, Лукас Хаас и др.

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, с.6 еп.8, 9

07.00 "Приятели" - сериал
09.00 "Барби: Страната на съни-

щата" - сериал, еп.23 -
26

10.00 "Непоносима жестокост" -
криминален, комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2003), в
ролите: Джордж Клуни,
Катрин Зита-Джоунс,
Джефри Ръш, Седрик Шо-
умена, Едуард Хърман,
Пол Аделстайн, Били Боб
Торнтън, Ричард Дженкинс

12.00 "Снежната кралица" - ани-
мация, семеен, приклю-
ченски (Русия, 2012), ре-
жисьори Максим Свеш-
ников и Владлен Барбе

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро

15.00 "Кухня" - сериал
17.00 "Тя е баща ти" - сериал
20.30 "Ледена епоха 3: Зората на

динозаврите" - анимация,
приключенски, екшън
(САЩ, 2009), режисьори
Карлос Салдана и Майкъл
Търмайер

22.30 "Лигата на джентълмени-
те" - сериал, с.3 еп.1, 2

23.30 "Двама мъже и половина"
- сериал

01.00 "Кухня" - сериал
02.00 "Теория за големия взрив"

- сериал
03.00 "Лигата на джентълмени-

те" - сериал
04.00 "Барби: Страната на съни-

щата" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Баща ми трябва да умре"
- криминален, психотри-
лър (тв филм, Канада,
2014), в ролите: Синтия
Стивънсън, Уилям Моузис,
Себасчън Пигот и др.

08.00 "Вината в нашите звез-
ди" - романтичен, драма
(САЩ, 2014), в ролите:
Шейлийн Уудли, Ансел
Елгорт, Лора Дърн, Уилем
Дефо, Нат Улф, Лоте
Вербеек и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Бременна на 17" - три-

лър (тв филм, Канада,
2016), в ролите: Джоуси
Бисет, Зоуи Де Гран Ме-
зон, Рорк Кричлоу, Рогън
Кристофър и др.

12.30 Телепазар
12.45 "11 А" - драма, комедия,

(България, 2015), режи-

сьор Михаела Комитова,
в ролите: Яна Маринова,
Ралица Паскалева, Ники
Сотиров, Башар Рахал,
Бойка Велкова и др.

14.30 "Запознай ме с вашите"
- комедия, романтичен
(САЩ, 2004), в ролите:
Бен Стилър, Робърт Де
Ниро, Блайд Данър, Оуен
Уилсън, Тери Поло, Бар-
бра Стрейсънд, Дъстин
Хофман и др.

16.45 "Последният ергенски за-
пой" - комедия (САЩ, Гер-
мания, 2009), в ролите:
Зак Галифанакис, Брадли
Купър, Джъстин Барта, Ед
Хелмс, Хедър Греъм, Майк
Тайсън, Джефри Тамбор,
Майк Епс и др.

18.45 "Еди Орела" - спортен,
драма (Великобритания,
САЩ, Германия, 2016), в
ролите: Тарън Еджъртън,
Хю Джакман, Кристофър
Уокън, Рюне Темте, Тим
Макинърни и др.

21.00 "Аватар" - фентъзи, прик-
люченски, екшън (САЩ,
Великобритания, 2009), в
ролите: Сам Уърдингтън,
Зоуи Салдана, Сигорни
Уивър, Мишел Родригес,
Джовани Рибиси и др.

00.00 "Професия жиголо" - ро-
мантичен, комедия, дра-
ма (САЩ, 2009), в роли-
те: Аштън Къчър, Ан Хейш,
Маргарита Левиева, Се-
бастиан Стан и др. [16]

02.00 "Ел Ей зомби апокалип-
сис" - фантастика, хорър,
екшън (САЩ, 2014), в ро-
лите: Джъстин Рей, Дже-
ръд Мар, Стефани Естес,
Рон Ханкс и др. [16+]

03.45 "Размяната" - комедия,
фентъзи (САЩ, 2011), в
ролите: Райън Рейнолдс,
Джейсън Бейтман, Лесли
Ман, Оливия Уайлд, Ти
Джей Хенсън, Ед Акерман
и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Обсебеният младоженец"

- с уч. на Дарин Брукс,
Елизабет Райс, Девон
Никсън, Кейт Върнън

14.15 "Последвай сърцето" - с
уч. на Кейси Дайдрик,
Райли Волкел, Дърк Бло-
кър, Брандън Джоунс, Си
Томас Хауъл и др.

16.00 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Актрисата"
(премиера) - с уч. на Кан-
дис Камерън Бър, Марилу
Хенър, Яник Бисън, Ми-
ранда Фригън и др.

18.00 "Съдби на кръстопът"
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Карибски пирати: Прок-

лятието на черната пер-
ла" - с уч. на Джони Деп,
Кийра Найтли, Джефри
Ръш, Орландо Блум, Джак
Дейвънпорт и др.

22.50 "Пълководци" - с уч. на
Джет Ли, Анди Лау, Таке-
ши Канеширо и др.

01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

01.40 "Обсебеният младоженец"
- с уч. на Дарин Брукс,
Елизабет Райс, Девон
Никсън, Кейт Върнън /п/

03.40 "Последвай сърцето" - с
уч. на Кейси Дайдрик,
Райли Волкел, Дърк Бло-
кър, Брандън Джоунс, Си
Томас Хауъл и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.10 "Кучето, което спаси Ве-
ликден" - семейна коме-
дия с уч. на на Гари Ва-
лентин, Елиза Донован,
Бевърли Мичъл, Патрик
Мълдуун, Катрин Хикс и
др. /п/

08.30 "МВП: Маймунски Верти-
кални Постижения" - се-
мейна комедия с уч. на
Дейвид Кей, Тони Алкан-
тар, Камерън Банкрофт,
Рей Галети, Трой Рупташ
и др. /п/

10.20 "Това познато чувство" -
романтична комедия с уч.
на Бет Мидлър, Гейл

О'Грейди, Пола Маршал,
Денис Фарина и др. /п/

12.30 "Мултиплициране" - коме-
дия с уч. на Майкъл Кий-
тън, Анди Макдауъл, Ха-
рис Юлин, Юджийн Леви

15.00 "Реална опасност" - ек-
шън с уч. на Харисън
Форд, Уилям Дефо, Ан
Арчър, Джеймс Ърл Джо-
унс, Бенджамин Брат, Жо-
аким де Алмейда, Мигел
Сандовал , Тора Бърч /п/

18.00 "Уил и Грейс" - сериал,
сезон 2, 2 епизода

19.00 "Хотел Халсион" - сери-
ал, сезон 1

20.00 "От местопрестъплението:
Маями" - сериал, сезон
1

21.00 "Ангелите на Чарли" - ек-
шън с уч. на Камерън Ди-
ас, Дрю Баримор, Луси
Лиу, Бил Мъри, Сам Ро-
куел, Кели Линч и др.

23.00 "От местопрестъплението:
Маями" - сериал, сезон
1 /п/

00.00 "Анаконди: Кървавата ор-
хидея" - приключенски ек-
шън с уч. Джони Мес-
нър, Кади Стрикланд, Ма-
тю Марсдън, Никълъс Гон-
залес, Юджийн Бърд, Карл
Юн, Сали Ричардсън, Мо-
рис Честнът, Анди Андер-
сън и др.

Diema Family

06.30 "Жертви на модата" - ри-
алити, сезон 11

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

10.00 "Намери ме" - сериен
филм, сезон 1, 2 епи-
зода

12.00 "Песента на Солвейг" -
романтичен филм с уч.
на Хайко Дойчман, Ева-
Мария Грайн фон Фрий-
дел, Петер Сатман, Нор-
ман Кале и др.

14.00 "Кейти Форд: Мама сама
в къщи" (премиера) - ро-
мантичен филм с уч. на
Гезине Цукровски, Оли-
вер Момсен, Чарлз Бра-
уер, Емилия Бернсдорф

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 1

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - сери-
ен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардашиян"
(премиера) - риалити

20.00 "Любов като по книга" -
романтична комедия с уч.
на Чарлз Дътън, Ейми
Екър, Дилън Брус и др.

21.50 "Кейти Форд: Мама сама
в къщи" - романтичен
филм с уч. на Гезине Цук-
ровски, Оливер Момсен,
Чарлз Брауер, Емилия
Бернсдорф и др. /п/

00.00 "Песента на Солвейг" -
романтичен филм с уч.
на Хайко Дойчман, Ева-
Мария Грайн фон Фрий-
дел, Петер Сатман, Нор-
ман Кале и др. /п/

04.00 "Любов като по книга" -
романтична комедия с уч.
на Чарлз Дътън, Ейми
Екър, Дилън Брус /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "Кучето, което спаси Ве-
ликден" - семейна коме-
дия с уч. на на Гари Ва-
лентин, Елиза Донован,
Бевърли Мичъл, Патрик
Мълдуун, Катрин Хикс и
др. /п/

08.30 "МВП: Маймунски Верти-
кални Постижения" - се-
мейна комедия с уч. на
Дейвид Кей, Тони Алкан-
тар, Камерън Банкрофт,
Рей Галети, Трой Рупташ
и др. /п/

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

12.30 "Мултиплициране" - коме-
дия с уч. на Майкъл Кий-
тън, Анди Макдауъл, Ха-
рис Юлин, Юджийн Леви
и др.

15.00 "Реална опасност" - ек-
шън с уч. на Харисън

Форд, Уилям Дефо, Ан
Арчър, Джеймс Ърл Джо-
унс, Бенджамин Брат, Жо-
аким де Алмейда, Мигел
Сандовал, Тора Бърч /п/

18.00 "Уил и Грейс" - сериал,
сезон 2, 2 епизода

19.00 "Хотел Халсион" - сери-
ал, сезон 1

20.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1

21.00 "Ангелите на Чарли" - ек-
шън с уч. на Камерън
Диас, Дрю Баримор, Лу-
си Лиу, Бил Мъри, Сам
Рокуел, Кели Линч и др.

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

00.00 "Анаконди: Кървавата ор-
хидея" - приключенски
екшън с уч. Джони Мес-
нър, Кади Стрикланд, Ма-
тю Марсдън, Никълъс
Гонзалес, Юджийн Бърд,
Карл Юн, Сали Ричард-
сън, Морис Честнът, Ан-
ди Андерсън и др.

RTR

05.00 Вести
05.30 Вести-Москва
05.50 Вести
06.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
07.35 Вести-Москва
08.00 Вести
09.00 "Хуморина"
10.45 Игрален филм: "Лятна от-

пуска"
12.30 Концерт
14.00 Игрален филм
17.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
18.05 Игрален филм
03.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
04.50 Концерт

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Окситан, трети етап

06.00 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, шести ден

07.00 Колоездене: Обиколка на
Словения, четвърти етап

08.00 Формула Е: Състезание в
Берн

08.30 Колоездене: Обиколка на
Словения, четвърти етап

09.30 Колоездене: Обиколка на
Окситан, трети етап

10.30 Формула Е: Състезание в
Берн

11.15 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Супербайк шампио-
нат в Мизано, първо
състезание

11.50 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Супербайк шампио-
нат в Мизано, суперпол
състезание, директно

12.30 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Супербайк шампио-
нат в Мизано, първо
състезание

13.05 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Суперспорт шампи-
онат в Мизано, директно

14.00 Формула Е: Състезание в
Берн

14.30 Колоездене: Обиколка на
Словения, пети етап, ди-
ректно

16.00 Колоездене: Обиколка на
Окситан, четвърти етап,
директно

17.30 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Суперспорт шампи-
онат в Мизано

18.15 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Супербайк шампио-
нат в Мизано, второ
състезание

19.00 Формула Е: Състезание в
Берн

19.30 Автомобилизъм: Светов-
на купа за туристически
автомобили WTCR на
Нордшлайфе

20.25 Новини
20.30 Мотоциклетизъм: Свето-

вен Суперспорт шампи-
онат в Мизано

21.15 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Супербайк шампио-
нат в Мизано, второ
състезание

22.00 Формула Е: Състезание в
Берн

22.30 Колоездене: Обиколка на
Словения, пети етап

23.30 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Суперспорт шампи-
онат в Мизано

Í
НЕДЕЛЯ 23 юни

20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 В кадър: Опасна игра

филм за футболното ху-
лиганство

21.15 Изненадата игрален филм
/копродукция, 2015 г./,
режисьор Майк ван
Дийм, в ролите: Йерун
ван Конингсбрюге, Джор-
джина Вербаан, Ян Дек-
лер и др.(12)

23.00 По света и у нас
23.15 Кървавите скали игрален

филм /копродукция, 2009
г./, режисьор Джон Ву, в
ролите: Тони Люн, Таке-
ши Канеширо, Чан Чън и
др.(14)

01.40 Господин Селфридж 2 тв
филм /5 и 6 епизод/п/
(12)

03.30 Някой друг игрален филм
/п/(14)

04.45 Вяра и общество /най-
доброто/ /п/

bTV

05.20 "Cool...T" /п./
06.10 "Монстър Хай: Приключе-

нията на призрачния от-
ряд" - анимация, вакан-
ционно издание

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.1, 2

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи Же-
ни Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с во-
дещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сериал,

с.2 еп.16
13.00 "Сержант Билко" - коме-

дия (САЩ, 1996), режи-
сьор Джонатан Лин, в
ролите: Стив Мартин, Дан
Акройд, Фил Хартман,
Глен Хедли, Дарил Ми-
чъл, Крис Рок и др.

15.00 Семеен следобед: "Лъжов-
на съпруга" - романтичен,
комедия (САЩ, 1992), ре-
жисьор Франк Оз, в ро-
лите: Стив Мартин, Гол-
ди Хоун, Дейна Делейни,
Джули Харис, Питър Мак-
никъл и др.

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с во-
дещ Светослав Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистичес-
ки филми и разследва-
ния

20.00 "Гневът на титаните" -
фентъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2012), в
ролите: Сам Уърдингтън,
Лиъм Нийсън, Розамунд
Пайк, Рейф Файнс, Ед-
гар Рамирес, Би Най, Да-
ни Хюстън, Лили
Джеймс, Тоби Кебъл и др.

22.00 "Джон Кю" - драма, кри-
минален, трилър (САЩ,
2002), в ролите: Дензъл
Уошингтън, Робърт Дю-
вал, Кимбърли Елис, Рей
Лиота, Ан Хейш и др.

00.15 "Аз: Началото" - фантас-
тика, романтичен, драма
(САЩ, 2014), в ролите:
Майкъл Пит, Стивън Ян,
Астрид Берже-Фрисби,
Брит Марлинг и др.

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

02.50 "Търси се" /п./
03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Тран-
сформърс: Рескю Ботс"
- сериал, с. 3 еп. 5, 6
/п./, еп.7, 8

08.00 "Стрелата" - сериал, еп.16
- 18

10.45 "Трусове 6: Студен ден в
ада" - фантастика, екшън
(САЩ, ЮАР, 2018), в ро-
лите: Джей Ансти, Алис-
тър Блек, Майкъл Грос,
Джейми Кенеди и др.

12.45 "47 ронини" - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 2013), в ролите:
Киану Рийвс, Хироюки
Санада, Ко Шибасаки,
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Публикуваме откъс от
неговата автобиографична
книга.

През живота си най-
малко три пъти съм гледал
смъртта в лицето: по
време на бомбардировки-
те, пред заплахата от
разстрел и в автомобилна
катастрофа.

Ето защо не е изненад-
ващо, че аз твърдо вярвам
в Бог и имам суеверна
привързаност към идеята
за Съдбата. Въпреки че е
очевидно, че след живота
следва смърт, трудно ми е
да допусна мисълта, че ще
дойде ден, когато ще умра.
Подобно на повечето хора,
аз лелея смътна надежда
за някакво безсмъртие и
се държа по съответния
начин, затова самият факт,
че ще разкажа живота си,
сякаш той е завършил, ми
изглежда малко абсурден.

При това, аз много се
съмнявам в мотивацията за
появата на книги от този
жанр: дали ние възнамеря-
ваме да опишем в тях духа
на епохата, в която сме
живели, или искаме да
открием "истинската същ-
ност" на тези важни хора,
с които сме се сблъскали в
живота си чрез любопитни
подробности, анекдоти и
клюки. Разбира се, мемоа-
рите, кореспонденциите и
автобиографиите могат да
допринесат за развитието
на социалната историогра-
фия, заедно с изследвания-
та на специалистите в
областта на политиката,
историята, театъра, литера-
турата и така нататък.
Дори ако става дума за
оправдания post facto
(постфактум). Освен това
никой и никога не казва за
себе си цялата истина.
Напротив - ние много се
стараем да я скрием,
припомняйки само това,
което ни е приятно, и
покривайки останалото със
слой лак.

Всеки от нас е "малко
чудо на изобретението" и
всеки от нас опакова
своето минало в съответс-
твие с нуждите на настоя-
щето: колкото повече
блестим, толкова повече
"салонни" анекдоти образу-
ват коралов риф от фанта-
зия около малкото ядро на
истината до такава степен,
че вече ще е невъзможно
да се разбере как дейст-
вително са били нещата.
Какво значение, в такъв
случай, имат дневникът
или историята?

Едва след като приех

Големият италиански филмов, театрален и оперен режисьор, сценарист и продуцент Франко
Дзефирели почина на 96-годишна възраст. Това съобщи неговият син Лучано, по думите на
когото родителят му е "угаснал мирно" в дома си в Рим след продължително боледуване.

реалността, т. е. че аз съм
разказвач на анекдоти, а
не писател, аз бях в
състояние да започна да
пиша автобиографията си.
Но как се "разказва" своят
живот?

В началото на тази
работа, спомените за
хората, с които съм се
срещал, бяха изкривени от
днешните ми чувства, но
задълбочавайки се по-
нататък аз забелязах, че
тези хора, които мразя
днес, са ми били някога
много скъпи, както и
обратното. Надявам се, че
по някакъв начин това е
прозвучало в книгата.
Работата по книгата ми
даде повод да направя
преоценка на живота си, а
четенето на написаното
приличаше на разлистване
на роман, съставен от
моите спомени.

През последните години
нарасна любопитството ми
и острото внимание към
някои явления, които,
струва ми се, ни отвеждат
отвъд пределите на нашата
земна среда. Защо се
случват някои неща?
Какво им позволява да се
случат?

През живота си съм
получавал знаци и съм
виждал подобни признаци,
но едва наскоро започнах
да изучавам тези събития
и да гледам на тях поново-
му, даже тревожно.

Още преди да се родя,
е имало ясни знаци за
това, че по някаква опре-

делена причина аз е
трябвало да живея: майка
ми упорито се съпротивля-
вала на мисълта за аборт,
въпреки че е знаела какъв
скандал я е очаквал.
Няколко реда по-горе аз
вече казах, че по различно
време и при различни
обстоятелства, съм бил на
прага на смъртта. Ако съм
оцелял, това не може да
бъде просто благодарение
на Съдбата: аз все по-ясно
виждах, че животът ми е
бил част от някакъв висш
замисъл. Срещите с хора-
та, които определиха курса
на моя живот, идеите,
които съпровождаха моята
работа, чудесата, които ме
спасяваха по време на
войната (и след това) -
това са явления, които е
трябвало да се случат и са
се случили с определена
цел. Аз чувствах, че някак-
ва ръка ме води и пише за
мен моята история. Сигу-
рен съм, че душата на
майка ми някак си остана
близо до мен. Аз ясно
чувствам, че тя не си е
отишла съвсем: сякаш
духът и енергията й остана-
ха тук, на земята, за да
защитават сина, когото тя
толкова отчаяно искаше и
когото трябваше да напус-
не толкова рано. Това не е
езическо суеверие, а
напротив, то е съзнание за
това, че както казва Шекс-
пир чрез устата на Хамлет:
"И на небето, и на земята е
скрито повече, отколкото
се присънва на вашата

мъдрост, Хорацио". И в
крайна сметка ние винаги
сме длъжни ясно да слага-
ме пред себе си крайната
"сума", заключителния
извод, както обясняваше с
прости думи Майка Тереза:
"Животът не е бяг към
смъртта, напротив, смъртта
е източник на живота".

Така напред, приятели,
и нека нашият земен път
винаги да бъде осветен от
тази надежда".

А ето и една негова
ретроспекция на флиртове-
те му, направена пред
Piera Anna Franinii.

"Когато си икона в
областта на киното и
операта, когато на снимки-
те в семейния албум
стоиш до Лиз Тейлър, Ал
Пачино, Копола и Калас,
когато мислиш за кралица
Елизабет, която те е
нарекла "сър", тогава
възрастта и знанието за
света ти позволяват да
говориш за всичко, както
прецениш: дори и да е
политически некоректно.
Режисьорът и сценограф
Франко Дзефирели прави
това редовно. Но този път
той отиде по-далеч", казва
журналистката.

"Коя е характерната
черта на Франко Дзефире-
ли?

Той е един неудобен
персонаж. Аз съм човек,
който не е продавал
душата си за успех.

Вие никога ли не сте
правил нещо компромети-
ращо?

Давах задника си, за да
направя кариера, но
нямам угризения: беше
приятно.

Какви спомени имате за
Лукино Висконти, при
когото първоначално сте
работил като асистент?

Въпреки всичките му
недостатъци, той беше
много красив и очаровате-
лен, могъщ. Той смути и
Коко Шанел.

Която не е била безраз-
лична към Вас ...

Да, но в това време аз
бях във властта на впечат-
ленията, аз бях за първи
път в Париж. Спомням си
я - високомерна и дръзка,
в края на краищата тя е е
незабравима.

Като Вашата приятелка
Калас.

Тя беше Истинска
Певица. При това беше
великолепна, със скулптур-
на красота.

Тя често ли Ви посеща-
ваше?

Тя пееше там, до това
пиано. Един ден Ана
Маняни ми беше на гости,
а следобед ми позвъни
Мария, минавайки през
Рим, и каза, че ще ме
посети. Две велики дами
заедно? Не, това е недо-
пустимо, помислих си аз.
Но нямах избор. Все още
помня тази среща. В
началото те бяха предпаз-
ливи, но след това думите
потекоха като водопади, и
те разговаряха за всичко.

Казват, че Вашата
приятелка Лиз Тейлър
имала навика да взема
вещи от магазините и да
минава покрай касата. Вие
някога присъствал ли сте
на това?

Дори и в моя дом.
Трябваше да положа много
усилия, обяснявайки на
продавачите, че това са
само капризи на звездата.
Лиз трябваше да се защи-
тава сама, играейки роля-
та на капризна, и аз не й
пречех.

В Дома на киното
отново ще проследяват
кариерата Ви. А ако трябва
да направите ретроспек-
ция на вашите флиртове?

Аз много обичах, любов-
та беше и лекарство, и
болест. Сегашното състоя-
ние на здравето не ми
позволява повече това, но
ако бих правил филм, бих
избрал сюжет за любовта
на днешните млади. Това
чувство, където италианс-
ките родители твърде
често си пъхат носа".

AFISH. BG
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"Ìàãèÿòà íà Èçòîêà"
ïîêîðè Ñîôèÿ

Вицепрезидентът
Илияна Йотова откри в
София третото издание
на Азиатския фестивал
"Магията на Изтока".
Организатор на фести-
вала е посолството на
Индонезия в България,
в партньорство с дип-
ломатическите предста-
вителства на още 15
държави от азиатския
континент.

"Събитията като този
фестивал са най-добро-
то оръжие срещу езика
на омразата, срещу
всичко, което ни разде-
ля. Хората искат да се
опознават, да се докос-
ват до различни култу-
ри, да живеят в мир и
разбирателство", посочи
Илияна Йотова. Вицеп-
резидентът благодари
за благородната кауза
на фестивала. Той се
провежда в партньорст-
во с фондация "За
нашите деца" в подкре-
па на уязвими семейст-
ва и деца. ç

Âèöåïðåçèäåíòúò
Èëèÿíà Éîòîâà îòêðè
Òðåòèÿ àçèàòñêè
ôåñòèâàë,
îðãàíèçèðàí îò
ïîñîëñòâîòî íà
Èíäîíåçèÿ è íà îùå 15
äúðæàâè îò ðåãèîíà

Третото издание на фестивала на азиатската култура "Магията на Изтока" се проведе в Борисова градина. На Лятната сцена и пространството около
нея всички зрителите видяха театрални, музикални и танцови изпълнения, бойни демонстрации, както и да се запознаят с кулинарните традиции на
Изтока. Културното събитие е инициирано от посолство на Индонезия в България и се осъществява съвместно с Бангладеш, Виетнам, Емирство

Кувейт, Индия, Ирак, Иран, Китай, Пакистан, Палестина, Република Корея, Саудитска Арабия, Тайланд, Филипини и Япония. На снимката: Вицепрезиден-
тът на Република България участва в откриването на събитието и бе един от зрителите на живописните представления на участниците

Идеята е да се съхра-
ни паметта за големия
български артист, чието
творчество е национално
културно наследство.
Архитектурното решение
предвижда създаване на
голям културен център в
град Левски, който да
носи името на Георги
Парцалев и да обединява
читалище "Георги Парца-
лев", летен театър и
музей.

Проектът предвижда
създаване на скулптура
на Георги Парцалев,
музей и художествена

Ïðåäñòàâèõà ïðîåêò çà
ìóçåÿ "Ãåîðãè Ïàðöàëåâ"

Наградата "Люмиер" за 2019 г. ще бъде връчена на
американския режисьор Франсис Форд Копола в рам-
ките на XI фестивал "Люмиер" от 12 до 20 октомври в
Лион, Франция, оповестиха организаторите, цитирани от
Франс прес.

"Франсис Форд Копола често е заявявал, че не желае
повече отличия, но този път се съгласи да получи награ-
дата", поясни директорът на фестивала Тиери Фремо.

Фестивалът "Люмиер" се провежда от 2009 г. и е смя-
тан за най-големия форум за класически филми в света.

Осемдесетгодишният режисьор на трилогията "Кръст-
никът", четирикратен носител на "Оскар" и двоен на "Злат-
на палма" в Кан, поема щафетата от актрисата Джейн
Фонда, която миналата година получи наградата. Отли-
чието се връчва на известни личности в света на седмо-
то изкуство за цялостната им кариера.

Миналата година фестивалът "Люмиер" събра 185 000
посетители. ç

Ôðàíñèñ Ôîðä Êîïîëà ùå
ïîëó÷è íàãðàäà "Ëþìèåð"

галерия, от които да се
усеща духът на актьора и
величието на неговото
човешко и артистично
присъствие, са посочили
създателите. ç

Снимки Песфото БТА
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Председателят на
иранския парламент
намекна днес, че САЩ
стоят зад нападенията в
четвъртък срещу два
кораба в Оманския залив,
недалеч от Персийския,
предаде АФП, като се
позова на официалната
иранска агенция ИРНА.

"Подозрителните дейст-
вия срещу танкери в
Оманския залив, изглеж-
да, допълват икономичес-
ките санкции (на САЩ
срещу Иран), тъй като
(САЩ) не постигнаха нищо
с тези санкции", заяви Али
Лариджани в реч пред
депутатите. Според  меди-
ите Лариджани е засилил
този намек с изказването,
че по време на Втората
световна война САЩ "са
стреляли по свои собстве-
ни кораби близо до япон-
ската територия, за да

Турският президент
Реджеп Ердоган обяви, че
очаква първите руски зенитно-
ракетни системи С-400 да
пристигнат в страната му в
първата половина на юли.
"Обсъдихме темата за С-400 с
Русия. Действително въпросът с
С-400 е уреден. Мисля, че те ще
започнат да пристигат в първата
половина на юли", каза Ердоган
пред репортери в самолета на
връщане от посещението си в
Таджикистан. Турският президент
участва в среща на върха на
Съвещанието по взаимодействие
и мерки за доверие в Азия
(СВМДА) в таджикистанската
столица Душанбе.
Гражданите
на Гватемала,
страната с най-многобройно
население в Централна Америка,
вчера гласуваха на президентс-
ки, парламентарни и местни
избори. До урните бяха призова-
ни да отидат над 8 млн. души.
Изборите обаче са белязани от
масова обезвереност и недове-
рие, а хиляди гватемалци
напускат страната си, бягайки от
бедността, престъпността и
насилието, в търсене на нов
живот в САЩ. Предизборната
кампания изобилстваше от
обвинения в корупция и
злоупотреби. Трима от последни-
те четирима избрани президенти
на Гватемала бяха арестувани
след края на управлението си по
обвинения в корупция. Такива
обвинения са отправени и към
настоящия държавен глава
Джими Моралес и най-близкото
му обкръжение. За президентс-
кия пост се борят 19 кандидати,
но тъй като за победа е нужно
абсолютно мнозинство, двамата
кандидати, събрали най-много
гласове, вероятно ще се явят на
втори тур на 11 август.
Японски полицай
е бил намушкан няколко пъти с
кухненски нож в гърдите, а
служебният му пистолет е бил
откраднат. Относително рядкото
за Япония престъпление е
извършено по време на патрул
вчера сутринта в град Суита в
северната префектура Осака.
Полицията предполага, че
нападението е било планирано.
След атаката силите на реда
предприеха хайка. Те предупреж-
даваха с високоговорители
хората на железопътна гара да
бъдат бдителни. Престъплението
е извършено две седмици преди
срещата на върха на Г-20 в
съседния на Суита град Осака.
При сходно нападение миналия
месец въоръжен с нож мъж уби
двама души и рани още 17
близо до Токио.

Íàêðàòêî

:

Ñàóäèòñêèÿò
ïðåñòîëîíàñëåäíèê
îáâèíÿâà Èðàí çà

àòàêèòå ñðåùó
äâàòà òàíêåðà

"Ïîäîçðèòåëíèòå" íàïàäåíèÿ â Îìàíñêèÿ
çàëèâ: Òåõåðàí ñî÷è êúì Âàøèíãòîí

Ñúïðóãàòà íà èçðàåëñêèÿ ïðåìèåð Áåíÿìèí
Íåòàíÿõó å ïðèçíàòà çà âèíîâíà â çëîóïîòðåáà

Съпругата на израелс-
кия премиер Бенямин Не-
таняху - Сара Нетаняху -
вчера беше призната за
виновна в неправомерни
разходи за сметка на да-
нъкоплатците , предаде
АФП.

Обвинена през юни
2018 г. в измама и злоу-
потреба с доверие, Сара
Нетаняху постигна спора-
зумение с обвинението,
което съдът прие. В край-
на сметка тя бе празната

Зузана Чапутова стана най-
младият президент на Словакия,
както и първата жена на поста.
"Не съм дошла да управлявам.

Дойдох да служа на гражданите",
заяви 45-годишната либерална

адвокатка, встъпвайки в длъжност
на церемония в събота. Чапутова

бе избрана през март като
представителното лице на

междупартийно движение срещу
корупцията и служебните

злоупотреби. Самотна майка на
две дъщери, Чапутова бе многок-
ратно критикувана от църквата и

други консервативни групи заради
позицията си спрямо абортите и
хомосексуалността. Президентът
на Словакия има малко правомо-
щия при решаването на всекид-

невни въпроси, но назначава
премиера и има право на вето

при назначенията на висши
прокурори и съдии.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

за виновна, че е използ-
вала грешките на друг чо-
век и беше осъдена да пла-
ти глоба от 10 000 шекела
(2500 евро) и да възстано-
ви 45 000 шекела (11 000
евро) на държавата.

Съпругата на премиера
беше обвинена в измама
и злоупотреба с доверие,
тъй като поръчала ястия от
луксозни ресторанти за
общо близо 100 000 дола-
ра (около 85 000 евро),
платени с държавни сред-

Саудитският престоло-
наследник Мохамед
бин Салман заяви, че
заподозрените за
убийството на журна-
листа Джамал Хашоги
са правителствени
служители и ще им
бъде потърсена "пълна
отговорност". Той
декларира, че страте-
гическите отношения
между Рияд и Вашинг-
тон няма да пострадат
от никакви "медийни
кампании".

ства, под лъжливия пре-
текст, че официалната ре-
зиденция на премиера не
разполага с готвач. По си-
лата на сключеното спора-
зумение обвиненията в из-
мама, за които можеше да
получи тежко наказание,
отпаднаха.

В началото на октомв-
ри самият Бенямин Нета-
няху трябва да се яви на
съд по обвинения в коруп-
ция, измама и злоупотре-
ба с доверие. ç

7 октомври 2018 г. : Архивна снимка на Сара Нетаняху, която е в
залата на съд в Ерусалим.   През 2016 г. съд в Ерусалим постанови
съпругата на премиера да изплати обезщетение на бивш иконом на

семейство Нетаняху, обвинил семейството в лошо отношение.

могат да оправдаят враж-
дебността си" към Токио,
тогавашен съюзник на
нацистка Германия.

Същевременно престо-
лонаследникът на Саудит-
ска Арабия принц Моха-
мед бин Салман заявява в
интервю, че кралството не
иска война в региона, но
няма да се поколебае да
се справи с всяка заплаха
срещу своя народ и
суверенитет. В интервю за
панарабския вестник "Аш

Шарк ал Аусат" принцът
посочва Иран като извър-
шител на нападенията в
четвъртък срещу два
петролни танкера в Оман-
ския залив. "Иранският
режим не уважи визитата
на японския премиер в
Техеран, докато той беше
там, и отговори на негови-
те усилия с атаки срещу
два танкера, единият от
които беше японски",
казва Мохамед бин Сал-
ман пред вестника. По

думите му поведението на
Иран изисква решителна
позиция от страна на
международната общност.

Атаките, за които САЩ
обвиниха Иран, повишиха
опасенията от задълбоча-
ване на конфронтацията в
региона. Иран отрече
обвиненията, че е заме-
сен в атаките южно от
Ормузкия проток - главен
транзитен път за транс-
портиране на петрол,
припомни Ройтерс. ç
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Световната търговия се
нуждае от възстановяване
на доверието между стра-
ните. Трябва да се намери
изход от ситуацията с
търговските войни и битки-
те без правила в междуна-
родните работи, заяви
руският президент Влади-
мир Путин в реч на среща-
та на върха на Съвещание-
то по взаимодействие и
мерки за доверие в Азия
(СВМДА) в столицата на
Таджикистан Душанбе,
предаде ТАСС.

Москва призовава
участниците в срещата да
засилят сътрудничеството
си в борбата с тероризма.
"Трябва да засилим сътруд-
ничеството си в разкрива-
нето и неутрализирането
на терористични групиров-
ки, в блокирането на
каналите им за финансира-
не, включително трафика
на наркотици. Важно е да
направим всичко възможно
да не допуснем терористи
да се доберат до химичес-
ко, биологическо и други
видове оръжие за масово
унищожение", заяви руски-
ят лидер.

Според него "понастоя-
щем устойчива стабилност

Äúðæàâíè è ïðàâèòåëñòâåíè
ðúêîâîäèòåëè è âúíøíè ìèíèñòðè
îò 27 ñòðàíè ó÷àñòâàõà âúâ
ôîðóìà â Äóøàíáå

Ïóòèí: Ðóñèÿ å çà îòêàç îò òúðãîâñêèòå âîéíè è
áèòêèòå áåç ïðàâèëà â ìåæäóíàðîäíàòà òúðãîâèÿ

Íàä 40 íà ñòî îò èçáðàíèòå äåïóòàòè
â Èíäèÿ ñà ïîäñúäèìè ïî êðèìèíàëíè äåëà

Състоялите се неотдавна
парламентарни избори в Ин-
дия донесоха нова победа на
партията на премиера На-
рендра Моди "Бхаратия джа-
ната", но и проявиха влия-
нието на парите, властта и
съмнителния морал. Близо
43 на сто от новите членове
на долната парламентарна
камара, която ще започне
работа днес, са спечелили
мандатите си, въпреки че
към тях има предявени об-
винения в различни престъп-
ления, предаде АП.

Над една четвърт от тези

Генералният директор на ТАСС Сергей Михайлов, "прототипът" Елизаве-
та Зеленская и президентът на Синхуа Цай Минчжао

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Войник от мексиканската национална гвардия проверява за превоз
на мигранти камиони в Чиапас. Мексико планира да разположи
хиляди бойци от гвардията, за да забави потока мигранти към
САЩ, които са удвоили броя на кандидатите за убежище, които

връщат всеки ден в Мексико от Ел Пасо, щата Тексас.

обвинения твърдят, че са съ-
дебно преследвани по жал-
би на политически против-
ници. И тъй като такива
вражди често водят до фал-
шиви обвинения, основите
политически партии са ре-
шили, че не бива да се заб-
ранява на подследствени и
подсъдими да се явяват на
избори, ако срещу тях няма
произнесени присади. По ин-
дийското законодателство
само лица с присъди от две
и повече години затвор ня-
мат право да се кандидати-
рат за изборна длъжност. ç

ÒÀÑÑ è Ñèíõóà ïðåäñòàâèõà â Ïåòåðáóðã âèðòóàëåí òâ âîäåù
Информационните аген-

ции на Русия и Китай ТАСС
и Синхуа представиха в
рамките на Международния
икономически форум в
Санкт Петербург виртуален
телевизионен водещ с из-
куствен интелект. Съвмест-
ният проект е реализиран
за 70-годишнината от уста-
новяването на дипломати-
чески отношения между
двете страни.

Виртуалният водещ има
характеристиките на реален
сътрудник на телевизионни-

те компании - говори на рус-
ки, а неговите мимики ими-
тират реално поведение. Но
за разлика от истинските тв
водещи той не се уморява
и не прави грешки в ефир.

Проектът е разработен
по технология за създава-
не на виртуален човешки
двойник от китайската ком-
пания Sogou. Прототип на
водещият с изкуствен инте-
лект е главният специалист
на Управлението за между-
народни връзки на ТАСС
Елизавета Зеленская. "За-

почнахме работа още в
Москва, трябваше да запи-
шем 8000звукови и 6000 ви-
деофрази. Четях новини,
публикувани от ТАСС и дру-
ги медии, за да "науча" ро-
бота да разговаря", казва
Зеленская. - "Отделно сни-
махме 15-минутно видео, къ-
дето демонстрирах различ-
ни емоции. Снимките про-
дължавана по 7-8 часа на
ден" казва Зеленская, като
добавя, че виртуалният во-
дещ сега действително при-
лича на нея. ç

Руският президент Владимир Путин поздрави лично китайския президент Си Цзинпин по случай рожде-
ния му ден. Двамата лидери бяха в Душанбе - столицата на Таджикистан, където в събота се откри 5-

ата среща на върха на Съвещанието за взаимодействие и мерки за доверие в Азия (СВМДА). Си
Цзинпин навършва 66 години. По този повод Путин лично отиде в резиденцията на китайския лидер да

го поздрави и му донесе вкусен подарък - руски сладолед.

депутати са обвинени в из-
насилване, убийство или
опит за убийство, сочат дан-
ни на гражданската органи-
зация Асоциация за демок-
ратични реформи. "Вратичка-
та" в изборния закон, който
им позволява да бъдат изб-
рани за депутати, се състои
в това, че те не са признати
за виновни и осъдени. Това
отчасти се дължи на прето-
вареността на съдебната сис-
тема - 30 млн. следствия и
съдебни процеса - и делата
се точат с години.

Повечето от депутати с

в Азия може да се постиг-
не само чрез уреждане на
кризисните ситуации и
конфликтите, и с последо-
вателно противодействие
на терористичната запла-
ха". Путин призова страни-
те от СВМДА също "да
пресекат пропагандата на
екстремистки идеи".

Путин призова всички
страни да се придържат
към Съвместния всеобхва-
тен план за действие
(СВПД) по иранската
ядрена програма. Той
подчерта, че решението на
САЩ да се оттеглят от
споразумението има
отрицателно отражение
върху общата обстановка
по отношение на режима
за неразпространение на
ядрено оръжие и увери, че
Русия ще спазва стриктно
задълженията си в рамките
на договореностите. Във
връзка със Сирия руският
държавен глава изтъкна, че
е много важно възможно
най-скоро там да започне
политически процес.
"Смятаме дългосрочната
стабилизация в Сирия за
крайно актуална задача за
гарантиране на сигурността
в нашия район", каза той и

отбеляза, че трябва колко-
то може по-скоро да се
пристъпи към подготвяне
на политическите преобра-
зования, необходими за
нормализиране на ситуаци-
ята в страната.

Путин заяви, че не
вижда алтернативи на
дипломатическия подход
за уреждане на ядрения
проблем на Корейския
полуостров. Той подчерта,
че страните участнички в

СВМДА трябва да подпо-
магат усилията за нама-
ляване на напрежението
на полуострова и укреп-
ване на сигурността в
Североизточна Азия като
цяло.

В петата среща на
върха на СВМДА участва-
ха президентите на Русия
и Китай - Владимир Путин
и Си Цзинпин, на Турция и
Иран - Реджеп Ердоган и
Хасан Рохани,  държавни

и правителствени ръково-
дители и външни минист-
ри от 27 страни участнич-
ки, обхващащи около 90
на сто от територията и
населението на Азия. Още
8 държави и 5 междуна-
родни организации, вкл.
ООН, имат статут на
наблюдатели и също бяха
представени на форума,
призван да гарантира
мира, сигурността и
стабилността в Азия. ç
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Петър
Стойчев,

най-успешният
състезател в

плувния
маратон в

света

Изпълних
своята
мечта да
плувам
във
всички
океани по
земното
кълбо

Íÿìà íåâúçíàãðàäåí òðóä
 Петър Стойчев - най-успешният

състезател по плувен маратон в света и
носител на 11 последователни титли,
даде интервю пред Блиц Спорт. Той има
редица отличия и рекорди. Роденият през
1976 година българин е първият човек,
преплувал Ла Манш за по-малко от седем
часа. В края на 2018 година Стойчев
изуми света, печелейки историческото
първо състезание в ледените води на
Антарктида.

- Намираме се на плувен комплекс
"Спартак", по който има немалко рено-
вации, разкажете ни как вървят нещата
тук?

- В момента с колегите от Плувен клуб
"Левски" работим на басейн "Спартак".
Опитваме се да обновяваме и развиваме
плувната база тук, в сърцето на София.
Имаме много нови неща - нови бани,
тоалетни, плочки, нов детски басейн. Ние
получаваме непрестанно подкрепата на
държавата в лицето на министър Кралев
и на Министерството на младежта и
спорта. Този басейн преди 3 години щеше
да затвори, той нямаше филтърна систе-
ма, която да работи и благодарение на
министър Кралев ние успяхме да сменим
тази система, да запазим басейна да
функционира. Върнахме една голяма част
от децата, които искат да се занимават с
този спорт. Басейн "Спартак" успя да се
запази и е единственият в сърцето на
София, който е с олимпийски размери и
щеше да е жалко, ако беше затворил.
Няма как да си добър плувец, ако не
плуваш на басейн с олимпийски размер.
Тренировките на по-малки басейни са
компромис. Всички европейски състеза-
ния или Олимпийски игри са на басейни
с размерите на "Спартак".

- Ще ви върна около половин година
по-рано. Плувахте 1 км в ледените води
на Антарктида и станахте шампион. Как
се навива човек за подобно предизвика-
телство?

- Антарктида е нещо много различно
от това, което съм правил до момента.
Антарктида беше единственото място на
земното кълбо, на което не бях плувал.
Винаги съм искал да плувам във всички
океани по земното кълбо и вече изпъл-
них тази своя мечта. Но може би в не
чак толкова далечната 2015-а, когато за
първи път влязох в ледените води, го
направих с идеята, че трябва да преслед-
вам тази моя цел, а именно - да успея
един ден, незнайно кога от гледна точна
на 2015 година, да отида на Антарктида
и да направя едно такова плуване.
Постепенно започнах състезания в
ледени води, за да свиквам с водата,
което е коренно различно и нищо общо с
това, което съм правил до момента. Нека
това да е ясно, защото много хора си
мислят, че има нещо общо и сходно с
това, което съм правил до момента.
Ледените води са нещо абсолютно раз-
лично и единствено желанието ми да
плувам на Антарктида беше водещо във
всички тези състезания, в които участвах.

- В такъв случай имахте ли някакъв
много по-специален режим преди Антар-
ктида?

- Не, това е много трудно, когато си
пионер в нещо, когато няма кой да ти
даде съвет, няма кой да ти каже. Когато
ти си някой от първите, който прави
нещо, което досега не е правено, няма
кой да ти даде съвет, трябва сам да се
справиш - проба-грешка. Аз сам експери-
ментирам върху себе си - как да го
направя, по-дебел ли да съм, за да не ми
е толкова студено, по-слаб ли да съм, по-
бавно ли да стартирам, по-бързо ли...
Това са неща, които са свързани с една-
единствена цел, да направя добро класи-
ране. Аз с всичко досега съм експеримен-

тирал върху себе си, просто няма откъде
да получа информация, как да го напра-
вя. Преди много години беше същото с
маратоните. Когато започнах с плувните
маратони - на колко минути се приемат
възстановителни напитки, на колко да
има някакво хранене. Всичко сам съм си
откривал.

- Имаше ли някакъв риск за здра-
вето ви?

- Не, не. Аз говорих с моя доктор,
който, за съжаление, преди една седмица
почина. Доктор Първанов може би е
най-добрият спортен лекар в България,
който сме имали. Специалист, който има
зад гърба си множество олимпийски
шампиони. Доктор, който е помогнал не
на един или двама спортисти. На мен
също, защото аз работя с него от 2000
година. В последните 19 години ми
помагаше във всяко едно начинание.
Много пъти не ми е помагал с медика-
менти, а със съвети - какво да направя,
как да го направя. Също той беше
човекът, който ми каза какво да направя
за плуването в ледените води. Той беше
човекът, който ми каза какво да направя
в  автомобилния спорт, когато участвах с
Димитър Илиев като навигатор на "Рали
България" - 50-ото юбилейно състезание,
което спечелихме. Има хора, които са ми
помагали през годините и той беше един
от тях.

- Имаше ли момент от състезанието,
в който смятахте, че няма да може да
завършите?

- Не, никога не е имало такъв момент.
Винаги мисля за победата, за положител-
но развитие на нещата. Никога и в
никакъв случай не се предавам. През
годините е имало случаи, в които съм
губил, и съм се класирал и по-назад, но
това е част от играта, това го има в
картите. Човек, като влезе в състезание,
не може да става само първи. На всяко
едно състезание можеш да загубиш.
Значи ти може да мислиш, че искаш да
станеш първи и да се стремиш, но не
винаги се постига.

- Имате две деца, те плуват ли, или се
занимават с друг спорт?

- По-голямата ми дъщеря Стефания

плува, но не състезателно, няма такова
желание. Тя ходи на музикален театър,
занимава се с изкуство и свири на
пиано. Нещата, които са свързани
покрай участията й в музикалния театър.
Малкият Петър е на 7 години. Той все
още е малък, но плува от време на време.
Ходи на тренировки по джудо, карате, но
не им е в кръвта чак толкова много
плуването, а и аз не искам да се налагам
в крайна сметка.

- През 2007 година поставихте свето-
вен рекорд за най-бързо преплуване на
Ла Манша (под 7 часа - б.р.). Какво си
спомняте от онзи велик миг?

- Спомням си, че това беше много
различно състезание дотолкова, че няма
начало, дата и час. По принцип се отива
в Англия и в зависимост от метеороло-
гичната прогноза се прави програма за
старта на това преплуване, което е много
неприятно, защото всеки един състезател,
когато го попиташ, той има дата и час за
състезанието. Той се подготвя, знае кога
му е състезанието, а на Ла Манша е
различно - състезанието е тежко, трудно,
студена е водата. Студена е, защото те,
хората, сега казват ледени води, но преди
12 години аз не съм плувал в ледени
води, плюс това в Ла Манша се стои 7
часа при 17-18 градуса вода. Това дълго
стоене също изтощава. Много засилени-
ят трафик на кораби, който има през
самия Ла Манша както между Англия и
Франция, така и от Северно море към
Атлантически океан. Там е доста, доста
екстремно място за плуване.

- През 2013-а станахте министър на
младежта и спорта. Какво си спомняте
от това ви начинание?

- Спомням си всичко. Спомням си, че
това даде край на моята професионална
спортна кариера, за което аз не съжаля-
вам, че поех този ангажимент, напротив
- той ми даде много. Видях много неща
отвътре, видях много хора в българския
спорт, кой пречи, кой помага в развитие-
то на спорта. Коя федерация се управля-
ва добре, коя не. Това нещо ми даде
много информация и успях да видя

На стр. 22
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Не
гледах
мача с
Косово,
лягам
си рано

нещата в спорта от административната
страна, а не само от спортната площадка.

- Да ви очакваме ли някой ден отново
в политиката?

- Нямам такива амбиции към днешна
дата. Искам българският спорт да се
развива, българските спортисти да носят
радост на народа, искам те да бъдат
пример за подражание, искам повече деца
да спортуват, разбира се, повече хора в
активна възраст да се върнат в масовия
спорт, да се движат. Искам да имаме по-
подвижна и по-здрава нация, това е
моето желание.

- Спечелихте "Рали България" в
тандем с Димитър Илиев. Как ви кара
да се чувствате това отличие?

- Чувствам огромно удовлетворение и
това, което направихме, ще остане в
историята на българския автомобилен
спорт. Не може да не ме ласкае това
нещо. Да, много хора ми задават въпро-
са как успяваш. Аз не съм глупав и знам,
че голяма част от успеха се дължи на
уменията на Митко да управлява добре
автомобила. Да, най-вероятно и аз съм
допринесъл с нещо, но ако трябва да се
сравнявам, в никакъв случай не мога да
кажа, че успехът е наравно, защото
уменията са си изцяло негови. От друга
страна обаче, той твърди, че в определе-
ни отсечки напълно ми се е доверявал на
това, което чета, защото е заблуда това,
което някои си мислят, че съществува
състезател, който може да наизусти
отсечка от 7 или 15 км. Да знае всеки
един завой и какво следва. Това е абсурд-
но дотолкова, доколкото, когато караш с

една нормална кола бавно - с 40-50 км,
това е едно. Когато обаче караш състеза-
телна кола, минаваш по същия този път
със 150 км/ч, завоите идват по съвсем
различен начин. Скоростта е огромен
фактор. Това са неща, които почти е
невъзможно да се запомнят наизуст.

- Гледате ли футбол? Питам ви заради
мача ни с Косово (загубата с 2:3 - б.р.).

- Не, не съм го гледал. Аз като един
мъж, обичащ много семейство си, се
поддавам на дресировка, така че ако
дават някоя комедия, когато се играе
мачът, жена ми и дъщеря ми надделяват
в избора на телевизионен канал. Не
знам, сигурно много мъже, които ще
прочетат интервюто, ще се съгласят с
мен. Да ви призная честно, аз не мога да
издържам до късно вечерно време. Аз съм
човек, който обича да става рано от

спорта още. Плуването е спорт, в който
се започва от много рано тренировката.
Последните години, когато живеех в
Германия, ставах в 5,45 часа всяка
сутрин и в 6,40 вече бях на басейна. В  7
часа започвахме тренировка във вода, а
преди това 15 минути загрявка на суша-
та. Даже едно време, когато бях в Смо-
лян в училището, ние започвахме в 5,30
часа сутринта тренировка, за да можем
да свършим в 7 часа и да започнем
училище. Плуването е спорт, в който се
започва много рано и може би поради
тази причина аз си лягам толкова рано.
Но като има интересни мачове, навреме-
то гледах. Сега по-малко може би с
факта, че нищо интересно няма да видя
по тези мачове. Идеята е такава, че не
мога да си обясня защо, но сега разбрах,
че сме загубили от Косово... Пак казвам,
случва се в спорта да загубиш, но много
е важно начинът, по който губиш - дали
са те надиграли тотално, дали си имал
малшанс, защото аз не виня никого.
Една загуба винаги има обяснение -
може да е елементарна грешка, може да е
малшанс, а може и да са те надиграли,
но аз не съм го гледал и не мога да дам
коментар за тази загуба. Но виждате
преди няколко дни защитата на световна-
та титла по бокс (шокиращият успех на
Анди Руис срещу Антъни Джошуа -
б.р.)... Видяхте, че в спорта могат да
настъпят неочаквани промени, още
повече, когато говорим за спортове с
единоборство. Затова плуването и леката
атлетика са най-великите и гледани
спортове на Олимпиадата. Затова Игрите
започват с плуване, а като свършат
състезанията в басейна, започва -  лека-
та атлетика. В тези два основни спорта
на Олимпийските игри не могат да
станат такива драматични промени.
Защото на старта застават осем души, а
от тези осем, най-добрият като няма ден,
останалите седем имат. Това неслучайно
са основните спортове, защото хората
разбират, че там нещата са много. Много
на по-високо ниво е феърплеят, много на
по-високо ниво е конкуренцията, просто
защото структурата на спорта е такава. В
единоборствата има други неща, които са
важни - жребий, ден и т. н. Вие виждате,
че в бокса никой преди мача не е вярвал,
че Джошуа ще загуби от Руис, дори
букмейкърите по друг начин си мислеха,

че ще се развие двубоят. Аз не залагам
на спортни събития, но бях чувал, че са
високи коефициентите, което означава, че
започват хората да спекулират дали това
е било уреден мач, затова казвам, че
спортът е интересен. Спортът трябва да
бъде подкрепян от хората, а за да се
случи това, се връщаме на предишния
въпрос в нашето интервю, че хората в
зряла и активна възраст трябва да се
върнат към активности - да се движат, да
спортуват. Когато започнат да се движат
и спортуват, самите те започват да
получават потребност да наблюдават
спорта, да възпитават спортна култура в
тяхното поколение деца и т. н. Затова го
споделям това нещо. Има и голяма част
хора, които обичат да гледат спортни
състезания - волейбол, баскетбол. Колек-
тивните игри винаги са били интересни,
но пък от мързел или нещо друго, не ги
практикуват. Когато се докоснеш до една
такава игра, когато влезеш на терена,
дори и на аматьорско ниво, ти разбираш
колко велики са професионалистите и
колко нещата, които те правят, са наис-
тина трудни. За да изглежда лесно по
телевизията, се изисква много труд. Като
гледам и аз как плува Майкъл Фелпс, си
казвам колко е лесно и бързо, когато
обаче трябва да влезеш във водата да го
направиш същото, виждаш, че не се
получава.

- За финал - какво е вашето послание
към младите спортисти?

- Моето послание към младите състе-
затели е да се дистанцират от мотото и
желанието на новото поколение - въз
основа на развитите технологии да
стават популярни и известни за 2 дни,
както се случва вече в нашето ежедневие.
Трябва да продължат да работят усилено
по време на тренировките, да продължат
да стискат зъби, защото успехът несъмне-
но ще дойде. Един успех, който е постиг-
нат с много труд, е траен и носи удовлет-
ворение. Той кара конкуренцията, с която
се състезават, да се отнася с теб към
уважение. Той кара съотборници и тези
хора, които харесват дадения вид спорт,
да те подкрепят и да получиш тяхното
уважение и одобрение. С няколко думи
казано - усилената работа по време на
тренировките със сигурност един ден ще
донесе успех във важно състезание,
защото няма невъзнаграден труд.

От стр. 21
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През 2007 година Петър Стойчев преплува Ла Манша, като постави и нов световен рекорд

42-годишният Петър Стойчев използва всяка
свободна минута, за да е със семейството си
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Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 111

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППрeвалявания
ВОДОРАВНО: "Мигове от живота". Марин. Рада-

нов (Георги). Белот. Конит. Ме (Райни). Тирада. Ако-
бо. До. Анали. Осина. Нот. Ников (Петър). "На М".
Лам. Коноп. Рагу. Бара. "Анана". Ал (Даниил). "То-
ника". Олина. ТАРОМ. Велит. Карадок. Канат. Умо-
ра. Амар. Мими. АПЕЛА. Ара. Комит. Котон (Йоже-
ни). Конак. ЛАТАМ. "То". Наноси. Аманов (Базар).
Ни. Ярило. Арени. Тор. Линен (Феодор). Дин. Дели-
катес. Бака.

ОТВЕСНО: "В името на бога". "Иконите". Гали
(Бутрос). Оман. Рамона. Ол. Сорорат. "Рита". "Има-
няри". Витан. Какаду. Икор (Роже). Лен. "Дано". Аро-
мат. "Сила". Калина. Окоп. Лилит. "Утро". Иконом.
Река. Оне (Жорж). "Жана". Опал. Калота. Ес. Киди-
ков (Христо). Нива. Атаман. Ватос. "Ранена". Омар.
Гон. "Бина". Аламан. "Неда". Томонага (Шиничиро).
ИТАР. Тоник. Паве. Амулет. Раковина.

Днес над по-голямата част от стра-
ната ще има превалявания от дъжд,
придружени с гръмотевици. По Чер-
номорието валежи не се очакват. Максималните температу-
ри ще са между 24 и 30 градуса.

Във вторник валежи ще има само в западната част от
страната. Температурите ще останат без промяна. До края
на седмицата времето ще започне да се стабилизира.

В сряда отново над цялата страна ще вали дъжд. Макси-
малните температури ще достигнат 32 градуса.

 В четвъртък и петък ще остане без промяна. Очакват се
краткотрайни превалявания. Максималните температури ще
са между 23 и 31 градуса. През почивните дни се очаква
променлива облачност с кратки превалявания от дъжд. Мак-
сималните температури ще са между 23 и 33 градуса.
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Тимът от Разград
замина на
подготовка в
Австрия, където
ще изиграе и
четири контроли

:

Íàêðàòêî
България достигна
до спора за третото

място на Световната купа
за новоизгряващи страни
на хандбалната сцена IHF
Emerging Nations в
Тбилиси (Грузия) след
невероятна драма. Водени-
ят от селекционера Никола
Карастоянов тим загуби
след продължения от Куба
с 36:39 (14:20, 32:32) във
втория полуфинал от
турнира. По този начин
българските "лъвове" ще
играят за бронза срещу
отбора на Великобрита-
ния, който загуби от
домакините от Грузия с
21:28 в първия полуфи-
нал. Все пак това е крачка
напред за българския тим,
след като беше на пето
място в предишното
издание на турнира, на
който преди две години
домакини бяха Габрово и
Велико Търново.

Волейболистите от
националния ни отбор
допуснаха

пета загуба в турнира от
Лигата на нациите.
Възпитаниците на Силва-
но Пранди изпуснаха да
победят Япония пред
4200 зрители във Варна
и загубиха драматично с
2:3 (25:22, 19:25, 25:16,
19:25, 19:21). България
изпусна мачбол при
16:15 в тайбрека, но
успя да спаси 7 мачбола,
преди да загуби петата
част с 19:21.

Легендата на
италианския футбол
Джанлуиджи Буфон
намекна,

че се готви за край на
кариерата си, и отвърна
на офертите на няколко
европейски гранда с
думите, че никога няма
да е резерва. "ПСЖ
преди пет месеца ми
казаха, че в края на
сезона вече ще имам
ролята на втори вратар.
От януари досега имах
достатъчно време да
мисля по този въпрос и
стигнах до извода, че
това не е за мен. Затова
се отказах от много пари
и опцията да продължа
така още един сезон"
заяви 41-годишният
Буфон.

Изпълнителният дирек-
тор на Лудогорец Ангел
Петричев говори преди
заминаването на тима на
лагер в Австрия. Той
коментира миналия шам-
пионат, както и целите на
"орлите". "По-различното
този сезон е, че футбо-
листите имаха по-малко
време за почивка, което
носи известен диском-
форт. Ние си имаме
процедура, която следва-
ме - първи лагер в Бълга-
рия, втори в Австрия, за
съжаление, първият е по-
кратък. Сега заминаваме
за Австрия, където предс-
тои да изиграем четири
контроли. Ще използвам
клишето, че трансферите
са отворен процес. Някои
преговори са по-напред-
нали, някои не толкова,
но колегите наистина
свършиха огромна по
обем работа, пътуваха
хиляди километри, наблю-
даваха десетки мачове.
Това, което се искаше от
тях, са го свършили. Ако
има нещо ново, с удовол-
ствие ще го съобщим",
каза Петричев.

"Аз още в края на
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шампионата ви казах, че
ние ще искаме да играем
нападателно, агресивно.
Това е футболът, който
печели симпатиите на
хората. В това отношение
няма промяна в политика-
та, тя е била една и съща
през последните 8-9 годи-
ни, в които Лудогорец е в
елита на България, така че
ще продължим по същия
начин. Няколко пъти имах
възможността да кажа, че
ЦСКА беше близо до нас
благодарение на грешките,

които ние сами допуснах-
ме. Ако проследите хроно-
логично, ще видите, че
загубихме много лесни
точки, които ако не бяхме
загубили, Лудогорец щеше
да стане шампион много
по-рано и респективно
футболистите щяха да имат
повече време за почивка.
Така се случи, че първенс-
твото стана завързано и
то благодарение на нас",
добави още шефът в
разградския клуб.

Лудогорец стартира по

Кубрат Пулев изгледа на живо
в Лас Вегас боя между Тайсън Фю-
ри и Том Шварц, завършил с тех-
нически нокаут в полза на брита-
неца във втория рунд. Присъстви-
ето на българския боксьор в за-
лата не бе изненадващо, тъй като
в момента той се подготвя в САЩ,
а и също като Фюри, е част от
промоутърската агенция Top Rank.

Тайсън Фюри (вече с 28 побе-
ди и 1 загуба) все още е "линей-
ният" шампион в тежка категория,
след като оправда очакванията и
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се справи лесно с непобедения до
момента Том Шварц (вече 24-1,
16 КО) в дебюта си в Лас Вегас.
Тайсън Фюри срази германеца са-
мо за два рунда. 6 секунди преди
края на втория  реферът на ринга
Кени Бейлис маркира технически
нокаут в полза на британеца.

Фюри успя да направи шоу за
американската публика, като во-
деше битката основно с леви и
десни прави, а с няколко по-теж-
ки крошета във втория рунд раз-
кървави носа на съперника си. Ци-

ганския крал не остави съмнение
в по-голямата си класа и записа
20-ия си нокаут в кариерата, като
все още е "линеен" шампион и но-
мер 1 в ранглистата на категория-
та на списание "Ринг" - "Боксова-
та Библия".  След победата си Фю-
ри изпя песента на "Аеросмит" - I
don't wanna miss a thing, а преди
това обяви, че ще проведе битка
на 21 септември или 5 октомври и
през 2020-а ще осъществи реванш
срещу шампиона на Световния бок-
сов съвет Дионтей Уайлдър.ç

Футболистите на Лудогорец стартираха контролите с разгромяваща победа срещу непретенциозен съперник

ударен начин летните си
контроли. Футболистите
на Стойчо Стоев победиха
с 12:1 третодивизионния
Надежда (Доброславци)
на комплекс "Царско
село". За успеха най-
резултатен бе Димо
Бакалов, вкарал 5 попаде-
ния, а първи голове с
екипа на "зелените" отбе-
ляза новото попълнение
Дан Битон. Друг нов в
клуба Мавис Чибота пък
пропусна дузпа през
първата част. ç

Аржентина загуби първия си
двубой от тазгодишното издание
на Копа Америка. "Гаучосите" пад-
наха с 0:2 от Колумбия в битка
от група "B". Попаденията за
"жълтите" отбелязаха Роджър
Мартинес (71) и головата маши-
на на Аталанта Дуван Сапата (86).

Лео Меси и компания започ-
наха силно срещата и в начал-
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ните минути се откри страхотна
възможност пред Агуеро, който
обаче бе отказан от вратаря на
Колумбия Давид Оспина. И вто-
рото полувреме обаче започна с
по-добра игра за "гаучосите", като
Паредес отправи много силен
шут, който мина на сантиметри
от гредата на Оспина.

Аржентина продължи с доб-

рата игра, но голът падна в тях-
ната врата. Роджър Мартинес по-
лучи пас отляво, след което се
напредна и с хубав шут отбеля-
за първия гол във вратата на Ар-
мани.

Меси и компания опитаха да
изравнят и именно на контраа-
така падна втория гол за колум-
бийците. Мартинес отново бе в

основата му, след като пусна
страхотен пас към Лерма, а той
стори същото за Сапата, който
бе безгрешен отблизо за край-
ното 2:0.

Така Колумбия оглавява гру-
па "B" с 3 точки след първия си
двубой. Аржентина е с 0, а оста-
налите два тима в групата са Ка-
тар и Парагвай.ç

Тайсън Фюри (вдясно) бързо приключи двубоя с Том Шварц


