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Дискусия: Нужна ли е
реформа на съдебната
система?

ÌÍÅÍÈÅ

Как китайската мечта
измести американската

< 8Проф. Васил ПродановПламен Милев

зродът от Сотиря няма приятели, няма семей-
ство, няма работа, няма образование. Има се-
ло, блудства, скука, бедност, убийство.

Много се постарахме да отгледаме точно
този изрод.

За 20 години, последните.
Къде сте хиляди НПО-та, които се грижите

за децата, младежта, образованието, полово-
то възпитание?

Къде сте бре, маскари нещастни?!
Във всяко село по един изрод отгледахте,

докато във всеки град държавни пари ядете.
Вие убихте детето от Сотиря, вие и държа-

вата-олигофрен, ваша е кръвта по ръцете на
изрода.

Покажете се по телевизията да коменти-
рате.

Имате ли програми, кампании, нови пози-
тивни идеи, а, имате ли, гнусави безродни-
ци?!?

А?! Бюджети имате ли?!?

Мартин КАРБОВСКИ
Фейсбук

Èçðîäúò, êîéòî
îòãëåäàõòå

È

умната екобомба, за която предупрежда-
ваха експертите, избухна. Граждани са
подали сигнали за неприятни миризми,
които идват от терените със загробени
прасета в Русенска област. Оплаквания-
та на хората са от селата Бабово, Пет
кладенци, Николово и Попина. Те са
притеснени, че от площадките могат да
се носят не само миризми, но и зара-
зи, съобщи БНТ. Чиновниците от
Агенцията по безопасност на храните
отговорили на оплакванията на хората
с традиционното оправдание, че няма-
ло такава опасност. Близо до русенско-
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то село Бабово, в отводнен язовир, са
загробени всичките 40 000 прасета от
свинекомплекса в Бръшлен, който беше
засегнат от африканската чума. От
седмица обаче зачестиха сигналите на
хора, които минават оттам, че от
мястото се носят миризми - най-често
сутрин и вечер. А чумата продължава
да шества из страната, след като в края
на седмицата се намериха умрели от
заразата диви прасета край Велинград,
в с. Забърдо, Смолянско, в землищата
на община Кубрат, на с. Мерданя и
Перущица.

екобомба избухна
Ñèëíà ìèðèçìà îò òåðåíèòå ñúñ çàãðîáåíè ïðàñåòà
ìîðè õîðàòà â Ðóñåíñêî

ÑÂßÒÑÂßÒ

Êîðáèí êúì ïàðëàìåíòà:
Ñïðåòå Áðåêçèò áåç ñäåëêà
Лидерът на британските лейбъристи Джереми Корбин от-
прави молба към парламента да се обедини, за да спре
излизането от ЕС, "преди да е твърде късно", пише Епи-
център. Корбин предложи себе си за министър-председа-
тел във временно правителство, гласувано при евентуал-
но отстраняване на Борис Джонсън от длъжност. Група от
повече от 100 депутати, представляващи всяка партия
от парламента, с изключение на северноирландската Де-
мократическа юнионистка партия, е подписала заявле-
ние, в което се казва, че е "недопустимо" парламентът да
чака до следващия месец, за да заседава отново, с
крайния срок за Брекзит на хоризонта. "Три години след
референдума за Брекзит страната стои пред пропаст.
Борис Джонсън стана премиер без обществена подкрепа.
Той няма право да избута страната ни от ръба на скалата
и в прегръдките на Доналд Тръмп", добави той. < 21

Идва нова иконо-
мическа криза, но та-
кава винаги идва вед-
нъж на около десет го-
дини. Разбира се, спа-
довете невинаги озна-
чават криза, но ние са-
ми я предизвикваме,

Åêñïåðò: Èäâà íîâà èêîíîìè÷åñêà êðèçà
защото постоянно на-
помпваме растежа, на-
помпваме парите и я
провокираме да ни
удари. Това заяви в
сутрешния блок на
''Нова телевизия'' Пе-
тър Ганев от Институ-

та за пазарна иконо-
мика.

''При нас кризата,
както обикновено, ще
дойде на по-късен етап.
Така че докато пристиг-
не при нас, тя първо
ще мине през Западна

Европа'', обясни екс-
пертът. По думите му
икономическата структу-
ра започва да се срива
тогава, когато при ог-
раничени ресурси всич-
ки започват да консуми-
рат и инвестират. ç

Колаж
ЗЕМЯ

Стотици бяха посетителите на дванадесетото издание на Международния фестивал на фолклорната носия "Скок във времето" в
местността Добромерица край село Жеравна, който се проведе през почивните дни. Представители на български занаяти от
цялата страна показаха уменията си и своята продукция. Снимка Пресфото БТА
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Лидерът на НФСБ
Валери Симеонов на
честванията по повод 116-
ата годишнина от избухва-
нето на Илинденско-
Преображенското въста-
ние намекна, че е много
вероятно да се разделят с
ГЕРБ, ако големият коали-
ционен партньор не
промени принципите си
на правене на политика,
пише "Флагман".

Валери Симеонов
започна разговора с
думите, че на фестивала в
Жеравна се е срещнал с
доскорошния втори човек
в ГЕРБ Цветан Цветанов,
но не пожела да конкре-
тизира какво точно са
говорили.

Ëèäåðúò íà ÍÔÑÁ å
èìàë ñðåùà ñ
Öâåòàí Öâåòàíîâ,
î÷åðòà ïîëîæåíèå
íà òåæêà
ïîëèòèêî-
èêîíîìè÷åñêà êðèçà

Âàëåðè Ñèìåîíîâ îòíîâî íàìåêíà
çà "ïàòðèîòè÷åí ðàçâîä" ñ ÃÅÐÁ

ÂËÀÑÒÒÀ

Àáñóðäåí çàêîí: Èçðîäúò îò ñåëî Ñîòèðÿ ìîæå äà èçëåçå îò çàòâîðà ñëåä 27 ãîäèíè
Окръжната прокуратура в

Сливен повдигна три обви-
нения - за убийство, за блуд-
ство и за изнасилване, на
задържания за убийството
на 6-годишното дете от сли-
венското село Сотиря.

Задържаният Мартин Три-
фонов е в болница под за-
силена полицейска охрана.
Заради трагичната смърт на
момичето в понеделник в
Община Сливен е обявен
ден на траур.

Обвиненията на Мартин
Трифонов са повдигнати в
присъствието на служебен
защитник в болницата, къ-
дето е настанен, предаде
БНТ.

След няколкочасови
преследвания вчера и оказ-
ване на съпротива, заподоз-
реният за убийството в Со-
тиря беше прострелян от по-
лицията.

Има огнестрелни рани и
счупвания на костите в об-
ластта на крака. Състояни-
ето му е стабилно, адеква-

Там се казва също: "Слу-
чаят в село Сотиря не бива
да остане просто поредни-
ят абзац от дългата сводка
с престъпления извършени
от маргинални субекти. Пре-
ди Кристин има много дъ-
лъг списък с придобилите
публичност подобни нечо-
вешки зверства.

- Вероника Здравкова във
В. Търново, убита от реци-
дивист, който беше излязъл
от затвора няколко дни пре-
ди това - съден по бързото
производство за убийство
със споразумение с проку-
ратурата и пуснат преждев-
ременно;

- Виктория Маринова в Ру-
се, изнасилена и убита от ци-
ганин, който сключи спора-
зумение с прокуратурата;

- 23-годишната жена из-
насилена и ограбена от ал-
жирец до Конната база в Со-
фия;

- Изнасиленото и пребито
непълнолетно момиче от с.
Хайредин, община Козлодуй;

- Бившият учител по му-
зика в казанлъшко училище,
който системно изнасилвал
13-годишната си дъщеря и
т. н, и т. н.

Да не пропускаме десет-
ките известни случаи на въз-
растни жени, с които невед-
нъж са се гаврили подобни
изверги, както и изнасилва-
нията на момчета, послед-
ното от които беше в квар-
тал "Секирово" на Раковс-
ки. Там непълнолетни цига-
ни се гавриха, блудстваха и
изнасилиха 12-годишно мом-
че. Ето защо от ВМРО сме
категорични, че подготвени-
те от нас промени в НПК
за отпадането на съкрате-
ното съдебно следствие, с
което се намаляват присъ-
дите с до 1/3 трябва, да от-
падне, особено при подоб-
ни тежки престъпления. Ка-
тегорични сме, че институ-
тът на неизбежната отбра-
на също трябва да бъде раз-
ширен и внедрен максимал-
но бързо", пишат от ВМРО.ççççç

"Ще имаме Коалицио-
нен съвет с Красимир
Каракачанов и смятам, че
предстоят доста сериозни
промени в отношенията
ни с ГЕРБ, тъй като дър-
жавата не върви в пра-
вилна посока. Намираме
се в икономическо-поли-
тическа криза. На първо
място - състоянието на
българската енергетика.
Още не е решен пробле-
мът с високите цени на
тока вследствие на борсо-
вите спекулации."

По думите му на фер-
мерите бил нанесен
смъртоносен удар с
мерките за африканската
чума: "Доживяхме до
момента на пълно унищо-
жаване на българското
свиневъдство! Честито!
Загубихме 2 млрд. лева",

допълни Симеонов.
Третият удар за българ-

ската икономика бил в
сектор "Туризъм", който
бил тотално съсипан,
смята Симеонов.

"Плажовете на Бълга-
рия са оглозгани от
мутрите като кочан варе-
на царевица. Изгонихме
си и българските туристи
и ще става все по-зле",
предупреди лидерът на
НФСБ. Валери Симеонов
повдигна и темата за
програмата "Плод и мля-
ко" - социален инструмент
за здравословно хранене
в училищата, финансиран
от ЕС. По думите му от
септември в училищата
нямало да се получава
нито мляко, нито кашка-
вал, защото "фирми на
ГЕРБ бяха натъпкани да

тен е и е контактен, казаха
от сливенската болница.
Направени са му две опе-
рации. По думите на лекаря
поне седмица ще е необхо-
дима 21-годишният мъж да
бъде изписан от лечебното
заведение.

По време на укриването
си Мартин се върнал в до-
ма си за кратко. Майка му
го нахранила, но не съоб-
щила в полицията.

Днес съдът ще гледа
мярката за неотклонение
на Мартин. Предвидените
наказанията за трите обви-
нения са 30 години затвор,
доживотен затвор и дожи-
вотен затвор без право на
замяна.

21-годишният убиец на 7-
годишното дете в село Со-
тиря най-вероятно ще из-
лезе от затвора след 27-28
години, освен ако не бъде
помилван преди това. Така
извергът ще се озове из-
вън решетките само на 48
години.

Прогнозата направи из-
вестният адвокат Марин
Марковски пред Lupa.bg.

Обвиненията, с които
Мартин Трифонов ще влезе
в съда, са за убийство на
малолетно лице по особено
жесток и мъчителен начин
и за изнасилване. Макси-
малната присъда, която той
може да получи, е доживо-
тен затвор със или без пра-
во на замяна. Но според На-
казателнопроцесуалния ко-
декс, в случай че той си
признае деянието, тя ще бъ-
де заменена с 30-годишен
зандан. При добро поведе-
ние зад решетките, както и
при труд вътре, той може да
излезе на свобода след са-
мо 27 години.

"Поставяме на фокуса на
обществото и химическата
кастрация като наказание
при изнасилване, педофилия
и други сексуални извраще-
ния". Това се казва в пози-
ция на ВМРО-Българско на-
ционално движение.

Снимки Пресфото БТА

поемат всички поръчки на
училищата".

 "Интересно какъв ще е
резултатът на местните
избори от смесените
райони, където Цветан
Цветанов беше пробил
със създаването на силни
организации на ГЕРБ.
Тежко и горко на тези
хора!", коментира Симео-
нов. На репортерски
въпрос: Означава ли това,
че Цветан Цветанов ще
помага на НФСБ, или ще
прави собствена партия,
Симеонов отсече: "Попи-
тайте го него, не мога да
говоря от негово име".

При всички положения
Валери Симеонов намек-
на, че предстоят сериозни
промени в отношенията
на малкия коалиционен
партньор с ГЕРБ.ççççç

Десетки вярващи се събраха в храм "Иван Рилски" в Асеновград за празника Успение на Йоан Рилски Чудотворец. На този ден тук се чете специална молитва за здраве.
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ÁÑÏ: Áîðèñîâ êàòàñòðîôèðà íà
òåìà ïúòèùà è òðàíñïîðò

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"На 16 август, трябваше
да стартира работата на
прословутата ТОЛ система -
всеки преминаващ през
България камион, междуна-
роден превозвач, български
превозвач да заплаща за
изминато разстояние, а със
събраните пари - да се
ремонтират българските
пътища. Днес вместо
пътища, по които да пътуват
гражданите, имаме участъ-
ци от магистрали - няма
цяла магистрала, работеща
в България". Това заяви
народният представител от
ПГ на "БСП за България"
Георги Свиленски на прес-
конференция в централата
на БСП. Той припомни, че
има една магистрала към
нашето Черноморие -
магистрала "Тракия", която
поредна година е с ограни-
чение 90 км за движение,
както и една магистрала
към Средиземно море,
която преди 4 дни изгоряла.

"За пожара на магистра-
ла "Струма" четири дни ни
занимават с прехвърляне
на отговорности между
Областно пътно управление
- Кюстендил, кмета на
Дупница,  АПИ.

Всички тези институции
ги обединява едно-
единствено име -
Бойко Борисов.

Ако ще ни занимават
още няколко седмици кой е
виновен, ако прокуратурата
ще си свърши работата и
ще намери наказателната
отговорност, то ние питаме
кой носи политическата
отговорност. Кой ще поеме
политическа отговорност за
изгорялата магистрала
"Струма"?", попита още
Свиленски. Той обърна
внимание, че Борисов,
докато пътува по измитите,
маркирани, добре осветени
пътни участници с минист-
рите на задната седалка,
трябва да слезе и под тези
съоръжения, за да види
какво има под тях. "Нека да
не го прокарват по нагласе-

Âúïðåêè ïîìïîçíîòî ðÿçàíå íà ëåíòè íà
ìàëêè ó÷àñòúöè îò ñòðàíà íà ïðåìèåðà
Áúëãàðèÿ íÿìà íèòî åäíà ãîòîâà
ìàãèñòðàëà, êàòåãîðè÷íè ñà ñîöèàëèñòèòå

Íà òîçè äåí

Събития
” 514 - Римският папа свети
Симах се оттегля доброволно
от папския престол.
” 1839 - Луи Дагер предста-
вя пред Френската академия
на науките метод за извърш-
ване на фотография.
” 1881 - С Указ 712 на
Народното събрание се
създава българската държавна
статистическа институция.
” 1903 - Илинденско-
Преображенското въстание:
Одрински революционен
окръг въстава.
” 1927 - Руската православ-
на църква признава Съветска-
та държава.
” 1944 - Втората световна
война: Париж въстава срещу
германските окупатори, с
подкрепата на съюзниците.
” 1960 - Студената война: в
Москва американският пилот
на сваления самолет U-2,
Франсис Гари Пауърс, е
осъден на 10 години затвор
за шпионаж.
” 1960 - Спутник: СССР
изстрелва космическия
апарат "Спутник-5" с двете
кучета Белка и Стрелка.
” 1991 -  Съветския прези-
дент Михаил Горбачов е
поставен под домашен арест
докато е на почивка в Крим.
Родени

” 1883 - Коко Шанел,
френска дизайнерка
” 1969 - Матю Пери,
американски актьор
Починали
” 14 - Октавиан Август,
римски император
” 1662 - Блез Паскал,
френски математик, физик и
философ
” 1819 - Джеймс Уот,
шотландски инженер, изобре-
тил Парната машина
” 1929 - Сергей Дягилев,
руски балетен импресарио
” 1936 - Федерико Гарсия
Лорка, испански поет

:

ни и подредени участъци, а
да гледа държавата от
всичките й страни. Работата
на министър-председателя е
не само да осигурява
изграждането на пътищата,
но и да контролира функци-
онирането и движението по
тях. В тази си работа г-н
Борисов катастрофира. Той
катастрофира по темата
пътища и транспорт",
категоричен бе Свиленски.
"В контекста на тази ситуа-
ция, всички говорим за
жертвите по пътищата.
Направиха се нови органи,
нова агенция за пътна
безопасност, направи се
нов координиращ орган към
Министерски съвет, увели-
чиха се глобите, промени
се Законът за движение по
пътищата, сложиха се нови
и скъпи камери, вследствие
на което обаче жертвите по
пътищата се увеличават.
Пътнотранспортните
произшествия се
увеличават,
травматизмът след ПТП-та
се увеличава, това всичко
води до натоварване на
социалната, на здравната
система, както и до  разби-
ти семейни и житейски
съдби", коментира социа-
листът. По думите му  вече
пета година се очакват
новите закони за движение
по пътищата - Законът за
пътните превозни средства
и Законът за водачите на
пътни превозни средства.
Той добави, че на 19-ти
август изтича срокът за
общественото обсъждане
на Закона за пътните
превозни средства, в който
управляващите виждат
начина, по който ще се
справят с жертвите по
пътищата. "Няколко дни по-
рано светваме лампата на
г-н Борисов - не знаем кой
е писал този закон - нека
да го види, преди да го
внесе в Министерски съвет
и Народното събрание,
защото единственото нещо,
което се прави с него, е

прокарване на лобистки
интереси. И нито един текст
не е в интерес на българс-
ките шофьори, на българс-
ките граждани и на безо-
пасността им", добави
Свиленски.

"Законът за пътните
превозни средства в пред-
ложения от Министерски
съвет вид единствено ще
гарантира на всеки българс-
ки гражданин, който ползва
пътно превозно средство,
повече разходи, повече
такси, повече бюрокрация,
по-скъпи резервни части,
по-скъпи ремонти, по-скъпи
периодични технически
прегледи и много админист-
ративен тормоз". Това заяви
народният представител от
ПГ на "БСП за България"
Димитър Данчев. Като
пример за абсурдността на
предлаганите промени той
посочи създаването на
хартиен паспорт на всяко
пътно превозно средство,
където да се записва дали
то е претърпяло пътнотран-
спортно произшествие. "Ако
това превозно средство е
било ремонтирано и мина-
ло технически преглед,
доказващ  качеството на
извършения ремонт, то не
би трябвало това ППС да
се различава от всяко
други такова, което не е
претърпяло ПТП", коменти-
ра социалистът. Според
него се създава допълни-
телна административна
тежест и тормоз за собст-
вениците на ППС-та. Той
обясни, че се предвижда и
глоба от 1000 лв. за всеки
собственик, който се осме-
ли сам да извърши ремонт-
на дейност по него. "Режи-
мът на регистрация на
сервизите  трябва да бъде
уведомителен. Обръщаме
се към министъра на

транспорта и министъра на
вътрешните работи да
внесат още сега, със самия
закон и наредбите към
него", призова той и допъл-
ни, че в противен случай
остава впечатлението, че
тези наредби, приети по-
късно, могат сериозно да
изкривят основния замисъл
на закона - намаляване на
ПТП-та, които се дължат на
техническа неизправност на
превозните средства. По
думите му в тези наредби
могат да бъдат
прокарани откровено
лобистки интереси,
които да гарантират значи-
телни печалби на определе-
ни лица, за сметка на
всички ползватели на
превозни средства. Данчев
подчерта, че в закона,
предлаган от МС, са зало-
жени и частни надзорни
структури на териториален
принцип, които да контро-
лират по неясни критерии
пунктовете за периодични
технически прегледи на
ППС. Според него така
държавата се отказва от
своите присъщи и контрол-
ни функции и отговорности
и ги прехвърля на частни
субекти. "За пореден път
управляващите се опитват
да  ни убедят, че един
частен субект може в
обществен интерес успеш-
но да контролира друг
частен субект. Същото се
опитват да направят и с
регистрацията на ППС-та -
тя да бъде прехвърлена на
специални пунктове. С така
написаните текстове обаче
не отпада необходимостта
след извършването на
такава идентификация да
бъде посетен и КАТ", каза
още Димитър Данчев.ç

През 2018 г., по повод на 120-го-
дишнината от рождението и 95 години
от смъртта на Христо Смирненски - един
от най-гениалните български творци на
художественото слово, оставил за крат-
кия си 24-годишен живот изключително
по обем и богато като съдържание и со-
циални послания творчество, Национал-
ният съвет  и Парламентарната група на
Българската социалистическа партия и Уп-
равителният съвет на Съюза на българс-

ките писатели учредиха
НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ".

Носители на наградата могат да бъдат поети, прозаици,

ÍÀÃÐÀÄÀ
ÇÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ  "ÕÐÈÑÒÎ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ"

драматурзи, публицисти и литературни критици, които са посве-
тили своите професионални и творчески прояви на значими
обществени проблеми от позициите на левите политически и
социални  идеи. Предимство при обсъждането на предложения-
та ще се дава на кандидатурите на млади литературни творци.

Право да номинират кандидати за носители на наградата имат
писателски дружества, ръководства и колективи на издателства и
на литературни издания, поети, писатели, публицисти и литера-
турни критици, творчески съюзи и неправителствени организа-
ции, организации и съвети на БСП  и др. подобни на тях.

За всеки номиниран за наградата до 31 август 2019 г. в НС

на БСП и в УС на СБП трябва да бъде изпратено на материа-
лен и електронен носител мотивирано предложение, придру-
жено с биографична и  творческа справка.

За повече информация и справки за конкурса се обръщайте
към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, култура и медии
(София 1000, ул."Позитано" №20, телефони 02/8107330 и 02/
8107219 и е-mail -  kulturaimedii@abv.bg)  и към Отдел "Админис-
тративен" на Съюза на българските писатели (София - 1000, ул. "
6 септември" №35, телефон 02/9880685 и е-mail - sbgp@abv.bg )

Документите с предложенията за номинираните
се изпращат на посочените електронни пощи и

се внасят на хартиен носител в отдел
"Деловодство" на НС на БСП и в отдел "Деловодство"

на  СБП до 31 август 2019 г. включително.
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Международните зърнени па-
зари се диктуват от контрастни
настроения през последните ме-
сеци. Песимизмът, свързан с кли-
матичните промени, сухата есен
и студената пролет, отстъпи под
въздействието на добрите резул-
тати от жътвата в Европа. За си-
туацията в търговията с пшеница
у нас и по света Агри.БГ разгова-
ря с Васил Симов, изпълнителен
директор на "Софийската стоко-
ва борса" АД.

- Г-н Симов, кое е най-харак-
терното за зърнения пазар тази
година през летния сезон?

- Очакванията бяха да имаме
един спокоен сезон сега, лятото
на 2019 г. До голяма степен тези
прогнози се оправдаха, но като
гледам графиките и движението на
цените по света, а и в България,
като че ли отново сме в динамич-
на среда. Очакванията бяха за ед-
ни по-високи цени от миналого-
дишните, които бяха някъде около
210-220 долара на тон за различ-
ните пазари по света. Американс-
ката пшеница е малко по-скъпа ви-
наги. Европейската е малко по-ев-
тина. Ние в Черноморския басейн
сме още по-евтини по обясними
причини.

Юли месец като че ли беше
доста спокоен при пазара на пше-
ницата. Цените се движеха според
очакванията. Сега раздвижвания-
та дойдоха в последната седмица
на юли и първата седмица на ме-
сец август, когато цените тръгнаха
нагоре. Малко е странно в летни-
те месеци - в периода на приби-
ране на пшеницата, цените да рас-
тат, но фактите са налице.

Основните причини за това са

реколтата, която се оказа по-сла-
ба от миналогодишната и очаква-
нията през пролетта и началото
на лятото бяха за по-добра ре-
колта, но сега след прибирането в
различните краища на света се
оказа, че реколтата е малко по-
слаба.

За сметка на това потребле-
нието в световен мащаб нарасна.
Особено сега, през летните месе-
ци, се отчита едно засилено пот-
ребление на пшеница и очаквани-
ята са, че до края на годината то
ще продължи. Това кара цените да
вървят леко нагоре, но въпреки то-
ва те са почти като миналогодиш-
ните с малки отклонения. За мо-
мента те са със знак минус в срав-
нение с миналогодишните.

Аз ще кажа и няколко конк-
ретни числа. В САЩ цената е спад-
нала от миналата година с 4%. Сега
е около 216 долара/тон. В Черно-

морския басейн нещо, което е по-
интересно: Русия и Украйна имат
лек спад в цената в сравнение с
миналата година с около 5-6%. Це-
ната е около 210 долара/тон, но
това е за момента.

Тенденцията, както казах, през
последната седмица на юли и пър-
вата седмица на август е покачва-
не на цените. Така че можем да
очакваме, че с края на лятото, ве-
че септември, цените може би ще
изпреварят миналогодишните ка-
то размер.

- Конкретно за България та-
зи година се очаква да е много
добра, даже има прогнози за ре-
кордна реколта от близо 6 млн.
тона пшеница. Какво мислите
за това?

- Действително, миналата го-
дина беше малко по-слаба за ре-
колтата от пшеница в България. Се-
га се очаква добив от около 5,8
млн. тона, което е повече от ми-
налогодишния (около 5,4 млн. то-
на по данни на аграрното минис-
терство - б. а.).

Това е добре като количество.
Като качество, обаче, наскоро имах-
ме Консултативен съвет по зърно-
то, който отчете, че близо полови-
ната от пшеницата не е с нормал-
ните хлебопекарни качества.

Повече се доближава до фу-
ражната пшеница, което е било
винаги в България нещо нормално
за реколтата в сравнение с други
държави, които имат доста по-го-
лям процент хлебна пшеница и
доста по-малък процент фуражна.

Цената в началото през месец
юли вървеше някъде около 380
лв./тон, достигаше до 400 лв./тон.
В момента леко спадна цената -

около 350 лв./тон, защото коли-
чеството пшеница е достатъчно го-
лямо.

Но трябва да отбележим, че
факторът вътрешна цена и вътреш-
но потребление е много по-сла-
бият фактор. По-силният фактор
за формиране на цената в Бълга-
рия - това са международните це-
ни на пшеницата. А както казах,
по света, включително Черномор-
ския басейн - Русия и Украйна,
Атлантическото крайбрежие на
Франция и Германия, САЩ, къде-
то е най-големият пазар на пше-
ница, отчитат повишаване на це-
ната през последните няколко дни
и седмици.  Така че може да очак-
ваме всичко във вътрешен план.
Това успокояване на цената от
390 лв./тон до към 350 лв./тон
може да се окаже временно, а
може да се окаже и за по-про-
дължителен период.

- Вие сте в пряк контакт с
търговците. Какво бихте искали
да кажете на производителите на
зърно, какво бихте ги посъвет-
вали, така че тяхната стока да
намира по-добри пазари?

- Не съм аз най-добрият съ-
ветник за производителите на зър-
но, тъй като те са професиона-
листите. Аз по-скоро следя паза-
рите от повече от 25 години и виж-
дам тенденциите в световен ма-
щаб. Виждам тенденциите при нас
в Европейския съюз, в частност -
Черноморското крайбрежие.

Мога да кажа на българските
производители и на българските
търговци, че за жалост цената на
зърното, на пшеницата, не се фор-
мира в България. Имали сме годи-
ни с много добра реколта и с много
високи цени.  Имали сме години с
ниска реколта, но за сметка на
това и за жалост с ниски цени.
Така че световната тенденция в
движението на цената на пшени-
цата определя и цената в Бълга-
рия независимо от това каква е
реколтата.

А иначе съвсем така христо-
матийно мога да спомена, че кол-
кото по-добри семена се използ-
ват, наторяване на почвата, всич-
ки останали обработки, които са
необходими, са важен фактор за
по-добрите добиви и по-доброто
качество на българската пшеница,
за да може тя да е конкурентна на
международните пазари.

Така че, когато дойдат търгов-
ците от чужбина в Черноморския
басейн и се чудят откъде да си
купят пшеницата, да предпочитат
България, а не да карат към Русия
или Украйна.

- Какво бихте ни казали за
борсовата търговия със зърно?

- Първо, няколко азбучни ис-
тини. През борсата минава едно
малко количество, някъде до 5%
от реколтата на всяка една дър-

жава. Дори за САЩ, ако говорим,
и там през борсата се сключват
сделки за не повече от 5% от ко-
личествата произведена пшеница.
Но това не означава, че това е
малко. Дори напротив. Това е на-
пълно достатъчно, за да се фор-
мира борсовата цена на база на
търсенето и предлагането, и оста-
налите 95% да се търгуват по бор-
сови цени. В България от години
вече се опитваме да доближим
международните стандарти. При
нас се търгува някъде около 3%
до 5% - в по-добрите години, от
реколтата на пшеница през Софий-
ска стокова борса.  Но се радвам,
че нашият сайт е посетен от зна-
чително много търговци и произ-
водители, които си сравняват сво-
ите желания за реализация на го-
товата продукция, пшеницата, с
тенденциите на пазара, с борсо-
вите цени.

- Кое е характерното тази го-
дина за останалите зърнени кул-
тури, които са борсови стоки?

- Много е рано да говорим за
царевицата и слънчогледа, колко-
то и да ми се иска да ги спомена,
тъй като все още не е започнало
прибирането на реколтата. Но за-
сега това, което съм чул от земе-
делските производители, това, за
което Министерството на земеде-
лието излиза с официални данни -
очаква се една добра реколта,
близка до миналогодишната.

Фокусът засега все още оста-
ва пшеницата. Даже забравихме
за ечемика преди месец, месец и
половина, когато той беше актуа-
лен. Ако няма някакви катаклизми
природни, знаете: пожари, навод-
нения, не дай си боже, и други,
тогава българското земеделие мо-
же да отчете една добра реколтна
година.

- Как виждате развитието на
търговията със зърнени култури
на Софийската стокова борса?

- Още от самото си създаване
през далечната 1991 г. ние обо-
собихме зърнените контракти ка-
то един специфичен вид борсови
стоки и до ден-днешен ги търгува-
ме в самостоятелно звено - кръг
го наричаме ние на борсата. Така
че се опитваме да съберем тър-
говците на зърно. Някои от тях са
при нас, други използват посред-
ници, брокери. Смятам, че борсо-
вата търговия със зърно има бъ-
деще и ние вече 28 години про-
дължаваме да търгуваме на бор-
сов принцип българското зърно.

- Къде сме ние на картата на
Европа, на картата на Европейс-
кия съюз?

- Колкото и да не ми се иска
да го казвам, много сме далече.
Много сме далече, тъй като още
от създаването си българските бор-
си - говоря за нас, Софийска сто-
кова борса, ще спомена и Фондо-
вата борса, която има съвсем друг
приоритет за работа - търговията
с акции, но борсовата търговия в
България не срещна подкрепата на
държавата и през 90-те години, а
дори и след 2000-а.

Аз си спомням, тъй като учас-
твам в такива форуми - междуна-
родни за борсова търговия, как се
отнесоха например правителства-
та в Чехия, в Полша, в Унгария
към развитието на тяхната борсо-
ва търговия. И виждам как ние сме
неглижирани. До голяма степен
имаме доста предложения, които
преди да влязат в парламента още
те биват блокирани.

Така че не се гледа с добро
око на борсовата търговия, може
би защото е прекалено открита,
прекалено честна. А като че ли ня-

кой не иска толкова пазарно да
се развиват тези отношения.

- Бихте ли споделили някои
от тези идеи, за които не сте
срещнали разбиране и подкре-
па?

- Преди стотина години, през
20-те години на миналия век в Бъл-
гария е имало един закон, който е
разпореждал всяка износна сдел-
ка за зърно от България да бъде
регистрирана. Така е казано тога-
ва, считайте сега - сключена, на
стоковата борса. За да може да се
види какъв е произходът на това
зърно, което се изнася. Казано се-
га в ХХI век, платено ли е ДДС-то?

Достатъчно ли е качествена
българската пшеница? Сега такъв
контрол няма и никой не знае, ко-
гато се товари един кораб, откъде
е натоварено това зърно, българ-
ско ли е, румънско ли е, дали са
платени всички налози по сделка-
та, или не са? Така че има доста
перипетии, които спъват или по-
скоро по-ясна би била търговия-
та, ако тя минава през борса.

Аз не искам да стигам до аб-
солютен максимум всичкото зър-
но да се търгува на борсов прин-
цип. Все пак бих се радвал, ако
някои от нашите предложения, ко-
ито излизат от практиката, срещ-
нат разбиране в очите на предс-
тавляващите нашата държава. Ро-
лята на борсата е не да сключва
сделки, а да информира заинте-
ресованите лица какви са цените
и какви са тенденциите.

- Когато след година се ви-
дим отново, какво Ви се иска да
се е променило в тази сфера?

- Може би активността да е
по-голяма. Активността и на про-
давачите, и на купувачите. Засега
повечето питат, информират се за
цената и сключват сделката зад
ъгъла. Не я сключват на открития
пазар. Много са бизнесмените в
България, които все още продъл-
жават да крият ДДС, а ДДС на бор-
сата няма как да бъде скрито. За-
това аз не съм голям оптимист по
отношение на активността на бор-
совата търговия със зърно - да ста-
не в пъти по-добра.  Не, нека се
запази на тези нива - около 3% от
реколтата да се търгува през бор-
сата, но останалите 97% да се
сключват по борсови цени.

Интервю на
 Весела ВАНЕВА
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Î÷àêâàíî: ×óìàòà ñå è ðàçìèðèñà

Граждани са подали сиг-
нали за неприятни миризми,
които идват от терените със
загробени прасета в Русен-
ска област. Оплакванията на
хората са от селата Бабово,
Пет кладенци, Николово и
Попина. Те са притеснени, че
от площадките могат да се
носят не само миризми, но
и зарази.

От Агенцията по безопас-
ност на храните в Русе са
уверили пред БНТ, че няма-
ло такава опасност. При заг-
робването на животните би-
ли взети всички мерки за
биосигурност и местата се
охранявали денонощно.

Близо до русенското се-
ло Бабово, в отводнен язо-

вир, са загробени всичките
40 000 прасета от свинеком-
плекса в Бръшлен, който бе-
ше засегнат от африканска-
та чума. От седмица обаче
зачестиха сигналите на хо-
ра, които минават оттам, че
от мястото се носят мириз-
ми - най-често сутрин и ве-
чер.

Д-р Николай Ненов, кой-
то е началник-отдел в Облас-
тната дирекция по безопас-
ност на храните в Русе, е уве-
рил, че постоянно се рабо-
тело, имало техника и при
малък излив, който настъп-
ва, веднага се запръстява-
ло.

Африканската чума по
свинете проникна и в Пазар-

джишка област. Вирусът е
открит в остатъци от диво
прасе в района на Велинг-
рад, съобщава д-р Петко Ми-
тев от Областната дирекция
по безопасност на храните,
цитиран от БНР. Положител-
ни са и резултатите от про-
ба, взета от глиган в райо-
на на Държавното горско
стопанство Хвойна, по-точ-
но в землището на село За-
бърдо, община Чепеларе.
Информацията е подадена
от Областната дирекция по
храните в Смолян, предаде
БТА. Това е третият случай
на заразено диво прасе в
област Смолян. Преди това
бяха открити 9 мъртви диви
прасета край доспатското

Един от последните ана-
лизи на икономическия ана-
лизатор Николай Вълканов
е свързан с бума на афри-
канката чума по свинете и
незапомнената криза, пред
която е изправен един от
успешните до момента сек-
тори от животновъдството.
Синор. БГ публикува със
съкращения становището на
Вълканов, повдигащо реди-
ца въпроси за цялостното
управление на аграрния сек-
тор в страната.

"Любима храна на бъл-
гарина и бизнес за близо
300 млн. лева на година са
поставени под заплаха от из-
чезване. Годината е 2019-а,
чувството - deja vu (вече ви-
дяно преживяване). Истори-
ята се повтаря всяка година
или в най-добрия случай
през година. А потърпевши
са всички - животновъдите,
които губят бизнес, държав-
ните служители, традицион-
но опиращи пешкира, поли-
тиците, чиито постове започ-
ват да се клатят и потреби-
телите, на които ще им се
наложи да променят храни-
телните си навици или да
плащат по-скъпо за люби-
мите си храни. България е
може би единствената дър-
жава в Европа, в която епи-
демиите по животните винаги
предизвикват нечовешка ис-
терия, трусове по етажите на
властта и огромни държав-
ни харчове без никой от за-
сегнатите да си взема някак-
ва поука.

Истинските мащаби
на последствията
Българското свиневъдс-

тво се възстановяваше със
стабилни темпове през пос-
ледните пет години, стиму-
лирано от засиленото пот-
ребителско търсене и ноти-
фицираната държавна по-
мощ за хуманно отглежда-
не на свине. Броят на сви-
нете майки се увеличи с
27% за периода 2014-2018

Âúëêàíîâ: Áåç ÷óìà äî 10 ãîäèíè ùÿõìå äà çàäîâîëÿâàìå âúòðåøíîòî òúðñåíå
íà ìåñî äî 75 ïðîöåíòà

село Змеица и Държавното
ловно стопанство "Извора"
край Девин.

Според официалната ин-
формация, публикувана по-
късно на сайта на БАБХ, за-
разени диви прасета са на-
мерени на още три места -
на територията на община
Кубрат, област Разград; в
землището на великотърнов-
ското село Мерданя и в зем-

лището на град Перущица,
област Пловдив.

Определена е инфектира-
на зона, която обхваща 200
кв. км около новите обекти
на заразата. За два месеца
се забранява движение на хо-
ра, животни и превозни сред-
ства в този периметър. Спи-
ра се дърводобивът. Забра-
ната важи също за билкари
и гъбари. ç

À ïîëèòèöèòå êúðøàò áåçïîìîùíî
ïðúñòè, çàùîòî çíàÿò, ÷å õåì íå ñà
ñè ñâúðøèëè ðàáîòàòà, õåì èäâàò
èçáîðè, ïúê èì ñå îñòàâà íà âëàñò

г., на отглежданите прасета
- с 18%, а промишленото
производство на свинско
месо нарасна с над 47% и
през миналата година вече
е задоволявало 37% от вът-
решното търсене спрямо
33% през 2014 г. Ако тези
темпове на развитие се бя-
ха запазили, до десет годи-
ни производството в стра-
ната щеше да задоволява
три четвърти от търсенето.

Към днешна дата обаче,
близо една пета от това
производство вече е ликви-
дирано. Останалите произ-
водители са принудени да
инвестират стотици хиляди
левове в допълнителни мер-
ки за ограничаване достъпа
до свинефермите, дезин-
фекция, специализирано
оборудване за транспорт, за
изгаряне на животински от-
падъци, за обработка на фу-
ражите и пр. и пр. Без да
имат гаранция, че няма да
им се наложи утре да лик-
видират стадата си, защото
заболяването се разпрост-
ранява безконтролно в ця-
лата държава, а щамът му е
изключително устойчив и е
повече от сигурно, че ще
остане по нашите географ-
ски ширини задълго.

Загубите на частния сек-
тор могат условно да се из-
числят на между 60 и 300
млн. лв. (при различни сце-
нарии за ликвидиране на
стадата), а минимум 5-10
млн. лв. ще са допълнител-
ни разходи за биосигурност
и др. Държавата ще компен-
сира производителите тип
"заден двор" с около 4 млн.
лв., а разходите, които ще
струва принудителното умър-
твяване на животните и ко-
ито би трябвало да бъдат
възстановени от ЕС на око-
ло 75% тепърва ще бъдат из-
числявани и зависят от това
колко индустриални ферми
още ще бъдат засегнати.

Може да се каже, че дър-

жавната помощ, която бе от-
пускана на сектора в про-
дължение на пет години в
размер на над 100 млн. лв.
в известна степен е отишла
на вятъра, тъй като това, за
което се плащаше, вече не
съществува. Що се отнася до
домакинствата, всяко 10-
процентно увеличение на це-
ната на свинското ще озна-
чава средно 33 лв. повече
разходи на година при за-
пазване нивата на консума-
ция (или при 30% = 99 лв.,
при 50% = 165 лв. на годи-
на и т.н.). Това прави между
105 и 300 млн. лв. повече
разходи от домакинствата на
година, ако цената се вдиг-
не с 10-30%, каквито прог-
нози циркулират в момента.

Провалът в овладяване-
то на заболяването у нас
прави навлизането му в
Сърбия въпрос на време.
Оттам рискът от прехвърля-
не в Западна Европа нарас-
тва още повече, като зап-
лашва да се превърне в
проблем на европейската
свиневъдна индустрия (за-
сега АЧС в Белгия, Унгария
и Чехия е открита само по
диви прасета, като в Чехия
заболяването е овладяно, а
Западна Полша засега е
чиста). Подобно развитие на
ситуацията поставя ЕС под
непоправими последици. Ев-
ропейското производство
на свинско е на второ мяс-
то в света по обем след ки-
тайското, а по износ ЕС е
глобален лидер.

Някои азиатски държа-
ви (като Виетнам, например)
вече забраниха вноса на
свинско от засегнатите от
чумата държави в ЕС. Ев-
ропа е изправена пред ре-
ална опасност да бъде изо-
лирана от световния пазар
на свинско месо и държа-

вите членки да изпаднат в
ситуация да се "замерват" с
евтино свинско, което не
може да се продаде извън
ЕС. Тогава потребителите ще
си отдъхнат, но само вре-
менно, защото ще послед-
ват масови фалити в секто-
ра, а българското производ-
ство, което все още не е
достатъчно конкурентно и
произвежда по-скъпо, ще
изчезне съвсем.

Още в края на 2017 г.
индустрията беше наясно, че
е въпрос на време заразата
да стигне българските гра-
ници. Държавата също. Да-
ли взетите мерки са били
адекватни или пък навреме-
ни, или пък съвестно изпъл-
нени всеки може да преце-
ни сам на фона днешната си-
туация в страната. Изумител-
на е бързината, с която ви-
русът обхвана промишлени-
те свинекомплекси в Бъл-
гария. В Източна Европа те-
зи случаи са изолирани, а
заразата обхваща основно
домашните стопанства на-
ред с дивите животни. В Че-
хия и Унгария АЧС бе изо-
лирана единствено по ди-
вите прасета. Това ни кара
да мислим, че слабости има
и в БАБХ, и в самите свине-
комлекси. Последните, макар
и реновирани, в масата си
остават наследство от соца
и някои детайли в биосигур-
ността им изглежда проявя-
ват слабости. Като цяло усе-
щането е, че нещо е сбър-
кано у нас по цялата вери-
га.

Докато заразата върлу-
ваше в Източна Европа и
дивите свине бяха преван-
тивно отстрелвани с увели-
чени темпове, в България
популацията им нарасна с
30% през последните 7-8
години.

Същевременно от Видин
до Странджа и от Добрич до
Петрич, откъдето и да мине
човек рано или късно се на-
тъква на една и съща гледка
- стопански животни (вкл.
прасета) се разхождат нео-
безпокоявано из населени
места, пресичат междуна-
родни пътища в търсене на
по-зелена трева, или на сел-
ското бунище, където се хра-
нят с безразборно изхвър-
лени отпадъци.

За хигиената при клане
и дране на открито изобщо
няма какво да се говори.
Често срещано явление е
остатъци от домашни живот-
ни и отстрелян дивеч да се
въргалят по улиците в се-
лата, където други животни
ги разнасят във всички по-
соки.

В България по оценки на
бизнеса са отгледани меж-
ду 1,4 и 1,5 млн. прасета
през 2018 г. Ако това е та-
ка, то официалната статис-
тика показва под 1,2 млн.
заклани в кланици или в до-
машните стопанства. Оста-
налите над 200 хил. изглеж-
да са в неизвестност.

Агенцията по безопас-
ност на храните уж контро-
лира, но това не пречи на
никого. Държавните регис-
три са пълни с несъществу-
ващи животни и ферми, за
които се изплащат субси-
дии, но реални животни, от-
глеждани от недобросъвес-
тни стопани не присъстват
в системата. За директори-
те в БАБХ замазването на
скандали с обществени по-
ръчки за ваксини (2014 г.),
лабораторни анализи
(2013-а и 2014-а година),
инсинератори (2018-2019)
и пр. отдавна се е превър-
нало в ежедневие. Това че
екарисажите не работят с
месеци заради забавени до-
говори, от агенцията отдав-
на се е превърнало в прак-
тика. Това че приемането и
изпълнението на Национал-
ната програма за профилак-
тика, надзор, контрол и лик-
видиране на болестите по
животните и зоонозите в
България всяка година се
бави с месеци, че не се под-
писва рамков договор меж-
ду МЗХГ и Българския вете-
ринарен съюз е само фо-

нов шум в новините. И така
е от години.

Забавената реакция на
хората и държавните влас-
ти често прави крутите мер-
ки срещу личните стопанс-
тва необходими. В такива
случаи винаги се намират
ентусиасти, природозащит-
ници, фейсбук търсачи на
слава и съмнителни субек-
ти, които да опънат жива ве-
рига пред тези, които най-
сетне са дошли да си свър-
шат работата. Будните граж-
дани искат първо да видят
заболяло прасе. Да повяр-
ват, че има проблем. Те от-
давна нямат доверие в инс-
титуциите.

И как да имат? Ако е
толкова важно и спешно да
се умъртвяват животни, то-
ва никак не личи по пове-
дението на властта. Хората
си развяват байрака по пъ-
тища и площади и продъл-
жават да настояват на сво-
ето - да видят умряло пра-
се. А политиците кършат
безпомощно пръсти, защо-
то знаят, че хем не са си
свършили работата, хем ид-
ват избори, пък им се оста-
ва на власт.

Ако питате едните - ви-
новни са световните конс-
пиратори. Ако питате дру-
гите - виновни са румънс-
ките туристи.

Можете просто да се
разходи из страната и ще
разберете, че чумата не е
по свинете... Тя е по хората.

През 2014 г. епидемия
от син език обхвана 22 об-
ласти. През 2016 г. в стра-
ната пламна неконтролиру-
ема епидемия от заразен но-
дуларен дерматит по едрите
преживни животни, а през
2018 г. се разрази чумна
епидемия по дребните пре-
живни животни. Общо бяха
умъртвени над 6000 глави
добитък. ç

``
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Пламен МИЛЕВ

През 2018 г. в България
са осъдени 23 973 лица, ка-
то наложените наказания
лишаване от свобода са 19
615, или над 80%. В същото
време дефицитът на спра-
ведливост не спира да се
усеща. Гражданите са из-
пълнени с недоверие към
съдебната система и общо-
то усещане е за пълна нее-
фективност. Голямото коли-
чество осъдени лица не мо-
же да пречупи тези предс-
тави. Обяснение за това
усещане можем да наме-
рим, ако се вгледаме в де-
тайлите. Огромна част от
осъдените са за престъпле-
ния по транспорта и съоб-
щенията (чл. 340 -345а НК)
- 9250 лица, 5579 лица са
осъдени за престъпления
против собствеността. От
наложените 19 615 наказа-
ния лишаване от свобода 19
122 са до три години лиша-
ване от свобода, а по-под-
робен разрез показва, че
от тях 10 672 са до 6 месе-
ца лишаване от свобода. В
същото време за престъп-
ления по служба са осъде-
ни 3 лица, а за безстопанс-
твеност - 2. Тази статисти-
ка показва, че системата за
наказване само привидно е
ефективна. За истински зна-
чимите престъпления, кои-
то засягат интересите на об-
ществото или са извърше-
ни от овластени длъжност-
ни лица, справедливост не
се усеща.

В България схващаме
справедливостта единстве-
но като резултат от осъж-
дането на едно лице на
ефективно лишаване от
свобода. Усещането за
свобода в едно цивилизо-
вано общество ще се поя-
ви, когато се почувства
адекватността на репреси-
ята, когато всяко правона-
рушение получи своевре-
менна и съразмерна дър-
жавна реакция. Справед-
ливостта не е само в те-
жестта на наказанието - тя
е резултат от неговата не-
отменност и ефективност.
Няма да има усещане за
справедливост, което да се
създаде единствено от на-
казателноправната систе-
ма - справедливост ще по-
роди комплексното усилие
на всички държавни орга-

Äèñêóñèÿ: Íóæíà ëè å ðåôîðìà
íà ñúäåáíàòà ñèñòåìà?

ни да спазват правилата -
и в превенцията на право-
нарушенията, и в тяхното
санкциониране.

С други думи, ще прео-
долеем дефицита на спра-
ведливост, когато постиг-
нем състояние на устойчив
правов ред.

В началото на прехода
понятието правова държа-
ва се появи като противо-
положност на тоталитарна-
та държава, която се на-
месва във всички области
на обществения и частния
живот на гражданина, т. е.
той живее под полицейска
опека. При правовата дър-
жава, напротив, индивиду-
алните права на граждани-
на са гарантирани и в нея
господства правото като
предварително създадена
правна норма, еднакво за-
дължителна за управлява-
ни и управляващи. Права-
та и задълженията на граж-
данина и на управника са
строго определени и кога-
то правата на гражданина
са накърнени от органите
на властта, той има право
на съдебна защита. Тази съ-
дебна защита е гаранция
за правата на гражданина.
Приехме, че законът е кри-
терий за справедливост и
морал, че това което е за-
конно, е и нравствено.
Удобно е да вярваме на
твърдението, че ако стрик-
тно спазваме законите, в
страната ще има ред и
справедливост. Разчитаме,
че ако всеки си изпълнява
задълженията, то и систе-
мата като цяло ще работи
добре.

Така старите идеологи-
чески постулати бяха замес-
тени с новата идеологема
за правовата държава.
Днес всякакви НПО и вън-
шни експерти продължават
да ни насаждат, че щом дър-
жавата се управлява спо-
ред законите и в нея няма
произвол, това е гаранция
за справедливост. Тук се
пропуска основният въпрос:
какви са законите, какво е
качеството на прилаганите
закони и дали понякога в
законите не е заложен ра-
финиран произвол. В нача-
лото на прехода решихме,
че правова държава и дър-
жава на справедливостта
са идентични понятия, а
всъщност няма нищо тако-
ва. През последните годи-
ни на прехода безотговор-
ното и безхаберно приема-
не на закони само защото
дадена директива ни нала-
га да имаме такива, прив-
насянето на правни норми
от чуждестранни правни
системи, както и множест-
вото норми, защитаващи
групов или дори личен ин-

терес, показаха, че закони-
те могат да бъдат точно тол-
кова опасни за общество-
то, колкото и беззаконието
и произволът. С идването
на власт на ГЕРБ преди 10
години законодателството
изгуби посоката, която да
го направи инструмент за
подобряване на общество-
то, превръщайки го в инст-
румент, обслужващ поръч-
кови интереси.

На английски език дума-
та за правосъдие и за
справедливост е една и съ-
ща - justice. На български
има две отделни думи.

Íå ïðîñòî ïðàâîâà äúðæàâà, à äúðæàâà íà ñïðàâåäëèâîñòòà

при изострящи се социал-
ни противоречия, общест-
вените понятия за добро и
зло продължават да не бъ-
дат избистрени. Имаме де-
фицит на справедливост и
в резултат на това, нарас-
тващо недоверие и неодоб-
рение към държавата и ин-
ституциите.

Управляващият полити-
чески елит с практиките си
има основен принос за то-
ва състояние на общество-
то. През годините на пре-
хода лобисткото законода-
телство и криминализира-
нето на опонента замести

 "Проверки" на прокура-
турата през последните го-
дини, особено що се отна-
ся до политици в управле-
нието, ни карат да си за-
даваме въпросите: Дали
понякога законът не пре-
пятства справедливостта?
И могат ли правосъдие и
справедливост да не съв-
падат?

Тук следва да отбеле-
жим, че понятието за спра-
ведливост не може да бъ-
де еднакво в нашето, все
още разделено и силно по-
литизирано общество. В от-
съствието на дълголетна
демократична традиция и

политиката.
Още с идва-
нето си на
власт ГЕРБ
превърнаха
борбата на
идеи в надп-
ревара, как
да използват
институциите
против хора-
та с друга
политическа
принадлеж-
ност, и това
е особено
осезателно в
малките на-
селени мес-
та. В резул-
тат се създа-
де обществе-
ната предс-
тава, че жи-
вотът се нап-
р а в л я в а
чрез власто-
ви протек-
ции, обвине-
ния и арес-
ти.

Днес жи-
веем в об-
щество, в
което на по-
чит е комп-
роматът.

Това пос-
тепенно и
постоянно
ерозиране
на институ-
циите, подк-
лажда посто-
янни подоз-

се съчетава с нови и все
по-високи претенции към
тях. За хейтъра никога ня-
ма справедливост.

Да се бориш обаче с де-
фицит на справедливост, в
общество, преизпълнено с
омраза, е трудна и небла-
годарна задача. Там, къде-
то няма вътрешни механиз-
ми за противопоставяне на
омразата, не може да се
създаде трайно и устойчи-
во понятие за справедли-
вост, основано на уваже-
ние към закона и към инс-
титуциите.

За съжаление, в 44-тото
НС и в обществото управ-
ляващото мнозинство води
политическия дебат, оче-
видно с разбирането, че
той не може да се води с
възпитани и цивилизовани
средства, а трябва непре-
менно да възпроизвежда
омраза. Трябва да напом-
ним, че в политиката дейс-
твията често имат ефекта
на бумеранг. Омразата към
държавата и цивилизовано-
то разбиране за справед-
ливост са взаимно изключ-
ващи се понятия.

В последните няколко
години много се заговори
за съдебната реформа. За
съжаление, в медийното
пространство дебатът за
съдебната реформа се
представя преди всичко ка-
то спор относно броя на
членовете на ВСС, кой да
ги номинира, избира и кон-
тролира. Някак в страни
остана разговорът какво
искаме да се промени и
как тази система да въз-
върне доверието на българ-
ските граждани и усещане-
то за справедливост. Не-
съмнено това от което се
нуждаем на първо място от
нова, модерна наказател-
на политика.

Целите на една наказа-
телна политика са функция
от политическия облик на
управляващите. Те могат да
бъдат различни, но има цен-
ности, които остават ста-
билни в една правова дър-
жава, независимо от поли-
тическата окраска на пра-
вителството или парламен-
тарното мнозинство. Основ-
но място сред тях следва
да заема защитата на чо-
века и свързаното с нея ог-
раничаване на наказателна-
та репресия, мерките за
осигуряване на обществе-
ния ред, както и за защита
на националната сигурност.

В тази връзка ще пред-
ложим серия от публика-
ции, чрез които да пречу-
пим разговора за съдебна-
та реформа през призма-
та на проблемите, които
най-много засягат гражда-
ните.

рения към дейността им.
Липсата на политическа
култура, която да отрази
уважение към държавност-
та, е причина гражданите да
усещат непрекъснат дефи-
цит на справедливост.

В допълнение на тради-
ционните политически про-
тивопоставяния, постепен-
но се изгради и една прос-
лойка от "хейтъри", обеди-
нени единствено от омра-
зата си към всичко. Тяхна-
та позиция става все по-
модерна и води до пара-
докса - пълното недоверие
и постоянните подозрения
към държавните органи да
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"Нека е ясно, че ние
не търсим отмъщение, но
няма да забравим и
пепелищата. И ако през
годините никой не изпъл-
ни дълга си към тракийци,
то днес, от това свято
място, нека заявим висо-
ко и категорично, че е
въпрос на отговорност на
всеки български държав-
ник да бъде редом с
наследниците на изстра-
далите'', подчерта в
словото си по време на
тържествата на Петрова
нива българският държа-
вен глава.

На Преображение
през 1903 година тракие-
цът въстана, за да изпъл-
ни своя дълг като човек и
българин пред своя род и
към себе си. Това каза
президентът Румен Радев
по време на Националния
възпоменателен събор по
повод 116-ата годишнина
от Илинденско-Преобра-
женското въстание в
местността Петрова нива,
предаде "Фокус".

"Така години след тези
паметни събития Михаил
Герджиков описа една от
най-трагичните, но и
славни страници от
нашата история. Страни-
ца, написана с кръвта на
шепа юнаци, изправили
гордо вдигнати глави в
една отчаяна, но достой-
на битка за справедли-
вост. Едно народно въста-
ние, един подвиг, за
който с готовност и дори
с нескрито удоволствие
бедният селянин от стран-
джанските и родопските
усои и полският работник
от одринските степи
заделяха от оскъдния
свой и на децата си
залък, за да си набавят
оръжие", отбеляза прези-
дентът Румен Радев.

Той припомни, че след
конгресите в Смилево и
Солун, делегатите от
Одринския революционен
окръг решават да заста-
нат рамо до рамо със
своите братя от Македо-
ния и да принесат и своя
дан към олтара на рево-
люцията.

"От Илинден, през
Преображение до Кръс-
товден македонските и
тракийските българи водят
епична битка за свобода,

избирайки достойната
смърт пред скотския
живот. Въстанието е
потопено в кръв - в Тра-
кия избитите са хиляди, а
селата - опожарени.
Безкраен човешки керван
поема по своя поход към
земята на спасението, към
свободна България. Него-
вата съдба обаче остава
неразбрана. Това е нес-
ретничеството на тракие-
ца - такова бе то през
1903 година и през 1916
година. И свои, и чужди
търгуват за негова сметка,
докато той с цената на
живота си защитава
общонационална кауза,
ще напише по-късно

Михаил Герджиков", каза
още държавният глава.

"И ако никой през
годините не изпълни
дълга си пред тракийци,
то нека днес, от това
свято място, да заявим

Äúðæàâíèÿò ãëàâà áå
íà Ïåòðîâà íèâà,

çà äà ïî÷åòå ïàìåòòà íà
ãåðîèòå îò Èëèíäeíñêî-

Ïðåîáðàæåíñêîòî âúñòàíèå

категорично, че е въпрос
на отговорност на всеки
български държавник да
бъде редом до наследни-
ците на пострадалите.
Нека да е ясно, че не
търсим отмъщение, но

няма да забравим и
пепелищата, които погъл-
наха не само домове и
имане, но и хиляди чо-
вешки съдби.

Нека не се крием зад
дълбока политика на
благоразумие, защото е
въпрос на национално
достойнство да не позво-
лим да бъде преиначавана
историята, да не допуснем
и да направим така, че да
не бъдат забравени спра-
ведливите искания и да
бъдат отлагани за някой
следващ ден. Това е
единственият европейски
начин да постигнем заве-
та на Георги Кондолов.
Поклон пред паметта на
героите и хилядите невин-
ни жертви. Да живее
България!", посочи още
Румен Радев.

Президентът Румен
Радев прие почетния
строй на представителни-
те роти на Националната
гвардейска част и ще
отдаде почит пред памет-
та на загиналите. С това
започна възпоменателно-
то тържество пред мемо-
риала в местността
Петрова нива и завърши
с тържествена заря-
проверка, която освети
небето над историческата
местност.

По-рано тук се събра-
ха хиляди хора, за да
почетат паметта на жерт-
вите от Илинденско-
Преображенското въста-
ние. Всички те носят
български трибагреници,
а някои от тях са в автен-
тични народни носии. За
спокойното протичане на
мероприятията мерките
за сигурност в района са
засилени. Събитията по
отбелязване на годишни-
ната от събитията през
1903 година продължават
с концерт на открито.

Днес почитаме
героите от Илин-
денско-Преобра-
женското въста-
ние, показали
силата на българ-
ския национален
дух. Хиляди смели
сърца останаха
завинаги свърза-
ни от мечтата за
свобода и едине-
ние. Поклон  пред
смелостта и
саможертвата им.

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Òîâà å ñèëàòà íà áúëãàðñêèÿ äóõ!

Снимки Пресфото БТА
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Проф. Васил ПРОДАНОВ
От "Клуб 24 май"

В продължение на мно-
го десетилетия САЩ бяха
рекламирани като "страна-
та на неограничените въз-
можности", в която всяко
дете може да стане прези-
дент и всеки - в зависи-
мост от способностите и
трудолюбието си - да дос-
тигне всичко. Това бе част
от така нар. мека сила, с
която през последните два
века тази страна привли-
чаше милиони емигранти от
целия свят, надяващи се да
намерят в нея по-добър жи-
вот.

През последното десе-
тилетие обаче наблюдава-
ме обратна тенденция - уве-
личават се  желаещите да
напуснат САЩ и да отидат
някъде другаде, независи-
мо дали в съседните Мек-
сико и Канада, или по-да-
лече. Това става паралел-
но с възхода на Китай, кой-
то се превръща в конку-
рент на САЩ.

Затова и американци-
те водят с него
все по-ожесточени
войни - търговски,
технологични,
финансови,

кибервойни, информацион-
ни войни, хибридни войни
и пр. Тръмп иска да нама-
ли гигантския търговски де-
фицит на страната си, но
този дефицит непрекъсна-
то се увеличава. Самите
американци все по-малко
възприемат себе си като
живеещи в страна с неог-
раничени възможности, а
"американската мечта" пом-
ръква. В същото време све-
тът внимателно наблюдава
надпреварата на двете най-
големи икономики, на два-
та модела за развитие на
човечеството. От едната
страна е американският не-
олиберален капитализъм
(от Рейгън до Тръмп), обя-
вен даже по едно време за
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"края на историята" и свър-
зан с управлението на две
партии, които в момента са
се хванали гуша за гуша.
Привържениците им взаим-
но се ненавиждат, а демок-
ратите наричат сегашния
президент "психопат", "нар-
цис", "фашист", "расист" и
какво ли още не. От друга-
та страна е китайският мо-
дел, определян от самите
китайци като

цивилизационен модел
„социализъм с китай
ски характеристики“ -
начело с Китайската
комунистическа
партия.

Перспективата на всеки
от моделите е неотделима
от  перспективите за раз-
витие на хората в двете об-
щества

Какво показват сравне-
нията? Под заглавие "Ки-

щите държави от ЕС. Във
Франция 86% от възраст-
ното население отговаря
положително на този въп-
рос, в Германия - 80%, в
Италия - 76%. Перспекти-
вите за израстване на чо-
века в Китай са по-големи,
отколкото в ЕС. От общо
20 изследвани страни с
най-голям БВП в света
САЩ се класират на 14-о
място по възможности за
развитие на човека, а Ки-
тай - на 3-то. Известно е,
че образованието е един от
най-важните лостове за со-
циална мобилност.

В Китай делът на
грамотното население
от 65,51% през 1982 г.
нарасна на 96,36%
през 2015 г.

 Във времето на рефор-
мите там милиони китайс-
ки деца, родени в бедни и

тайските университети, ко-
ето е 10 пъти повече в срав-
нение с преди 20 години.
Проучването на "Галъп" ус-
тановява също, че дори най-
бедните китайци виждат
перспективите пред своите
деца по-оптимистично, от-
колкото по-високодохдните
групи в САЩ. А днес пове-
че от когато и да било в
надпреварата между държа-
вите важен е така нар. чо-
вешки капитал - количест-
вото образовани и квали-
фицирани хора, които мо-
жеш да вкараш и използ-
ваш в икономиката си. В то-
ва отношение

тай, не САЩ, е може би
страната на възможности-
те за децата" американска-
та социологическа агенция
"Галъп" изнесе тези дни
данни от изследване, нап-
равено през 2018 г., в  кое-
то хората са попитани за
перспективата пред деца-
та им да се развиват, об-
разоват и израстват в со-
циалната йерархия. "Китай
води пред САЩ с близо 20
процента", обобщават от
"Галъп". Оказва се, че 92%
от възрастното население
в Китай смята, че децата в
страната им имат тези въз-
можности, докато в САЩ
така мислят 74% от насе-
лението. В това отношение
Китай изпреварва и воде-

недостатъчно образовани
семейства, благодарение на
политиката на държавата
се изучиха, излязоха от със-
тоянието на бедност и днес
водят живот на средна кла-
са. При това става дума за
качество на образованието,
по-високо от това в САЩ.
Международното проучване
на OECD PISA за качество-
то на образованието в ма-
тематиката и природните
науки, които са решаващи
за перспективите на една
страна в условията на въз-
хождащата Четвърта индус-
триална революция, класи-
ра китайските деца реши-
телно преди американски-
те. През 2017 г. 8 милиона
студенти са завършили ки-

Китай има много
по-големи конкурентни
перспективи от САЩ

Всъщност възприятието
на китайците, че  техните
деца имат много по-голе-
ми възможности за верти-
кален растеж в сравнение
с това на американците, се
потвърждава и от броя на
хората, които са промени-
ли своя социално-иконо-
мически статус през пос-
ледните десетилетия. Ста-
ва дума за гигантското
количество, невиждано
преди в историята. От на-
чалото на китайските ре-
форми към пазарно ори-
ентирана икономика през

1978 г. БВП на страната е
нараствал средно годиш-
но с 10% и това е превър-
нало Китай в най-бързо
растящата икономика. 850
милиона души са излезли
за това време от бедност-
та и са осъществили вер-
тикален социално-иконо-
мически растеж, нещо съ-
що невиждано по мащаби-
те си в историята. За тези
хора страната им наисти-
на е място на неограниче-
ните възможности.

Точно обратна е тенден-
цията в САЩ - локомоти-
вът на глобалния неолибе-
рален капитализъм. Там
имаме низходяща мобил-
ност, нарастващо количес-
тво хора губят позиции. От
1966 до 2014 г. делът на до-
ходите на 50% от населе-
нието на САЩ е паднал от
20% на 13% от всички до-
ходи, а при средната кла-
са - от 44% на 40%. Растат
доходите само на най-бо-
гатите, които очевидно се
предават все повече по-
наследство, защото перс-
пективите на останалите
намаляват.

Възможности за разви-
тие са имали най-богатите
10%, в чиито ръце се кон-
центрира новосъздаденото
богатство. Останалите 90%
от американците вземат
по-малък дял от национал-
ния доход в сравнение с
населението на повечето
от останалите развити дър-
жави и са с по-малки пер-
спективи. Техните спестя-
вания рязко са намалели,
за сметка на дълговете им.
Перспективите за успех в
живота днес са много по-
високи в Китай.

Мащабът на хората, ко-
ито са се устремили наго-
ре и с това водят и стра-
ната си нагоре, е неизме-
римо по-голям, отколкото
в САЩ. Неслучайно делът
на младите хора, които
отиват да следват в Китай,
се увеличава, а в САЩ на-
малява."Американската
мечта" се замества от "ки-
тайска мечта".

Неслучайно и Си Дзин-
пин написа книга с такова
заглавие. Така отминава
световната слава! Sic
transit gloria mundi!
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Италианска Лига
сряда, 21,30 ч.

Парад
четвъртък, 20,00 ч.

Миротворецът
петък, 21,00 ч.

ÁÑÒÂBTV ACTION BTV ACTION

Ñåäìèÿò ñèí
bTV Cinema,
ñúáîòà,
21,00 ÷.



ЗЕМЯ 19 - 25 АВГУСТ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 19 август

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
16.25 Капри тв филм /45

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
18.00 По света и у нас
18.20 България от край до край

7
18.50 Чуй Земята
19.00 Търсачи на реликви 3 тв

филм /2 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Раят на дамите тв филм

/18 епизод/
21.40 Нощният управител тв

филм /5 епизод/(14)
22.30 Какво ще се случи до-

кументална поредица
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл тв

филм /9 епизод/(12)
00.15 История.bg "Евлоги и

Христо Георгиеви:
01.15 Малки истории /п/
02.15 Нощният управител тв

филм /5 епизод/п/(14)
03.10 Чуй Земята /п/
03.20 Какво ще се случи до-

кументална поредица/п/
03.45 Туристически маршрути
04.10 Изкуството на 21 век
04.40 Законът на Дойл тв

филм /9 епизод/п/(12)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.9

06.30 "Ловци на храна" - пре-
даване за кулинарен ту-
ризъм, с.1 (2016)

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

09.30 "Преди обед" - токшоу
/най-доброто/

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори шанс"
- сериал, с.2 еп.1

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.6 еп.24

16.00 "Страх да обичаш" - се-
риал, еп.6

17.00 bTV Новините
17.25 "Домашен арест" - се-

риал, еп.13
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13
еп.73

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.68
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.45
22.30 "Смъртоносно оръжие" -

сериал, еп.13
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Луцифер" - сериал,

еп.2
01.00 "Стрелата" - сериал, еп.5
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, с.4 еп.22 - 25

08.00 "Последният кораб" -
сериал, с.2 еп.2

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.3

10.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.6

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.12

12.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.2

00.00 Новини   (п)
00.30 „Дискусионен клуб“ (п)
01.30 „Гласове“ (п)
02.30 „За историята – сво-

бодно“ (п)
03.30 „Студио Икономика“ (п)
04.30 „Общество и култура“

(п)
05.30 „Лява политика“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ с во-

дещ Васил Василев (п)
07.50 „Местно време“ – Русе

2 част
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
(избрано)

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

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

риал, 77 епизод  (п)
11.30 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
(п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“ – Русе

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

Елена Пенчукова  (изб-
рано)

14.50 „Местно време“ – Русе
2 част (п)

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

мационен филм
15.25 „Безценната перла“ - се-

риал, 78 епизод
16.15 „По стъпките на пред-

ците ни в Окситания“ -
документален филм

17.00 Местно време  (обзор)
18.00 „Холивудски знамени-

тости“:  Киану Рийвс
18.20 „Червен картон“ – спор-

тно предаване с Кирил
Веселински   (избрано)

19.20 „Местно време“ – Русе
2 част (п)

19.30 Новини – централна
емисия

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

21.00 Киносалон БСТВ:  „Ри-
болов в Патагония“
(2012 г.), Аржентина, ре-
жисьор Карлос Сорен,
в ролите Алехандро Ава-
да, Виктория Алмейда,
Оскар Аяла, Диего Ка-
байеро и др. Три проб-
лема – здравето, алко-
холът и „изгубената“ дъ-
щеря – са поводите за
едно пътуване, в което
риболовът е само пре-
текст…

22.15 „Златната църква на цар
Симеон“ – документален
филм

22.50 „Местно време“ – Русе
2 част (п)

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

водещ Стоил Рошкев -
избрано (п)

ÁÍÒ 1

05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 3 тв

филм /1 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg "Евлоги и

Христо Георгиеви:
09.45 Раят на дамите тв филм

/17 епизод/п/
10.45 Капри тв филм /44

епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Жребият тв филм /6

серия/
13.25 Бързо, лесно, вкусно

/п/
13.50 Малки истории /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 По следите на капитан

Грант тв филм /7, пос-
ледна серия/

13.00 "Дронове-убийци" -
фантастика, екшън, три-
лър (САЩ, 2016), режи-
сьор Джек Перес, в ро-
лите: Корин Немек, Уит-
ни Мур, Нейтън Бътлър,
Шон Гънел и др.

15.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.2 еп.3

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.4

17.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.3

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.13

19.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.7

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.7

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ин-

форматорите" - трилър,
криминален, драма (Гер-
мания, САЩ, 2008), ре-
жисьор Грегор Джордан,
в ролите: Били Боб Тор-
нтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Рай-
дър, Амбър Хърд, Рис
Ифънс, Джон Фостър,
Остин Никълс и др.
[16+]

00.00 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.7

01.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.7

02.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.2 еп.3

03.00 "Стрелата" - сериал, с.4
еп.16

04.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.8,

еп.2, 3
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.1, 2

10.00 "Ледена епоха 4: Конти-
нентален дрейф" - ани-
мация, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2012), ре-
жисьори Стив Мартино
и Майкъл Търмайер

12.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

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

планета" - сериал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, с.2 еп.3, 4
18.00 "Стъпка по стъпка" - се-

риал, с.5 еп.18, 19
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.6 еп.5
20.00 "Дивата Нина" - сериал,

еп.27
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.40
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.10
еп.5, 6

23.00 "Хотел Елеон" - сериал,
с.2 еп.6, 7

00.00 "Нотинг Хил" - роман-
тичен, комедия (Великоб-
ритания, САЩ, 1999),
режисьор Роджър Мичъл,
в ролите: Хю Грант, Джу-
лия Робъртс, Ричард
Маккейб, Рис Ифънс, Хю
Бонвил, Емили Морти-
мър, Алек Болдуин и др.

02.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.4, 5

08.15 "Опасни дъщери" - три-
лър (тв филм, Канада,
2016), режисьори Кър-
тис Крофърд и Антъни
Лефрейн, в ролите:
Ивон Зима, Клер Ранкин,

Гарет Хнатю, Роб Стю-
арт и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Революция Z" - сериал,

с.4 еп.6, 7
12.15 Телепазар
12.30 "Който оцелее ще раз-

казва" - комедия, уес-
търн (САЩ, 2014), ре-
жисьор Сет Макфарлън,
в ролите: Сет Макфар-
лън, Шарлийз Терон,
Аманда Сайфред, Лиъм
Нийсън, Джовани Риби-
си, Нийл Харис, Джей-
ми Фокс и др.

15.00 "Списъкът на Шиндлер"
- военен, драма, исто-
рически, биографичен
(САЩ, 1993), режисьор
Стивън Спилбърг, в ро-
лите: Лиъм Нийсън, Бен
Кингсли, Рейф Файнс,
Каролайн Гудал, Джона-
тан Сагал, Ембет Давиц,
Малгожата Гебел, Шму-
ел Леви и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Дневникът на Бриджит

Джоунс" - комедия, ро-
мантичен (Великобри-
тания, Франция, САЩ,
2001), режисьор Ша-
рън Магуайър, в роли-
те: Рене Зелуегър, Хю
Грант,  Колин Фърт,
Джема Джоунс, Силиа
Имри, Джеймс Фокнър,
Джим Бродбент, Ембет
Давиц, Шърли Хендер-
сън и др.

21.00 Премиера: "Фантастична-
та четворка" - фантас-
тика, екшън (САЩ,
2015), режисьор Джош
Транк, в ролите: Майлс
Телър, Кейт Мара, Май-
къл Джордан, Тоби Ке-
бъл, Джейми Бел, Тим
Блейк Нелсън и др.

23.00 "Историята на един дел-
фин 2" - семеен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Чарлз Мартин Смит, в
ролите: Морган Фрий-
ман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джули-
ана Харкави и др.

01.15 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.6, 7

03.15 "Интервю с вампир" -
хорър, фентъзи, драма
(САЩ, 1994), режисьор
Нийл Джордан, в ро-
лите: Том Круз, Кирс-
тен Дънст, Крисчън
Слейтър, Танди Нютън,
Брад Пит, Антонио Бан-
дерас, Стивън Риа и др.
[14+]
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05.00 "Комисар Рекс" - сери-
ен филм, сезон 13 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 14
/п/

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "Ангел пазител" - с уч.
на Сузан Анбее, Хайко
Рупрехт, Джеръми Мок-
ридж и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На
кафе" - предаване

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
16.30 "Намери ме" (премиера)

- сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35

- "Златната топка"
18.00 "Семейни войни" - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA - цен-

трална емисия
20.00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA,
избрано

21.00 "Магнум" (премиера) -
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 14
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериен филм,
сезон 6

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - сери-
ен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" -
риалити, сезон 7

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

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 5 /п/

10.00 "Дейвид Блейн: Отвъд
магията" - документален
филм

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал /п/

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

14.00 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3

15.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

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

16.50 "Ловци на духове" - ек-
шън - комедия с уч. на
Бил Мъри, Дан Акройд,
Сигорни Уивър, Рик Мо-
ранис, Харолд Рамис и
др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

21.00 "Етажна собственост" -
сериал

22.00 "Срещу слънцето" - ек-
шън с уч. на Стивън Се-
гал, Мат Дейвис, Такао
Осава, Еди Джордж и
др.

00.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11 /п/

03.00 "Национална лотария"
/п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - теле-
новела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 2 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

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

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 2

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

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

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

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

новела /п/
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06.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 5 /п/

07.00 "Пътят към теб" - ро-
мантичен филм с уч. на
Амбър Чайлдърс, Кийгън
Алън, Роми Роузмънт,
Уолтър Перез, Пати Мак-
Кормак, Блейк Худ и др.
/п/

08.50 "3 шанса за любов" -
романтична комедия с
уч. на Карло Маркс,
Лекси Джованоли, Ми-
шел Главан, Максуел
Глик и др. /п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 5

12.00 "Героичната шесторка" -
анимационен филм /п/

14.15 "В кадър"
14.50 "Завръщане в синята ла-

гуна" - приключенски
филм с уч. на Мила Йо-
вович, Браян Круз, Ли-
са Пеликан, Ема
Джеймс и др. /п/

17.00 "Професия блондинка" -
комедия с уч. на Рийз
Уидърспун, Люк Уилсън,
Селма Блеър, Матю Дей-
вис, Дженифър Кулидж,
Холанд Тейлър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

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

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

23.20 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7
/п/

00.20 "Анаполис" - драма с уч.
на Джеймс Франко,
Джордана Брустър, Тай-
рийз Гибсън, Дони Уол-
бърг и др. /п/

RTR

06.05 Игрален филм
07.35 Таврида
09.10 Игрален филм
12.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
12.55 "Смехопанорама"
13.20 Вести-Москва
14.00 Вести
14.15 "Русия, моя любов"
14.45 "Смехът е разрешен"
17.00 Вести
17.15 "Верни на клетвата"
18.00 "Пешком..."
18.30 "Повече от любов"
19.15 "Абсолютният слух"
19.55 Игрален филм
23.00 Вести
00.00 Игрален филм
03.30 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Юта, шести етап

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, финал,
мъже

07.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, финал,
жени

08.00 Колоездене: Бинк Банк
тур, седми етап

09.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, финал,
мъже

11.30 Колоездене: Обиколка на
Юта, шести етап

13.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, финал,
жени

14.30 Колоездене: Бинк Банк
тур, седми етап

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

16.45 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ 2018, об-
зор

17.50 Новини
17.55 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, квалифи-
кации, директно

04.00 Колоездене: Бинк Банк
тур, седми етап
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ТV ПРОГРАМА

дър Андонов, Руди
Христозов, Стоянка
Мутафова и др.

15.20 Приключенията на гор-
ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /46

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
18.00 По света и у нас
18.20 България от край до

край 7
18.50 Чуй Земята
19.00 Търсачи на реликви 3

тв филм /3 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Раят на дамите тв филм

/19 епизод/
21.40 Нощният управител тв

филм /6 епизод/(14)
22.30 Какво ще се случи до-

кументална поредица
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл тв

филм /10
епизод/(12)

00.15 История.bg Апостоли-
те от 1876 г. /п/

01.15 Туризъм.бг /най-добро-
то/ /п/

02.15 Нощният управител тв
филм /6 епизод/п/(14)

03.10 Чуй Земята /п/
03.20 Какво ще се случи до-

кументална поредица/п/
03.45 Туристически маршру-

ти
04.10 Изкуството на 21 век
04.40 Законът на Дойл тв

филм /10
епизод/п/(12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.10

06.30 "Ловци на храна" - пре-
даване за кулинарен ту-
ризъм, с.1 (2016)

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

09.30 "Преди обед" - токшоу
/най-доброто/

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

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

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал с.6 еп.25

16.00 "Страх да обичаш" - се-
риал, еп.7

17.00 bTV Новините
17.30 "Домашен арест" - се-

риал, еп.14
18.00 Премиера: "Опасни

улици" - сериал, с.13
еп.74

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.69

21.00 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.46

22.30 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.14

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Луцифер" - сериал,
еп.3

01.00 "Стрелата" - сериал,
еп.6

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

сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.4

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Робо-
ти под прикритие" - се-
риал, с.4 еп.24 - 26

07.30 "Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.1

08.00 "Последният кораб" -

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

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

лово
08.00 „България се събужда“

с водещ Стоил Рошкев
(избрано)

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Киану Рийвс
(п)

10.40 „Безценната перла“ -
сериал, 78 епизод  (п)

11.30 „Червен картон“ –
спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“ -  Кар-

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

Елена Пенчукова   (из-
брано)

14.50 „Местно време“ - Кар-
лово  (п)

15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ –

анимационен филм
15.25 „Безценната перла“ -

сериал, 79 епизод
16.15 Киносалон БСТВ: „Ри-

болов в Патагония“
(2012 г.), Аржентина,
режисьор Карлос Со-
рен, в ролите Алеханд-
ро Авада, Виктория Ал-
мейда, Оскар Аяла, Ди-
его Кабайеро и др. Три
проблема – здравето,
алкохолът и „изгубена-
та“ дъщеря – са пово-
дите за едно пътуване,
в което риболовът е са-
мо претекст…

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Еди Мърфи

18.20 „Лява политика“ с
Александър Симов
(избрано)

19.20 „Местно време“ -  Кар-
лово   (п)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 Киносалон БСТВ: „Пи-
ле със сливи“ (2011 г.),
Франция/Белгия, режи-
сьор Венсан Пароно, в
ролите Матийо Амал-
рик, Мария де Медей-
рос, Киара Мастраяни,
Изабела Роселини и др.
Филмът проследява ис-
торията на цигулар през
последната седцица от
живота му.

22.00 „Романови“ - докумен-
тален филм, І част

22.50 „Местно време“ – Кар-
лово  (п)

23.00 Новини  (п)
23.30 „България се събужда“

(п)

ÁÍÒ 1

05.25 България от край до
край 7 /п/

05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 3

тв филм /2 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Апостоли-

те от 1876 г./п/
09.45 Раят на дамите тв филм

/18 епизод/п/
10.45 Капри тв филм /45

епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Жребият тв филм /7,

последна серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
13.55 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Златно сърце 3-сериен

тв филм /България,
1983 г./, 1 серия, ре-
жисьор Мария Василе-
ва, в ролите: Алексан-

сериал, с.2 еп.3
09.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.3 еп.4
10.00 "Луцифер" - сериал, с.2

еп.7
11.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.3 еп.13
12.00 "Изчезнали" - сериал,

еп.3
13.00 "Свещеният камък" -

фантастика (САЩ, 2017),
режисьор Крисчън Сес-
ма, в ролите: Корин Не-
мек, Майк Хатън, Ръборт
Карадийн, Мери Кристи-
на Браун и др.

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

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.5

17.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.4

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.1

19.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.8

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

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Но-

мер 42-ри" - спортен,
драма, биографичен
(САЩ, 2013), режисьор
Брайън Хелгеланд, в ро-
лите: Чадуик Боузман,
Харисън Форд, Кристо-
фър Мелони, Ти Ар Найт,
Никол Бъхари и др.

00.30 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.8

01.30 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.8

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

03.30 "Стрелата" - сериал, с.4
еп.17

04.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.1

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.4, 5
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
09.00 "Домашен арест" - се-

риал, еп.19, 20
10.00 "Живи легенди" - драма,

комедия (България,
2014), режисьор Ники
Илиев, в ролите: Ники
Илиев, Орлин Павлов,
Саня Борисова, Микеле
Плачидо, Стефан Щерев,
Яна Маринова, Георги
Кадурин, Любомир Кова-
чев, Димо Алексиев и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

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

планета" - сериал
17.00 "Играчи" - сериал, еп. 5

и 6
18.00 "Стъпка по стъпка" - се-

риал, с.5 еп.20, 21
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.6 еп.6
20.00 "Дивата Нина" - сериал,

еп.28
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.41
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.10 еп.7,
8

23.00 "Хотел Елеон" - сериал,
с.2 еп.8, 9

00.00 "Живи легенди" /п./ -
драма, комедия (Бълга-
рия, 2014)

02.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.6, 7

08.00 "Фалшиво обвинение" -
драма (тв филм, Кана-
да, 2006), режисьор
Дейвид Уинклър, в ро-
лите: Бруки Невин, Кейт
Джаксън, Кигън Трейси

09.45 Телепазар
10.00 "Революция Z" - сериал,

с.4 еп.8, 9
12.15 "Хартиени градове" -

романтичен, мистъри,
юношески (САЩ,
2015), режисьор Джейк
Шрайър, в ролите: Ка-
ра Делавин, Нат Улф,
Остин Ейбръмс, Ансел
Елгорт и др.

14.30 "Фантастичната четвор-
ка" - фантастика, ек-
шън (САЩ, 2015), ре-
жисьор Джош Транк, в
ролите: Майлс Телър,
Кейт Мара, Майкъл
Джордан, Тоби Кебъл,
Джейми Бел, Тим Блейк
Нелсън и др.

16.30 "Бриджит Джоунс: На
ръба на разума" - ко-
медия, романтичен (Ве-
ликобритания, Фран-
ция, Германия, Ирлан-
дия, САЩ, 2004), режи-
сьор Бийбън Кидрън, в
ролите: Рене Зелуегър,
Хю Грант, Колин Фърт,
Силиа Имри, Джонатан
Кавендиш, Джема
Джоунс, Джим Брод-
бент, Джеймс Фокнър

18.45 Телепазар
19.00 "Гневът на титаните" -

фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2012),
режисьор Джонатан
Либесман, в ролите:
Сам Уърдингтън, Лиъм
Нийсън, Розамунд Пайк,
Рейф Файнс, Едгар Ра-
мирес, Би Най, Дани
Хюстън, Лили Джеймс,
Тоби Кебъл и др.

21.00 Премиера: "Далече от
безумната тълпа" - ро-
мантичен, драма (Вели-
кобритания, САЩ,
2015), режисьор Томас
Винтерберг, в ролите:
Кери Мълиган, Матиас
Схунартс, Майкъл
Шийн, Том Стъридж,
Джуно Темпъл, Джеси-
ка Бардън и др.

23.30 "Боуфингър" - комедия
(САЩ, 1999), режисьор
Франк Оз, в ролите:
Стив Мартин, Еди Мър-
фи, Хедър Греъм,
Кристин Барански,
Джейми Кенеди, Терънс
Стамп, Робърт Дауни
мл. и др.

01.30 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.8, 9

03.30 "Историята на един дел-
фин 2" - семеен, дра-
ма (САЩ, 2014), режи-
сьор Чарлз Мартин
Смит, в ролите: Мор-
ган Фрийман, Ашли
Джъд, Крис Кристо-
ферсън, Джулиана Хар-
кави и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Комисар Рекс" - се-
риен филм, сезон 13
/п/

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

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "Предадени чувства" - с
уч. на Аника Добра, Хе-
йо фон Щетен, Тереза
Ризос, Кристиян Вюн-
дерлих и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На
кафе" - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

ра) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "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,
избрано

21.00 "Магнум" (премиера) -
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 14
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериен филм,
сезон 6

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - сери-
ен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

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

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 5 /п/

10.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал /п/

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

14.00 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3

15.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

16.00 "Капитан Америка: Зав-
ръщането на първия от-
мъстител" - приключен-
ски екшън с уч. на
Крис Евънс, Самюел
Джаксън, Скарлет Йохан-
сон, Робърт Редфорд,
Антъни Маки и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

21.00 "Етажна собственост" -
сериал

22.00 "Бягство" - екшън-три-
лър с уч. на Брендън
Фрейзър, Доминик Пър-
сел, Итън Супли, Холи
Девъкс, Даниел Кеш,
Ейми Прайс-Франсис и
др.

00.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11 /п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 2 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

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

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 2

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

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

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

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериал

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

новела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 5 /п/

07.00 "На бойното поле на
любовта" - романтична
комедия с уч. на Тери
Поло, Робърт Майлхус,

Бари Бостуик, Дейвид
Шатрау и др.

08.45 "Тенекиеният човек" -
приключенски филм с
уч. на Зоуи Дешанел,
Алан Къминг,Нийл Мак-
Дона, Катлийн Робърт-
сън, Раул Трухильо, Ри-
чард Драйфус и др., I
част /п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 5

12.00 "Пенелъпи" - романтич-
на комедия с уч. на
Кристина Ричи,
Джеймс Макавой, Рийз
Уидърспун, Катрин О'Ха-
ра, Ричард Е. Грант, Пи-
тър Динклидж, Саймън
Уудс и др. /п/

14.10 Холивудски новини
14.30 "Моята голяма луда

гръцка сватба 2" - ро-
мантична комедия с уч.
на Ния Вардалос, Джон
Корбет, Лейни Казан,
Майкъл Константин,
Андреа Мартин, Елена
Кампурис , Алекс Улф,
Луис Мандилор и др. /
п/

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

- риалити сериал
20.00 "От местопрестъплени-

ето" - сериал, сезон 7
21.00 "Шанхайско слънце" -

екшън-комедия с уч. на
Джеки Чан, Оуен Уил-
сън, Луси Лиу, Бран-
дън Мерил, Роджър
Юан, Ксандър Бъркли,
Джейсън Конъри, и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7
/п/

00.10 "Небраска" - приключен-
ски филм с уч. на Брус
Дерн, Уил Форт, Джун
Скуиб, Боб Оденкърк,
Стейси Кийч, Ранс Ха-
уърд, Тим Дрискол, Де-
вин Ратрей и др.

RTR

05.05 Игрален филм
06.40 Игрален филм
09.00 "Утрото на Русия"
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.50 "За най-важното"
15.45 "Културният отдих"
16.15 Сериал: "Следствени

тайни"
17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.40 Сериал: "Следствени

тайни"
18.25 Сериал: "Красив живот"
20.00 Вести
20.30 Вести-Москва
20.50 Вести
21.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
22.35 Вести-Москва
23.00 Вести
00.00 Сериал: "Обикновен

живот"
03.20 "Обречени. Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

Åâðîñïîðò

05.30 "От лагер до медал"
06.00 Тенис: Открито пър-

венство на САЩ, ква-
лификации

08.00 Колоездене: Обиколка
на Юта, шести етап

09.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квалифи-
кации

11.30 Колоездене: Бинк Банк
тур, седми етап

13.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, финал,
мъже

14.30 Колоездене: Обиколка
на Юта, шести етап

16.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Барум, об-
зор

16.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квалифи-
кации

17.50 Новини
17.55 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, квалифи-
кации, директно

04.00 Колоездене: Обиколка
на Юта, шести етап

Â
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ЗЕМЯ 19 - 25 АВГУСТ приложение

TV ПРОГРАМА

Ñ
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14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Златно сърце тв филм

/2 серия/
15.20 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /47

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
18.00 По света и у нас
18.20 България от край до край

7
18.50 Чуй Земята
19.00 Търсачи на реликви 3 тв

филм /4 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Раят на дамите тв филм

/20, последен епизод/
21.40 Нощният управител тв

филм /7 епизод/(14)
22.30 Какво ще се случи до-

кументална поредица
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл тв

филм /11 епизод/(12)
00.15 История.bg Капитан Пет-

ко войвода/п/
01.20 Библиотеката /п/
02.20 Нощният управител тв

филм /7 епизод/п/(14)
03.15 Какво ще се случи до-

кументална поредица/п/
03.40 Туристически маршрути
04.10 Изкуството на 21 век
04.40 Законът на Дойл тв

филм /11 епизод/п/(12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.11

06.30 "Ловци на храна" - пре-
даване за кулинарен ту-
ризъм, с.1 (2016)

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

09.30 "Преди обед" - токшоу
/най-доброто/

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс"

- сериал, с.2 еп.3
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6 еп.26
16.00 "Страх да обичаш" - се-

риал, еп.8
17.00 bTV Новините
17.30 "Домашен арест" - се-

риал, еп.15
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13
еп.75

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.70
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.47
22.30 "Смъртоносно оръжие" -

сериал, еп.15
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Луцифер" - сериал,

еп.4
01.00 "Стрелата" - сериал,

еп.7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.5

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, с.4 еп.26

06.30 "Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.1 - 3

08.00 "Последният кораб" -
сериал, с.2 еп.4

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.5

10.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.8

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.1

12.00 "Коли на мечтите" - ав-

01.30 „Дискусионен клуб“ (п)
02.30 „Студио Икономика“ (п)
03.30 Документален филм
04.00 „Местно време“ (обзор)

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

тя Даскалови
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
(избрано)

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“:  Еди Мърфи  (п)
10.40 „Безценната перла“ -

сериал, 79 епизод  (п)
11.30 „Лява политика“ с Алек-

сандър Симов  (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ -  Бра-

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

Елена Пенчукова    (из-
брано)

14.50 „Местно време“ -  Бра-
тя Даскалови   (п)

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

мационен филм
15.25 „Безценната перла“ -

сериал, 80 епизод
16.15 Киносалон БСТВ: „Пиле

със сливи“ (2011 г.),
Франция/Белгия, режи-
сьор Венсан Пароно, в
ролите Матийо Амалрик,
Мария де Медейрос, Ки-
ара Мастраяни, Изабе-
ла Роселини и др. Фил-
мът проследява истори-
ята на цигулар през
последната седцица от
живота му.

18.00 „Холивудски знамени-
тости“:  Кевин Бейкън

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

19.20 „Местно време“ – Братя
Даскалови   (п)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 Киносалон БСТВ: „Ва-
ленса: Човек на надеж-
дата“ (2013 г.), Полша,
режисьор Анджей Вайда,
в ролите Роберт Виец-
кевич, Агнешка Грохов-
ска, Ивона Биелска,
Збигнев Замаховски и
др. Анджей Вайда пос-
вещава последния си
филм на бившия пре-
зидент Лех Валенса, ос-
новател на профсъюз-
ното движение „Соли-
дарност“ в Полша, но-
сител на Нобелова наг-
рада за мир.

22.00 „Романови“ - докумен-
тален филм, ІІ част

22.50 „Местно време“ – Братя
Даскалови   (п)

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

водещ Стоил Рошкев (п)

ÁÍÒ 1

05.25 България от край до край
7 /п/

05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 2 тв

филм /3 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Капитан Пет-

ко войвода /п/
09.50 Раят на дамите тв филм

/19 епизод/п/
10.45 Капри тв филм /46

епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Константин Философ

6-сериен тв филм /Бъл-
гария, 1982г./, 1 серия,
режисьор Георги Стоя-
нов, в ролите: Руси Ча-
нев, Марин Янев, Наум
Шопов и др.

13.30 Бързо, лесно, вкусно /
п/

13.55 Малки истории /п/

томобилна поредица,
с.2 еп.5

12.30 "Номер 42-ри" - спор-
тен, драма, биографичен
(САЩ, 2013), режисьор
Брайън Хелгеланд, в ро-
лите: Чадуик Боузман,
Харисън Форд, Кристо-
фър Мелони, Ти Ар Найт,
Никол Бъхари и др.

15.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.2 еп.5

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.6

17.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.5

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.2

19.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.9

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.9

21.00 bTV Новините
21.30 Студио "Шампионска ли-

га"
22.00 Пряко, Шампионска ли-

га:
00.00 Студио "Шампионска ли-

га"
00.30 Шампионска лига - об-

зор
01.15 Шампионска лига:
02.45 "Животинско царство" -

сериал, с.3 еп.9
03.45 "Стрелата" - сериал, с.4

еп.18
04.30 "Бягство от затвора" -

сериал, с.4 еп.2

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.6, 7
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
09.00 "Играчи" - сериал, еп. 5

и 6 /п/
10.00 "Неправна кантора" - ко-

медия (Италия, 2013),
режисьор Умберто Ричо-
ни Картени, в ролите:
Фабио Воло, Зои Фе-
ликс, Енио Фантастики-
ни, Никола Ночела и др

12.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

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

планета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.19, 20

18.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.5 е п . 2 2 ,
23

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.6 еп.7

20.00 "Дивата Нина" - сериал,
еп.29

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал, еп.42

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

23.00 "Хотел Елеон" - сериал,
с.2 еп.10, 11

00.00 "Неправна кантора" /п./
- комедия (Италия, 2013)

02.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.8, 9

08.00 "Гневът на титаните" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2012),
режисьор Джонатан Ли-
бесман, в ролите: Сам
Уърдингтън, Лиъм Ний-
сън, Розамунд Пайк,
Рейф Файнс, Едгар Ра-
мирес, Би Най, Дани
Хюстън, Лили Джеймс,
Тоби Кебъл и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Революция Z" - сериал,

с.4 еп.10, 11
12.15 Телепазар
12.30 "Опасни дъщери" - три-

лър (тв филм, Канада,
2016), режисьори Кър-
тис Крофърд и Антъни
Лефрейн, в ролите:

Ивон Зима, Клер Ран-
кин, Гарет Хнатю, Роб
Стюарт и др.

14.15 "Шофьорски курс" - ко-
медия, драма, романти-
чен (Великобритания,
САЩ, 2014), режисьор
Исабел Койшет, в ро-
лите: Патриша Кларксън,
Бен Кингсли, Грейс Гъ-
мър, Джейк Уебър и др.

16.00 "Далече от безумната
тълпа" - романтичен,
драма (Великобритания,
САЩ, 2015), режисьор
Томас Винтерберг, в ро-
лите: Кери Мълиган, Ма-
тиас Схунартс, Майкъл
Шийн, Том Стъридж,
Джуно Темпъл, Джесика
Бардън и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Историята на един дел-

фин 2" - семеен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Чарлз Мартин Смит, в
ролите: Морган Фрий-
ман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джули-
ана Харкави и др.

21.00 "Пълен мрак" - хорър,
фантастика (САЩ, 2000),
режисьор Дейвид Туи, в
ролите: Вин Дизел, Ра-
да Мичъл, Коул Хаузър,
Кийт Дейвид и др. [14+]

23.15 "Истина ли е..." - фен-
тъзи, комедия, романти-
чен (САЩ, 2005), режи-
сьор Марк Уотърс, в ро-
лите: Рийз Уидърспун,
Марк Ръфало, Донал
Лоуг, Ивана Миличевич,
Дина Уотърс, Бен Шен-
кман и др.

01.15 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.10, 11

03.15 "Разобличен" - кримина-
лен, трилър (САЩ,
2016), режисьор Дже-
рард Линтън, в ролите:
Ана де Армас, Киану
Рийвс, Кристофър Мак-
доналд, Мира Сорвино и
др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Комисар Рекс" - сери-
ен филм, сезон 13 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 14
/п/

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "Лекарят на сърцата" - с
уч. на Аня Кнауер, Кса-
вер Хътър, Аниан Зол-
нер, Харалд Шмид и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На
кафе" - предаване

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
16.30 "Намери ме" (премиера)

- сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5

от 35 - "Злат-
ната топка"

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

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

21.00 "Магнум" (премиера) -
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 14
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериен филм,
сезон 6

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - сери-
ен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

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

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3 /п/

09.10 "Питайте Джим" - се-
риал, сезон 5 /п/

10.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал /п/

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

14.00 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3

15.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

16.00 "Питайте Джим" - се-
риал, сезон 5

16.30 "Зов за завръщане" -
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекинсейл,
Джесика Бийл, Бил Най,
Брайън Кранстън, Бокем
Уудбайн и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

21.00 "Етажна собственост" -
сериал

22.00 "Бойка: Фаворитът" - ек-
шън с уч. на Скот Ад-
кинс, Теодора Духовни-
кова, Юлиан Вергов, Ба-
шар Рахал, Петьо Пет-
ков, Валентин Ганев,
Владо Михайлов, Вла-
димир Колев, Христо
Петков, Мартин Форд и
др.

00.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11 /п/

03.00 "Национална лотария"
/п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 2 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

14.30 "Семейните рецепти на
Надия" - кулинарно пре-
даване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 2

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

филм
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

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

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

леновела /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 5 /п/

06.40 "Спасяването на Лин-
кълн" - автобиографи-
чен филм с уч. на Том
Амандес, Лий Коко, Пе-
нелъпи Ан Милър, Брус
Дейвисън, Крийд Бра-
тън, Джош Стамбърг и
др. /п/

08.45 "Тенекиеният човек" -
приключенски филм с
уч. на Зоуи Дешанел,
Алан Къминг, Нийл Мак-
Дона, Катлийн Робърт-
сън, Раул Трухильо, Ри-
чард Драйфус и др., II
част /п/

11.00 "От местопрестъплени-

ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 5

12.00 "Чиракът на Мерлин" -
приключенски филм с
уч. на Миранда Ричард-
сън, Сам Нийл, Марк Ги-
бън, Тегън Мос и др., I
част

14.00 Холивудски новини
14.10 "Невъзможен романс" -

романтична комедия с
уч. на Шон Робъртс,
Алекса ПенаВега, Лея
Гибсън, Крис Шийлдс и
др.

16.00 "Маската на Зоро" -
приключенски екшън с
уч. на Антонио Банде-
рас, Антъни Хопкинс,
Катрин Зита-Джоунс,
Стюарт Уилсън, Мори
Чейкин и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

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

21.00 "Джери Магуайър" - дра-
ма с уч. на Том Круз,
Рене Зелуегър, Куба Гу-
динг Младши, Кели
Престън, Бони Хънт,
Джери О'Конъл, Джей
Мор, Реджина Кинг, Лу-
си Лиу, Джонатан Лип-
ники, Тод Луизо, Ерик
Столц и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7
/п/

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

RTR

07.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

08.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

09.00 "Утрото на Русия"
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.50 "За най-важното"
15.45 "Културният отдих"
16.15 Сериал: "Следствени

тайни"
17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.40 Сериал: "Следствени

тайни"
18.25 Сериал: "Красив живот"
20.00 Вести
20.30 Вести-Москва
20.50 Вести
21.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
22.35 Вести-Москва
23.00 Вести
00.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
04.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"

Åâðîñïîðò

05.30 "Единственият шампи-
он"

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квалифи-
кации

08.00 Колоездене: Арктична
обиколка на Норвегия,
четвърти етап

09.00 "От лагер до медал"
09.30 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, квалифи-
кации

11.30 Колоездене: Арктична
обиколка на Норвегия,
четвърти етап

12.30 "Безсмъртни легенди"
13.00 "От лагер до медал"
13.30 "Единственият шампи-

он"
14.00 Европейски рали шам-

пионат: Рали Барум, об-
зор

14.30 Колоездене: Обиколка на
Испания, обзор

15.30 Колоездене: Бинк Банк
тур, седми етап

15.55 Голф: PGA тур, шампи-
онат на BMW

16.55 Куриози
17.55 Новини
18.00 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, квалифи-
кации, директно

04.00 Колоездене: Арктична
обиколка на Норвегия,
четвърти етап



ЗЕМЯ 19 - 25 АВГУСТ приложение

ТV ПРОГРАМА

01.30 „Не се страхувай“ (п)
02.30 „Лява политика“ (п)
03.30 „Червен картон“ – спор-

тно предаване (п)
04.30 Документален филм
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „За историята – сво-

бодно“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ – Обез-

людени села
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
(избрано)

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Кевин Бейкън
(п)

10.40 „Безценната перла“ -
сериал, 80 епизод  (п)

11.30 „За историята - свобод-
но“ (п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“ – Обез-

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

Елена Пенчукова (изб-
рано)

14.50 „Местно време“ – Обез-
людени села  (п)

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

мационен филм
15.25 „Безценната перла“ -

сериал, 81 епизод
16.15 Киносалон БСТВ: „Ва-

ленса: Човек на надеж-
дата“ (2013 г.), Полша,
режисьор Анджей Вайда,
в ролите Роберт Виец-
кевич, Агнешка Грохов-
ска, Ивона Биелска,
Збигнев Замаховски и
др. Анджей Вайда пос-
вещава последния си
филм на бившия пре-
зидент Лех Валенса, ос-
новател на профсъюз-
ното движение „Соли-
дарност“ в Полша, но-
сител на Нобелова наг-
рада за мир.

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Кийфър Съдър-
ланд

18.30 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова
(избрано)

19.20 „Местно време“ – Обез-
людени села   (п)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 Киносалон БСТВ: „Па-
рад“ (2011 г.), Сърбия/
Хърватия, режисьор
Сърджан Драгоевич, в
ролите Никола Койо,
Милош Самолов, Хрис-
тина Попович и др. Най-
касовата сръбска коме-
дия разказва за бивш
четник, който набира
ентусиасти да охраняват
гейпарад в Белград

22.00 „Романови“ - докумен-
тален филм, ІІІ част

22.50 „Местно време“ –  Обез-
людени села   (п)

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

водещ Стоил Рошкев (п)

ÁÍÒ 1

05.25 България от край до край
7 /п/

05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 3 тв

филм /4 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Александър

Батенберг - първият,
младият, прогоненият
/п/

09.45 Раят на дамите тв филм
/20, последен епизод/
п/

10.45 Капри тв филм /47
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Константин Философ

тв филм /2 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/

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

ал, с.3 еп.6
10.00 "Луцифер" - сериал, с.2

еп.9
11.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.4 еп.2
12.00 "Изчезнали" - сериал,

еп.5
13.00 "Убийствен финал" -

трилър (тв филм, Кана-
да, 2014), режисьор Пе-
нелъпи Бутенхаус, в ро-
лите: Джоузи Лорън, На-
йъл Матър, Шона Джо-
ханесен, Сара Стрейндж

15.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.2 еп.6

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.7

17.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.6

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.3

19.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.10

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.10

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Стре-

лецът" - екшън, крими-
нален, психотрилър (Ис-
пания, Великобритания,
Франция, 2015), режи-
сьор: Пиер Морел, в ро-
лите: Шон Пен, Идрис
Елба, Джазмин Тринка,
Хавиер Бардем, Рей Уин-
стън, Марк Райлънс
[14+]

00.15 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.10

01.15 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.10

02.15 "Последният кораб" - се-
риал, с.2 еп.6

03.15 "Стрелата" - сериал, с.4
еп.19

04.15 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.3

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.8, 9
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.3, 4

10.00 "Събудих се в Мексико"
- приключенски, комедия
(САЩ, 2014), режисьор
Скот Армстронг, в роли-
те: Адам Пали, Ти Джей
Милър, Томас Мидълдич,
Шанън Уудуърд, Алисън
Бри, Роза Салазар и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

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

планета" - сериал
17.00 "Играчи" - сериал, еп. 7

и 8
18.00 "Стъпка по стъпка" - се-

риал, с.5 еп.24, с.6 еп.1
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.6 еп.8
20.00 "Дивата Нина" - сериал,

еп.30
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.43
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.10
еп.11, 12

23.00 "Хотел Елеон" - сериал,
с.2 еп.12, 13

00.00 "Събудих се в Мексико"
/п./ - приключенски, ко-
медия (САЩ, 2014)

02.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.10, 11

08.00 "Дневникът на Бриджит
Джоунс" - комедия, ро-
мантичен (Великобрита-
ния, Франция, САЩ,
2001), режисьор Шарън
Магуайър, в ролите: Ре-
не Зелуегър, Хю Грант,

Колин Фърт, Джема
Джоунс, Силиа Имри,
Джеймс Фокнър, Джим
Бродбент, Ембет Давиц,
Шърли Хендерсън и др.

10.15 "Революция Z" - сериал,
с.4 еп.12, 13 (последен)

12.15 Телепазар
12.30 "Историята на един дел-

фин 2" - семеен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Чарлз Мартин Смит, в
ролите: Морган Фрий-
ман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джули-
ана Харкави и др.

14.45 "Гневът на титаните" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2012),
режисьор Джонатан Ли-
бесман, в ролите: Сам
Уърдингтън, Лиъм Ний-
сън, Розамунд Пайк,
Рейф Файнс, Едгар Ра-
мирес, Би Най, Дани
Хюстън, Лили Джеймс,
Тоби Кебъл и др.

16.45 "Революция Х" - музи-
кален, комедия, екшън,
криминален (България,
2018), режисьор Дими-
тър Гочев, в ролите: Ге-
ри-Никол, Иван Иванов,
Мона Гочева, Диана Кос-
това, Иван Тишев, Да-
ниел Ангелов, Алексан-
дър Сано, Георги Каду-
рин, Диляна Попова

18.45 Телепазар
19.00 "Шрек Трети" - анимация,

комедия, приключенски
(САЩ, 2007), режисьо-
ри Крис Милър и Раман
Хуи

21.00 "Хрониките на Ридик" -
екшън, фантастика
(САЩ, 2004), режисьор
Дейвид Туи, в ролите:
Вин Дизел, Танди Нютън,
Колм Фиор, Джуди Денч,
Карл Ърбън, Алекса Да-
валос, Кийт Дейвид и
др. [14+]

23.30 "Талисманът" - романти-
чен, драма (САЩ, 2012),
режисьор Скот Хикс, в
ролите: Зак Ефрон, Тей-
лър Шилинг, Блайд Да-
нър, Райли Томас Стю-
арт и др.

01.30 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.12, 13

03.30 "Приземяване: Добре
дошли в Източна Евро-
па" - екшън, кримина-
лен, комедия (Великоб-
ритания, Литва, 2016),
режисьор Емилис Вели-
вис, в ролите: Вини
Джоунс, Скот Уилямс,
Гил Дарнел, Оливър
Джаксън и др. [16+]
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05.00 "Комисар Рекс" - сери-
ен филм, сезон 13 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 14 /п/

07.00 "Здравей, България"
09.30 "Пролет с вкус на яго-

ди" - с уч. на Зоуи Мур,
Филип Дейн, Лорета
Щерн и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На
кафе" - предаване

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
16.30 "Намери ме" (премиера)

- сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35

 - "Златната топка"
18.00 "Семейни войни" - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA,
избрано

21.00 "Магнум" (премиера) -
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 14
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериен филм,
сезон 6

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - сери-
ен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

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

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 5 /п/

10.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал /п/

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

14.00 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3

15.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 5, 2 епизода

16.50 "Изкуството на война-
та: Предателството" -
екшън с уч. на Уесли
Снайпс, Локлин Мънро,
Раян Макдоналд, Рейчъл
Хейуърд и др.

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3

20.00 "Военни престъпления" -
сериал, сезон 11

21.00 "Етажна собственост" -
сериал

22.00 "Мисия: Ноември" - ек-
шън-трилър с уч. на Пи-
ърс Броснан, Олга Ку-
риленко, Люк Брейси,
Уил Патън, Бил Смит-
рович, Елиза Тейлър, Ка-
терина Скорсоне и др.

00.20 "Военни престъпления" -
сериал, сезон 11 /п/

Diema Family

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

новела
08.10 "Подли камериерки" -

сериал, сезон 2 /п/
09.30 "Назови ме по име" -

сериен филм /п/
11.00 "Сияйна луна" - сериен

филм /п/
12.00 "Мистична любов" - се-

риал /п/
13.00 "Семейни войни" - те-

левизионна игра /п/
14.00 "Печивата на Марта Стю-

арт" - кулинарно преда-
ване

14.30 "Семейните рецепти на
Надия" - кулинарно пре-
даване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 2

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Сияйна луна" - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

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

19.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

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

новела /п/
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06.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 5 /п/

07.00 "Новата бавачка" - ро-
мантичен филм с уч. на
Ашли Уилямс, Сам Йе-
гър, Хана Черами, Кий-
фър О'Райлии др. /п/

08.45 "Тенекиеният човек" -
приключенски филм с
уч. на Зоуи Дешанел,
Алан Къминг, Нийл Мак-
Дона, Катлийн Робърт-
сън, Раул Трухильо, Ри-

чард Драйфус и др., III
част /п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 5

12.00 "Чиракът на Мерлин" -
приключенски филм с
уч. на Миранда Ричард-
сън, Сам Нийл, Марк Ги-
бън, Тегън Мос и др., II
част

14.00 Холивудски новини
14.15 "Небраска" - приключен-

ски филм с уч. на Брус
Дерн, Уил Форт, Джун
Скуиб, Боб Оденкърк,
Стейси Кийч, Ранс Хау-
ърд, Тим Дрискол, Де-
вин Ратрей и др. /п/

16.45 "Шанхайско слънце" -
екшън-комедия с уч. на
Джеки Чан, Оуен Уил-
сън, Луси Лиу, Брандън
Мерил, Роджър Юан,
Ксандър Бъркли, Джей-
сън Конъри, и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

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

21.00 "Когато си в Рим" - ро-
мантична комедия с уч.
Кристен Бел, Джош Дю-
амел, Анджелика Хюс-
тън, Дани Де Вито, Уил
Арнет, Джон Хедър и др.

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

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

RTR

05.10 Сериал: "Семеен детек-
тив"

07.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

08.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

09.00 "Утрото на Русия"
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.50 "За най-важното"
15.45 "Културният отдих"
16.15 Сериал: "Следствени

тайни"
17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.40 Сериал: "Следствени

тайни"
18.25 Сериал: "Красив живот"
20.00 Вести
20.30 Вести-Москва
20.50 Вести
21.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
22.35 Вести-Москва
23.00 Вести
00.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
03.20 "Бялата гвардия"
04.50 "Културната революция"
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05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квалифи-
кации

08.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

09.00 "Единственият шампи-
он"

09.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квалифи-
кации

11.30 "Безсмъртни легенди"
12.00 Голф: PGA тур, шампи-

онат на BMW
13.00 Европейски рали шам-

пионат: Рали Барум, об-
зор

13.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор

14.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

15.30 Колоездене: Обиколка на
Испания, обзор

16.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квалифи-
кации

17.55 Новини
18.00 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, квалифи-
кации, директно

04.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор

×
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14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Златно сърце тв филм

/3, последна серия/
15.20 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /48

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
18.00 По света и у нас
18.15 Антарктика документал-

на поредица
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви 3 тв

филм /5 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Семейство Даръл 3 8-

сериен тв филм /Вели-
кобритания, 2018 г./, 1
епизод, режисьор Ро-
джър Голдби, в ролите:
Кийли Хоос, Джош
О'Конър, Майло Паркър

21.30 Нощният управител тв
филм /8, последен епи-
зод/(14)

22.20 Какво ще се случи до-
кументална поредица

23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл тв

филм /12, последен
епизод/(12)

00.15 История.bg Александър
Батенберг - първият,
младият, прогоненият
/п/

01.15 Отблизо с Мира /п/
02.10 Нощният управител тв

филм /8, последен епи-
зод/п/(14)

03.05 Чуй Земята /п/
03.15 Какво ще се случи до-

кументална поредица/п/
03.40 Днес и утре
04.10 Извън играта /п/
04.55 Законът на Дойл тв

филм /12 епизод/п/(12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.12

06.30 "Ловци на храна" - пре-
даване за кулинарен ту-
ризъм, с.1 (2016)

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

09.30 "Преди обед" - токшоу
/най-доброто/

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс"

- сериал, с.2 еп.4
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6 еп.27
16.00 "Страх да обичаш" - се-

риал, еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 "Домашен арест" - се-

риал, еп.16
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13
еп.76

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.71
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.48
22.30 "Смъртоносно оръжие" -

сериал, еп.16
23.30 bTV Новините
00.00 "Луцифер" - сериал,

еп.5
01.00 "Стрелата" - сериал, еп.8
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.6

06.00 Анимационен блок: "Джи
Ай Джо: Сигма 6" - се-
риал, еп.2 - 5

08.00 "Последният кораб" -
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ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /49

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
18.00 По света и у нас
18.20 България от край до край

7
18.50 Япония днес
19.00 Търсачи на реликви 3 тв

филм /6 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Семейство Даръл 3 тв

филм /2 епизод/
21.30 Милиарди 12-сериен тв

филм /САЩ, 2016 г./,
1 епизод, в ролите:
Деймиън Луис, Пол
Джамати, Маги Сиф,
Малин Акерман, Тоби Ле-
нард Мур и др. (16)

22.30 Какво ще се случи до-
кументална поредица

23.00 По света и у нас
23.30 Дмитрий Баевски квар-

тет Джаз фестивал -
Банско 2018

00.35 Американски обир игра-
лен филм /Люксембург,
2014г./, режисьор Сарик
Андреасян, в ролите: Ей-
дриън Броуди, Хейдън
Кристинсен, Джордана
Брустър и др.(14)

02.10 История.bg Модерниза-
торът Фердинанд /п/

03.15 Милиарди тв филм /1
епизод/п/ (16)

04.25 Япония днес /п/
04.35 Какво ще се случи до-

кументална поредица/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.13

06.30 "Ловци на храна" - пре-
даване за кулинарен ту-
ризъм, с.2 (2017)

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

09.30 "Преди обед" - токшоу
/най-доброто/

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс"

- сериал, с.2 еп.5
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6 еп.28
16.00 "Страх да обичаш" - се-

риал, еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 "Домашен арест" - се-

риал, еп.17
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13
еп.77

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.72

21.30 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Ка-
терина Евро, еп.13

22.30 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.17

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Луцифер" - сериал,
еп.6

01.00 "Стрелата" - сериал, еп.9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.7

06.00 Анимационен блок: "Джи
Ай Джо: Сигма 6" - се-
риал, еп.4 - 7

08.00 "Последният кораб" -
сериал, с.2 еп.6

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.7

10.00 "Луцифер" - сериал, с.2

01.30 „Не се страхувай“ (п)
02.30 „За историята – сво-

бодно“ (п)
03.30 „Лява политика“ (п)
04.30 Документален филм
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Студио Икономика“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ –  Доб-

рич 1 част
08.00 „България се събужда“

(избрано)
10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Кийфър Съдър-
ланд  (п)

10.40 „Безценната перла“ -
сериал, 81 епизод

11.30 „Студио Икономика“ (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ –  Доб-

рич 1 част  (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова (изб-
рано)

14.50 „Местно време“ -  Доб-
рич 1 част  (п)

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

мационен филм
15.25 „Безценната перла“ - се-

риал, 82 епизод
16.15 Киносалон БСТВ: „Па-

рад“ (2011 г.), Сърбия/
Хърватия, режисьор
Сърджан Драгоевич, в
ролите Никола Койо,
Милош Самолов, Хрис-
тина Попович и др. Най-
касовата сръбска коме-
дия разказва за бивш
четник, който набира
ентусиасти да охраняват
гейпарад в Белград

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Кевин Клайн

18.20 „Лява политика“ с во-
дещ Александър Симов
(избрано)

19.20 „Местно време“ -  Доб-
рич 1 част (п)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 Киносалон БСТВ:  „Тан-
цуващият със сенки“
(2012 г.), Великобрита-
ния/Ирландия, режисьор
Джеймс Марш, в роли-
те Клайв Оуен, Андреа
Райзбъро, Домнал
Глийсън, Джилиън Ан-
дерсън и др. Ирландия
в началото на 70-те го-
дини на ХХ век. Домът
на обикновено семейс-
тво е застигнат от го-
лямо нещастие. 20 го-
дини по-късно си дават
сметка, че когато чле-
нуваш в ИРА животът ти
винаги е в опасност…

21.40 „Апостол Карамитев“ -
документален филм

22.50 „Местно време“ –  Доб-
рич 1 част  (п)

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

водещ Стоил Рошкев (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Антарктика документал-
на поредица/п/

05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 3 тв

филм /5 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Модерниза-

торът Фердинанд /п/
09.50 Семейство Даръл 3 тв

филм /1 епизод/п/
10.40 Капри тв филм /48

епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Константин Философ

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

/п/
13.55 Малки истории /п/
14.55 Туберколозата - митове

и реалност документа-
лен филм /България,
2019 г./

15.25 Приключенията на гор-

еп.10
11.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.4 еп.3
12.00 "Изчезнали" - сериал,

еп.6
13.00 "Знам къде е Лизи" - кри-

минален, трилър (тв
филм, САЩ, 2016), ре-
жисьор Дарин Скот, в
ролите: Трейси Голд, На-
дя Бьорлин, Ричард Ръ-
коло, Ванеса Евигън и
др.

15.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.2 еп.7

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.8

17.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.7

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

19.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.11

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.11

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Джурасик

парк III" - приключенс-
ки, трилър, фантастика
(САЩ, 2001), режисьор
Джо Джонстън, в роли-
те: Сам Нийл, Уилям
Мейси, Теа Леони, Але-
сандро Нивола, Тревър
Морган, Лора Дърн и др.

00.00 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.11

01.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.11

02.00 "Последният кораб" - се-
риал, с.2 еп.7

03.00 "Стрелата" - сериал, с.4
еп.20

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

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.10, 11
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
09.00 "Играчи" - сериал, еп. 7

и 8 /п/
10.00 "Определено, може би" -

романтичен, комедия
(Великобритания, Фран-
ция, Германия, САЩ,
2008), режисьор Адам
Брукс, в ролите: Райън
Рейнолдс, Рейчъл Вайс,
Абигейл Бреслин, Ели-
забет Банкс, Айла Фи-
шър, Кевин Клайн, Адам
Брукс и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

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

планета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.21, 22

18.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.6 еп.2, 3

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.6 еп.9

20.00 "Дивата Нина" - сериал,
еп.31

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал, еп.44

22.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.10
еп.13, 14

23.00 "Хотел Елеон" - сериал,
с.2 еп.14, 15

00.00 "Определено, може би" /
п./ - романтичен, коме-
дия (Великобритания,
Франция, Германия,
САЩ, 2008)

02.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - се-
риал, с.4 еп.12, 13

08.00 "Бриджит Джоунс: На ръ-
ба на разума" - коме-
дия, романтичен (Вели-
кобритания, Франция,
Германия, Ирландия,
САЩ, 2004), режисьор
Бийбън Кидрън, в роли-

те: Рене Зелуегър, Хю
Грант, Колин Фърт, Си-
лиа Имри, Джонатан
Кавендиш, Джема Джо-
унс, Джим Бродбент,
Джеймс Фокнър и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал,

еп.1, 2
12.30 Телепазар
12.45 "Талисманът" - романти-

чен, драма (САЩ, 2012),
в ролите: Зак Ефрон,
Тейлър Шилинг, Блайд
Данър, Райли Томас Стю-
арт и др.

15.00 "Опасни дъщери" - три-
лър (тв филм, Канада,
2016), в ролите: Ивон
Зима, Клер Ранкин, Га-
рет Хнатю, Роб Стюарт
и др.

16.45 "Боуфингър" - комедия
(САЩ, 1999), в ролите:
Стив Мартин, Еди Мър-
фи, Хедър Греъм, Крис-
тин Барански, Джейми
Кенеди, Терънс Стамп,
Робърт Дауни мл. и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Твърде лично" - екшън,

трилър (Франция, 2008),
в ролите: Лиъм Нийсън,
Маги Грейс, Джон Грийс,
Фамке Янсен, Зандър
Бъркли, Кейти Касиди,
Лилънд Орсър, Дейвид
Уоршофски и др.

21.00 "Огненият пръстен" -
фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2013), в ролите: Идрис
Елба, Чарли Хънам, Рин-
ко Кикучи, Диего Клатън-
хоф, Чарли Дей, Клиф-
тън Колинс мл., Рон
Пърлман и др.

23.30 "Пълен мрак" - хорър,
фантастика (САЩ, 2000),
режисьор Дейвид Туи, в
ролите: Вин Дизел, Ра-
да Мичъл, Коул Хаузър,
Кийт Дейвид и др. [14+]

01.45 "Сладурани" - драма (тв
филм, Канада, 2015),
режисьор Моника Ми-
чъл, в ролите: Алисън
Стоунър, Тиера Сковли,
Сара Дъгдейл, Джайлс
Пантън, Стив Бейсик и
др. [14+]

03.30 "Чистката: Анархия" -
фентъзи, хорър, психот-
рилър (САЩ, 2014), ре-
жисьор Джеймс ДеМо-
нако, в ролите: Франк
Грило, Кармен Иджого,
Зак Гилфорд, Кийли
Санчес, Зоуи Соул,
Джъстина Мачадо, Джон
Бийзли, Джак Конли,
Ноел Гуглийми и др.
[16+]
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05.00 "Комисар Рекс" - сери-
ен филм, сезон 13 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 14 /п/

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "Фениксът на любовта"
- с уч. на Саскиа Вес-
тер, Гюнтер Барон, Йе-
ни Бах, Флориан Вюн-
ше и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На
кафе" - предаване

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
16.30 "Намери ме" (премиера)

- сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35

- "Златната топка"
18.00 "Семейни войни" - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA,
избрано

21.00 "Магнум" (премиера) -
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 14
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериен филм,
сезон 6

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - сери-
ен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

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

07.50 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 5 /п/

10.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал /п/

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

14.00 "Черният списък" - се-
риал, сезон 3

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 5, 2 епизода

17.00 "Железен орел 2" - ек-
шън с уч. на Луис Го-
сет Младши, Марк Хъм-
фри, Стюарт Марголин,
Мори Чейкин, Колм Фе-
оре и др.

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
3

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

21.00 "Етажна собственост" -
сериал

22.00 "Нефритеният воин" -
приключенски екшън с
уч. на Томи Еронен,
Марку Пелтола, Жингчу
Жан, Криста Косонен,
Данг Хао и др.

00.10 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11 /п/

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

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериал
/п/

07.00 "Каменно цвете" - теле-
новела

08.10 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 2 /п/

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

11.00 "Сияйна луна" - сери-
ал/п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Печивата на Марта Стю-
арт" - кулинарно пре-
даване

14.30 "Семейните рецепти на
Надия" - кулинарно пре-
даване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 3

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Сияйна луна" - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" /п/
19.30 "Да сготвим с Марта

Стюарт" /п/
20.00 "Мистична любов" (пре-

миера) - сериал
21.00 "Назови ме по име"

(премиера) - сериал
22.30 "Слънчеви момичета"

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

новела /п/
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06.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 5 /п/

06.50 "Кученце за Коледа" -
семеен филм с уч.
Дийн Кейн, Кристи Су-
онсън, Джет Джърджен-
смейър, Хайли Дъф,
Майрик Мърфи, Авари
Андерсън и др.

08.50 "Кучето, което спаси
празниците" - семеен
филм с уч. на Дин Кейн,
Елиза Донован, Гари
Валънтайн, Джоуи Ди-
аз, Кейтлин Кармайкъл

и др. /п/
11.00 "От местопрестъплени-

ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 5

12.00 "Изпитание за любовта"
- драма с уч. на Катрин
Хейгъл, Логан Бартоло-
мю, Дженюъри Джоун,
Дейл Мидиф, Макензи
Астин, Клиф Дии Йънг
и др.

13.45 Холивудски новини
14.00 "Забравените" - трилър

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

16.00 "Джери Магуайър" - дра-
ма с уч. на Том Круз,
Рене Зелуегър, Куба Гу-
динг Младши, Кели
Престън, Бони Хънт,
Джери О'Конъл, Джей
Мор, Реджина Кинг, Лу-
си Лиу, Джонатан Лип-
ники, Тод Луизо, Ерик
Столц и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 8

21.00 "Миротворецът" - екшън
с уч. на Никол Кидман,
Джордж Клуни, Марсел
Юрес, Александър Балу-
ев, Рене Медвезек, Гей-
вин Грийнауей, Деян
Акимович и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 8
/п/

00.20 "Вратите на мрака" -
трилър с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Сара Уейн
Келис, Вероника Ферес,
Лирия Бент и др.

RTR

05.35 Сериал: "Семеен детек-
тив"

06.15 "Битката за луната"
07.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
08.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
09.00 "Утрото на Русия"
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.50 "За най-важното"
15.45 "Културният отдих"
16.15 Сериал: "Следствени

тайни"
17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.40 Сериал: "Следствени

тайни"
18.25 Сериал: "Красив живот"
20.00 Вести
20.30 Вести-Москва
20.50 Вести
21.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
22.35 Вести-Москва
23.00 Вести
00.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
03.20 "Бялата гвардия"
04.50 "Изкуственият отбор"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квалифи-
кации

08.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор

09.00 "Безсмъртни легенди"
09.30 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, квалифи-
кации

11.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор

12.30 Ски скокове: Лятна Гран
При верига в Хакуба, ди-
ректно

14.00 Куриози
14.30 "Безсмъртни легенди"
15.00 "От лагер до медал"
15.30 "Единственият шампи-

он"
16.00 Конен спорт: Световно

първенство в Ротердам,
отборно, финал, дирек-
тно

19.30 Новини
19.35 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, квалифи-
кации, директно

04.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, обзор



ЗЕМЯ 19 - 25 АВГУСТ приложение

ТV ПРОГРАМА

01.30 „Лява политика“ (п)
02.30 „Студио Икономика“ (п)
03.30 Документален филм
04.00 „Дискусионен клуб“ (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Гласове“ (п)
07.30 „Холивудски знамени-

тости“: Кевин Клайн  (п)
07.55 „Миа и аз“ – детски  се-

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

предаване  (п)
10.35 ТВ пазар
10.50 „Цветът на страданието“

- документален филм
11.30 „Общество и култура“

(п)
12.30 Новини
12.50 „Червен картон“ (п)
13.50 „Живата вечност“ - до-

кументален филм
14:30 „Професия Турист“: Ку-

ба /4 част/
15.00 ТВ пазар
15.15 „Цветен следобед“– из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с  Елена
Пенчукова

17.00 „Местно време“ (обзор)
18.00 „Холивудски знамени-

тости“:  Леонардо Ди-
каприо

18.30 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев (избра-
но)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 Киносалон БСТВ: „Анна
от 6 до 18“ (1994 г.),
Русия, режисьор Никита
Михалков. Това е филм-
експеримент, филм-ис-
тория, филм-размиш-
ление – за човека и жи-
вота, за властта и сво-
бодата, за мечтата и тъ-
гата, за илюзията и дей-
ствителността…

21.35 Новини (п)
22.00 Киносалон БСТВ: „Па-

рижки лудории“ (2014
г.), Франция, режисьор
Марк Фитуси, в ролите
Изабел Юпер, Жан-Пи-
ер Дарусен, Микаел
Нюквист, Одри Дана и
др. Изабел Юпер играе
съпруга, увлечена в ро-
мантично бягство от
монотонното провин-
циално ежедневие и ру-
тинен брак.

23.35 „Дискусионен клуб“ (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Днес и утре
05.30 България от край до край

7 /п/
06.00 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.25 Диноотряд "Кунг-фу"

анимационен филм/п/
07.15 Магьосници тв филм

/3 серия/
08.00 Пътеки /п/
08.30 На работа в Япония до-

кументалена поредица
09.00 Кибер пес детски игра-

лен филм /копродук-
ция, 2003 г./, в ролите:
Джъд Нелсън, Райън Ку-
ли, Мишел Нолдън

10.30 Предисторията: Богове и
поклонници 6-серийна
док. поредица /България,
2008 г./, 1 еп., режи-
сьор Атанас Димитров

11.00 Туризъм.бг /най-добро-
то/

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди /най-доброто/
13.00 Иде нашенската музика

/п/
14.00 Вяра и общество /най-

доброто/
15.00 Господин Селфридж тв

филм /5 и 6 еп./(12)
16.35 Национални съкровища

на Чехия: Църквата "Све-
ти Ян Непомуцки"

17.00 Срещи на първия ред:
Красимир Узунов с
полковник Борис Дран-
гов док. поредица

17.30 Джинс "Фото Папако-
чев"/п/

18.00 Извън играта /п/
18.50 Войните на Наполеон в

Русия док. филм /4,
последен епизод/

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Дуелът на братята: Ис-

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.20

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн /най-доброто,
еп.3/

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.13

18.45 "Завръщане в бъдещето
II" - фантастика, прик-
люченски (САЩ, 1989),
в ролите: Майкъл Джей
Фокс, Кристофър Лойд,
Лиа Томпсън, Кейси Се-
машко, Били Зейн, Ели-
забет Шу, Илайджа Ууд

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

бой ІІ: Златната армия" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Герма-
ния, 2008), в ролите:
Рон Пърлман, Селма
Блеър, Дъг Джоунс, Джон
Хърт, Джон Алекзандър

00.15 "Стрелецът" - екшън,
криминален, психотри-
лър (Испания, Великоб-
ритания, Франция,
2015), в ролите: Шон
Пен, Идрис Елба, Джаз-
мин Тринка, Хавиер Бар-
дем, Рей Уинстън, Марк
Райлънс и др. [14+]

02.30 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.1, 2

04.15 "Информаторите" - три-
лър, криминален, драма
(Германия, САЩ, 2008),
в ролите: Били Боб Тор-
нтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Рай-
дър, Амбър Хърд, Рис
Ифънс, Джон Фостър,
Остин Никълс [16+]

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.12, 13
07.00 "Стъпка по стъпка" - се-

риал
09.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.4
еп.9, 10

10.00 "Ченге и половина: Но-
вобранец" - комедия, ек-
шън, приключенски (тв
филм, Канада, 2017), в
ролите: Лу Даймънд Фи-
липс, Лулу Уилсън, Джа-
нет Кидър, Майкъл Ко-
улман и др.

12.00 "Събудих се в Мексико"
- приключенски, комедия
(САЩ, 2014), в ролите:
Адам Пали, Ти Джей Ми-
лър, Томас Мидълдич, Ша-
нън Уудуърд, Алисън Бри,
Роза Салазар и др.

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.12

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

планета" - сериал
20.30 "История на Пепеляшка"

- романтичен, комедия,
семеен (САЩ, Канада,
2004), в ролите: Хилари
Дъф, Чад Майкъл Мъри,
Дженифър Кулидж, Дан
Бърд, Реджина Кинг и др.

22.30 "Червеното джудже" - се-
риал, с.10 еп.6, с.11
еп.1

23.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

01.30 "Хотел Елеон" - сериал
02.00 "Приятели" - сериал
03.00 "Червеното джудже" - се-

риал
04.00 "Теория за големия

взрив" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фалшиво обвинение" -
драма (тв филм, Кана-
да, 2006), в ролите: Бру-
ки Невин, Кейт Джаксън,
Кигън Трейси и др.

07.45 "Живи машини" - фан-
тастика, трилър (Испа-
ния, България, 2014), в
ролите: Хавиер Бардем,
Антонио Бандерас, Бир-
гите Хьорт Соренсен, Ме-
лани Грифит, Башар Ра-
хал, Албена Ставрева

10.00 Телепазар
10.15 "Революция Х" - музи-

кален, комедия, екшън,
криминален (България,
2018), в ролите: Гери-
Никол, Иван Иванов,
Мона Гочева, Диана Кос-
това, Иван Тишев, Да-

ниел Ангелов, Алексан-
дър Сано, Георги Каду-
рин, Диляна Попова

12.30 "Маската на властта" -
драма, трилър (САЩ,
2011), в ролите: Райън
Гослинг, Джордж Клуни,
Филип Сиймор Хофман,
Пол Джиамати, Евън
Рейчъл Ууд, Мариса То-
мей, Джефри Райт, Макс
Мингела, Дженифър Ий-
ли и др.

14.30 "Истина ли е..." - фен-
тъзи, комедия, романти-
чен (САЩ, 2005), в ро-
лите: Рийз Уидърспун,
Марк Ръфало, Донал
Лоуг, Ивана Миличевич,
Дина Уотърс, Бен Шен-
кман и др.

16.30 "Огненият пръстен" -
фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2013), в ролите: Идрис
Елба, Чарли Хънам, Рин-
ко Кикучи, Диего Клатън-
хоф, Чарли Дей, Клиф-
тън Колинс мл., Рон
Пърлман и др.

19.00 "Фантастичната четвор-
ка" - фантастика, екшън
(САЩ, 2015), в ролите:
Майлс Телър, Кейт Ма-
ра, Майкъл Джордан, То-
би Кебъл, Джейми Бел,
Тим Блейк Нелсън и др.

21.00 "Седмият син" - фентъ-
зи, приключенски (Вели-
кобритания, САЩ, Кана-
да, Китай, 2014), в ро-
лите: Джеф Бриджис,
Джулиан Мур, Бен
Барнс, Кит Харингтън,
Джаймън Хаунсу, Антье
Трауе, Алисия Викандер,
Джейсън Скот Лий и др.

23.00 Cinema X (премиера):
"Чистката 3" - фентъзи,
хорър, психотрилър
(САЩ, 2016), в ролите:
Франк Грило, Елизабет
Мичъл, Майкълти Уи-
лямсън, Джоузеф Джу-
лиън Сориа, Едуин Ходж,
Итън Филипс и др. [16+]

01.15 "Хората, на които дър-
жиш" - трилър, драма
(САЩ, Канада, 2012), в
ролите: Робърт Редфорд,
Брит Марлинг, Стенли Ту-
чи, Ник Нолти, Сюзан
Сарандън, Шая ЛаБаф,
Джули Кристи, Терънс
Хауърд, Ана Кендрик,
Брендън Глийсън, Сам
Елиът и др.

03.45 "Приятели с деца" - ро-
мантичен, комедия, дра-
ма (САЩ, 2011), в ро-
лите: Дженифър Уест-
фелд, Адам Скот, Мая Ру-
долф, Крис О`Дауд,
Кристен Уиг, Мегън Фокс

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се" - предаване
10.00 "Инга Линдстрьом: Об-

ратно към живота" - с
уч. на Рудигер Йосвиг,
Пиер Кивит, Хано Фрид-
рих и др.

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Легенда за езерото" - с

уч. на Емили Уотсън,
Дейвид Мориси, Крейг
Хол, Браян Кокс и др.

15.00 "Булка на прицел" - с
уч. на Кариса Лий Стей-
пълс, Стийв Барън, Син-
ди Бъзби, Лия Франк-
ланд 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 "Пепеляшка" - с уч. на

Кейт Бланшет, Лили
Джеймс, Ричард Мадън,
Хелена Бонъм Картър,
Стелън Скарсгард, Холи-
дей Грейнджър, Софи
МакШийра и др.

22.10 "Сага за викингите" (пре-
миера) - с уч. на Том
Хопър, Райън Куантен,
Кен Дукен, Чарли Мър-
фи, Ед Скрейн, Анатол
Таубман, Йохан Хег и др.

00.10 "Полтъргайст" - с уч. на
Сам Рокуел, Розмари
Деуит, Джаред Харис,
Никълъс Браун

02.10 "Булка на прицел" - с
уч. на Кариса Лий Стей-
пълс, Стийв Барън, Син-
ди Бъзби, Лия Франк-
ланд и др. /п/

04.30 "Инга Линдстрьом: Об-
ратно към живота" - с

уч. на Рудигер Йосвиг,
Пиер Кивит, Хано Фрид-
рих и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

05.40 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 2, 2 епи-
зода

08.30 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 4, 2 епизода

10.50 "Джеси Стоун: Презум-
пция за невинност" -
криминален филм с уч.
на Том Селек, Кол Суд-
дут, Кати Бейкър, Сти-
вън Макхати, Глория
Рубен, Уилям Садлър,
Робърт Карадайн и др.

12.45 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Ловци на духове 2" -
екшън-комедия с уч. на
Бил Мъри, Дан Акройд,
Сигорни Уивър, Харолд
Рамис, Рик Моранис,
Ърни Хъдсън, Ани Потс,
Питър Макникъл, Джей-
сън Райтмън и др.

15.30 "Изкуството на война-
та: Предателството" -
екшън с уч. на Уесли
Снайпс, Локлин Мънро,
Раян Макдоналд, Рейчъл
Хейуърд и др. /п/

17.40 "Мисия: Ноември" - ек-
шън-трилър с уч. на Пи-
ърс Броснан, Олга Ку-
риленко, Люк Брейси,
Уил Патън, Бил Смит-
рович, Елиза Тейлър,
Катерина Скорсоне /п/

20.00 "Служител на месеца" -
комедия с уч. на Мат
Дилън, Кристина Апъл-
гейт, Стив Зан, Джей
Легет, Дейвид Паскези,
Дейв Фоли и др.

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

Diema Family

06.30 "Остани с мен" - сери-
ен филм, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериал,
сезон 1, 2 епизода

12.00 "Лена Лоренц: Щастие
назаем" - романтичен
филм с уч. на Патри-
циа Олитцки, Ева Матс,
Лиан Форестиери, Фред
Стилкраут и др.

14.00 "Децата на моята сест-
ра" - романтичен филм
с уч. на Сузане Улен,
Габриел Раб, Пола
Шрам, Франциска Вулф

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

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

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

20.00 "Щипка любов" - ро-
мантичен филм с уч.
на Джен Лили, Брендън
Пени, Кандис Макклър,
Пери Гилпин и др.

21.50 "Децата на моята сест-
ра" - романтичен филм
с уч. на Сузане Улен,
Габриел Раб, Пола
Шрам, Франциска Вулф
и др./п/

23.50 "Лена Лоренц: Щастие
назаем" - романтичен
филм с уч. на Патри-
циа Олитцки, Ева Матс,
Лиан Форестиери, Фред
Стилкраут и др. /п/

04.00 "Щипка любов" - ро-
мантичен филм с уч.
на Джен Лили, Брендън
Пени, Кандис Макклър,
Пери Гилпин /п/

Êèíî Íîâà

06.20 "Цирк дю Солей: Аватар"
- спектакъл

08.30 "Сава: Сърцето на вои-
на" - аним. филм

10.20 "Облачно с кюфтета 2"
- анимационен филм

12.20 "Невъзможен романс" -
романтична комедия с уч.
на Шон Робъртс, Алекса
ПенаВега, Лея Гибсън,
Крис Шийлдс /п/

14.10 "Синята лагуна: Пробуж-
дане" - приключенски
филм с уч. на Денис
Ричардс, Брендън Ту-
ейтс, Индиана Евънс,
Патрик Есприт, Джей-
къб Артист и др.

16.00 "Когато си в Рим" - ро-
мантична комедия с уч.

Ñ
СЪБОТА 24 август

торията на "Адидас" и
"Пума" игрален филм /
Германия, 2016 г./, в
ролите: Кен Дукен, Тор-
бен Либрехт, Пико фон
Грооте и др.

22.40 По света и у нас
22.55 Студио "Х": Кръгът Блеч-

ли тв филм /2 епизод/
(12)

23.45 Болката игрален филм
/САЩ, 2013 г./, в ро-
лите: Кърк Харис, Джон
Савидж, Райън Балънс,
Ивон Делароса (14)

01.20 Войните на Наполеон в
Русия док. филм /4,
последен епизод/п/

02.10 Господин Селфридж тв
филм /5 и 6 епизод/п/
(12)

03.45 Студио "Х": Кръгът Блеч-
ли тв филм /2 епизод/
п/(12)

04.30 Бразди /най-доброто/
/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" - се-
риал, анимация, с.2
еп.5, 6

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.2 еп.11,
12

08.00 "Тази събота и неделя"
/най-доброто/

11.00 "Cool...T" /най-доброто/
12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица
13.00 "Корабът на мечтите:

Уругвай" - романтичен,
комедия, драма (тв
филм, Германия, 2017),
в ролите: Хайде Келер,
Саша Хен, Ник Вилдер,
Харалд Шмид, Кристине
Нойбауер, Йохен Хорст,
Марек Ерхард

15.00 "Ела, изпей!" - анима-
ция, музикален, комедия
(САЩ, 2016), режисьор
Гарт Дженингс

17.00 "Вечеря за идиоти" - ко-
медия (САЩ, 2010), в
ролите: Стив Карел, Пол
Ръд, Стефани Шостак,
Зак Галифанакис, Дже-
мейн Клемънт, Брус
Грийнууд, Рон Ливинг-
стън и др.

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите /п./
20.00 "Бързи и яростни 5: Удар

в Рио" - екшън, трилър
(САЩ, 2011), в ролите:
Вин Дизел, Пол Уокър,
Джордана Брустър, Тай-
рийз Гибсън, Лудакрис,
Мат Шълц, Сунг Канг,
Гал Гадот, Тего Калдерон,
Дон Омар, Дуейн
Джонсън, Жоаким де
Алмейда, Елса Патаки

22.30 "Такси в Ню Йорк" - ек-
шън, комедия (САЩ,
Франция, 2004), в ро-
лите: Куин Латифа, Джи-
ми Фалън, Жизел Бюн-
дхен, Дженифър Еспо-
зито и др.

00.30 "Съдията" - драма (САЩ,
2014), в ролите: Робърт
Дауни мл., Робърт Дю-
вал, Вера Фармига, Би-
ли Боб Торнтън, Винсънт
Д`Онофрио, Дакс Ше-
пърд и др.

03.10 "Вечеря за идиоти" /п./
- комедия (САЩ, 2010)

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.8

06.00 Анимационен блок: "Джи
Ай Джо: Сигма 6" - се-
риал, еп.7 - 9

07.30 "Монк" - сериал, с.2
еп.6 - 8

10.30 "Номер 42-ри" - спор-
тен, драма, биографи-
чен (САЩ, 2013), в ро-
лите: Чадуик Боузман,
Харисън Форд, Кристо-
фър Мелони, Ти Ар
Найт, Никол Бъхари

13.00 "Джурасик парк III" -
приключенски, трилър,
фантастика (САЩ, 2001),
в ролите: Сам Нийл, Уи-
лям Мейси, Теа Леони,
Алесандро Нивола, Тре-
вър Морган, Лора Дърн

15.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.1, 2

Кристен Бел, Джош
Дюамел, Анджелика
Хюстън, Дани Де Вито,
Уил Арнет, Джон Хедър
и др. /п/

18.00 "Кънки с остър връх:
Борба за златото" - ро-
мантичен филм с уч.
на Кристи Карлсън Ро-
мано, Рос Томас, Скот
Томпсън Бейкър, Ким
Киндрик, Стефани Кра-
мер и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 8

21.00 "Дони Браско" - кри-
минален филм с уч. на
Ал Пачино, Джони Деп,
Майкъл Мадсън, Бруно
Кърби, Джеймс Русо,
Ан Хечи, Робрт Миано

23.40 От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 8
/п/

00.40 "Злите мъртви" - ужа-
си с уч. на Джейн Ле-
ви, Шайло Фернандез,
Джесика Лукас, Лу Тей-
лър Пучи, Елизабет
Блекмор Брус Кембъл

RTR

07.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

07.15 "Храм за Онегин. След
славата"

07.35 Сериал: "Семеен детек-
тив"

08.10 Сериал: "Стръмните
брегове"

09.00 "Утрото на Русия"
14.00 Вести
14.35 Вести-Москва
14.50 "За най-важното"
15.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
16.15 Сериал: "Следствени

тайни"
17.00 Вести
17.25 Вести-Москва
17.40 Сериал: "Следствени

тайни"
18.25 Сериал: "Красив живот"
20.00 Вести
20.30 Вести-Москва
20.50 Вести
21.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
22.35 Вести-Москва
23.00 Вести
00.00 "Хуморина"
01.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
03.30 Концерт

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка
на Испания, обзор

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квали-
фикации

08.00 Колоездене: Обиколка
на Италия, обзор

09.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Барум,
обзор

09.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, квали-
фикации

11.30 Колоездене: Обиколка
на Италия, обзор

12.30 Ски скокове: Лятна
Гран При верига в Ха-
куба, директно

14.00 Колоездене: Бинк Банк
тур, седми етап

14.30 Колоездене: Обиколка
на Авенир, девети етап,
директно

16.00 Биатлон: СП с ролер
ски в Минск, спринт,
мъже, директно

16.45 Ски скокове: Лятна
Гран При верига в Ха-
куба

17.50 Биатлон: СП с ролер
ски в Минск, спринт,
жени, директно

18.30 Куриози
18.50 Колоездене: Обиколка

на Испания, обзор
19.50 Колоездене: Обиколка

на Испания, първи
етап, директно

21.30 Колоездене: "Вуелта ек-
стра", директно

22.00 Новини
22.05 Тенис: Открито първен-

ство на Франция, об-
зор

22.50 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ 2018, об-
зор

23.50 Новини
23.55 Колоездене: Обиколка

на Испания, първи етап
01.20 Колоездене: Обиколка

на Авенир, девети етап
02.30 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, финал,
мъже

04.00 Колоездене: Обиколка
на Испания, първи етап



ЗЕМЯ 19 - 25 АВГУСТ приложение

TV ПРОГРАМА

00.40 „Студио Икономика“ (п)
01.40 „За историята – сво-

бодно“ (п)
02.40 „Гласове“ (п)
03.40 Документален филм
04.10 „Червен картон“ (п)
05.10 „Лява политика“ (п)
06.10 Музикален антракт
06.30 „Общество и култура“

(п)
07.30 „Холивудски знамени-

тости“: Леонардо Дикап-
рио   (п)

07.55 „Миа и аз“ – детски  се-
риал

08.20 „Снежната кралица“ –
анимационен филм

09.45 ТВ пазар
10.00 „Шевица“ – фолклорно

предаване
11.00 „Професия Турист“: Ку-

ба /4 част/  (п)
11.30 „Лява политика“ (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Местно време“ (обзор)

(п)
14.05 „Българското име на

дълголетието“ - доку-
ментален филм

14.45 ТВ пазар
15.00 „Цветен следобед“ – из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с  Елена
Пенчукова

16.25 Киносалон БСТВ: „Анна
от 6 до 18“ (1994 г.),
Русия, режисьор Ники-
та Михалков. Това е
филм-експеримент,
филм-история, филм-
размишление – за чо-
века и живота, за
властта и свободата, за
мечтата и тъгата, за
илюзията и действител-
ността…

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Линдзи Лоун

18.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков (избрано)

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски
(избрано)

21.00 Киносалон БСТВ:  „Пос-
ледната любов на г-н
Морган“ (2013 г.), САЩ,
режисьор Сандра Нетел-
бек, в ролите Майкъл
Кейн, Клеман Поези,
Джъстин Кърк, Джейн
Александър, Джилиън
Андерсън и др., Горчи-
во-сладка приказка за
самотен американец,
живеещ в Париж, кой-
то се опитва да заоби-
ча живота отново след
случайна среща с кра-
сива млада жена

23.00 Новини (п)
23.30 „Дискусионен клуб“

(п)
00.30 „Гласове“ (п)
01.30 „Студио Икономика“ (п)
02.30 „За историята – сво-

бодно“ (п)
03.30 „Червен картон“ (п)
04.30 „Общество и култура“

(п)
05.30 „Лява политика“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.25 Диноотряд "Кунг-фу"
анимационен филм/п/

07.15 Магьосници тв филм
/4, последна серия/

08.00 Пътеки /п/
08.30 Туристически маршрути

документалена поредица
09.00 Принцът-престонаслед-

ник детски игрален
филм /Чехия, 2015 г./,
режисьор Карел Янак, в
ролите: Патрик Дергел,
Ева Йозефикова, Кри-
щоф Хадек и др.

10.35 Предисторията: Богове и
поклонници документал-
на поредица/2 епизод/

11.05 Отблизо с Мира /п/
12.00 По света и у нас
12.30 # Европа /п/
13.00 Горяни док.филм /2,

последна част/
14.00 Библиотеката /п/

2017), в ролите: Ричард
Кабрал, Райън Дорси,
Корина Калдерон, Клей-
тън Карденас, Челси Де-
бо и др. [16+]

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

02.50 "Търси се" /п./
03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Джи
Ай Джо: Сигма 6" - се-
риал, еп.9 - 11

07.30 "Монк" - сериал, с.2 еп.9
- 11

10.30 "Хелбой ІІ: Златната ар-
мия" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, Гер-
мания, 2008), в ролите:
Рон Пърлман, Селма
Блеър, Дъг Джоунс, Джон
Хърт, Джон Алекзандър

12.45 "Завръщане в бъдещето
II" - фантастика, прик-
люченски (САЩ, 1989),
в ролите: Майкъл Джей
Фокс, Кристофър Лойд,
Лиа Томпсън, Кейси Се-
машко, Били Зейн, Ели-
забет Шу, Илайджа Ууд

15.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.3, 4

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.21

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн /най-доброто,
еп.4/

18.00 "4x4" - предаване за оф-
роуд автомобили, с.3
еп.1, 2

19.00 "Джурасик парк III" -
приключенски, трилър,
фантастика (САЩ, 2001),
в ролите: Сам Нийл, Уи-
лям Мейси, Теа Леони,
Алесандро Нивола, Тре-
вър Морган, Лора Дърн

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

ръщане в бъдещето III" -
фантастика, комедия
(САЩ, 1990), в ролите:
Майкъл Джей Фокс,
Кристофър Лойд, Лиа
Томпсън, Елизабет Шу,
Мери Стийнбъргън и др.

00.15 "Информаторите" - три-
лър, криминален, драма
(Германия, САЩ, 2008),
в ролите: Били Боб Тор-
нтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Рай-
дър, Амбър Хърд, Рис
Ифънс, Джон Фостър,
Остин Никълс [16+]

02.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.3, 4

04.00 "Стрелецът" - екшън,
криминален, психотри-
лър (Испания, Великоб-
ритания, Франция,
2015), в ролите: Шон
Пен, Идрис Елба, Джаз-
мин Тринка, Хавиер Бар-
дем, Рей Уинстън, Марк
Райлънс и др. [14+]

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.14, 15
07.00 "Стъпка по стъпка" - се-

риал
09.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.4
еп.11, 12

10.00 "История на Пепеляшка"
- романтичен, комедия,
семеен (САЩ, Канада,
2004), в ролите: Хилари
Дъф, Чад Майкъл Мъри,
Дженифър Кулидж, Дан
Бърд, Реджина Кинг и др.

12.00 "Определено, може би" -
романтичен, комедия
(Великобритания, Фран-
ция, Германия, САЩ,
2008), ролите: Райън
Рейнолдс, Рейчъл Вайс,
Абигейл Бреслин, Ели-
забет Банкс, Айла Фи-
шър, Кевин Клайн, Адам
Брукс и др.

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.13

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

планета" - сериал
20.30 "Ченге и половина: Но-

вобранец" - комедия, ек-
шън, приключенски (тв
филм, Канада, 2017), в
ролите: Лу Даймънд Фи-
липс, Лулу Уилсън, Джа-

нет Кидър, Майкъл Ко-
улман и др.

22.30 "Червеното джудже" - се-
риал, с.11 еп.2, 3

23.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

01.30 "Хотел Елеон" - сериал
02.00 "Приятели" - сериал
03.00 "Червеното джудже" - се-

риал
04.00 "Теория за големия

взрив" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Опасни дъщери" - три-
лър (тв филм, Канада,
2016), в ролите: Ивон
Зима, Клер Ранкин, Га-
рет Хнатю, Роб Стюарт

07.45 "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.

10.15 "Шрек Трети" - анимация,
комедия, приключенски
(САЩ, 2007), режисьо-
ри Крис Милър и Раман
Хуи

12.15 Телепазар
12.30 "Боуфингър" - комедия

(САЩ, 1999), в ролите:
Стив Мартин, Еди Мър-
фи, Хедър Греъм, Крис-
тин Барански, Джейми
Кенеди, Терънс Стамп,
Робърт Дауни мл. и др.

14.30 "Далече от безумната
тълпа" - романтичен,
драма (Великобритания,
САЩ, 2015), в ролите:
Кери Мълиган, Матиас
Схунартс, Майкъл Шийн,
Том Стъридж, Джуно Тем-
пъл, Джесика Бардън

17.00 "Седмият син" - фентъ-
зи, приключенски (Вели-
кобритания, САЩ, Кана-
да, Китай, 2014), в ро-
лите: Джеф Бриджис,
Джулиан Мур, Бен
Барнс, Кит Харингтън,
Джаймън Хаунсу, Антье
Трауе, Алисия Викандер,
Джейсън Скот Лий и др.

19.00 "Талисманът" - романти-
чен, драма (САЩ, 2012),
в ролите: Зак Ефрон,
Тейлър Шилинг, Блайд
Данър, Райли Томас Стю-
арт и др.

21.00 "Теорията на всичко" -
биографичен, драма, ро-
мантичен (Великобрита-
ния, Япония, САЩ 2014),
в ролите: Еди Редмейн,
Фелисити Джоунс, Лес-
ли Манвил, Хари Лойд,
Дейвид Тюлис, Емили
Уотсън, Георги Николов,
Том Прайър, Алис Ор-
Юинг и др.

23.45 "Хрониките на Ридик" -
екшън, фантастика
(САЩ, 2004), в ролите:
Вин Дизел, Танди Нютън,
Колм Фиор, Джуди Денч,
Карл Ърбън, Алекса Да-
валос, Кийт Дейвид и
др. [14+]

02.15 "Чистката 3" - фентъзи,
хорър, психотрилър
(САЩ, 2016), в ролите:
Франк Грило, Елизабет
Мичъл, Майкълти Уи-
лямсън, Джоузеф Джу-
лиън Сориа, Едуин Ходж,
Итън Филипс и др. [16+]

04.30 "Колектор" - трилър (Ру-
сия, 2016), в ролите:
Константин Хабенский,
Евгений Стичкин, Ксения
Буравская, Полина Агу-
реева, Кирил Плетньов,
Валентина Лукашчук,
Александр Тютин и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се" - предаване
10.00 "Инга Линдстрьом: Зора-

та на нашето бъдеще" -
с уч. на Хайко Дойчман,
Клара Дойчман, Тина Ру-
ланд, Фредерик Гьоц

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Безнадежден романтик"

- с уч. на Криста Ален,
Каси Томсън, Френч Стю-
арт, Брандън Джоунс

14.10 "Извън обхват" - с уч.
на Миша Бартън, Шон
Ферис, Би Джей Мичъл,

Кристъл Харис и др.
16.00 "Като две капки вода" -

забавно предаване, 6
сезон

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Снайперистът" - с уч.

на Марк Уолбърг, Май-
къл Пеня, Дани Глоувър,
Кейт Мара, Елиас Коте-
ас, Рона Митра, Джона-
тан Уокър, Джъстин Лу-
ис, Елиза Бенет и др.

22.30 "Войната на боговете" -
с уч. на Мики Рурк,
Джон Хърт, Хенри Кавил,
Люк Евънс, Стивън
Дорф и др.

00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

01.20 "Извън обхват" - с уч.
на Миша Бартън, Шон
Ферис, Би Джей Мичъл,
Кристъл Харис /п/

03.20 "Инга Линдстрьом: Зора-
та на нашето бъдеще" -
с уч. на Хайко Дойчман,
Клара Дойчман, Тина Ру-
ланд, Фредерик Гьоц /п/

ÄÈÅÌÀ

05.40 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 2, 2 епизода

08.45 "Снайперисти" - сериал,
сезон 4, 2 епизода

11.00 "Приключението "Посей-
дон" - приключенски ек-
шън с уч. на Адам Бол-
дуин, Браян Браун, Рут-
гер Хауер, Стив Гутен-
берг, C. Томас Хауъл, Пи-
тър Уелър, Клайв Ман-
тъл, Алекс Кингстън и
др., II част /п/

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Операция Дъмбо Дроп"
- приключенски екшън с
уч. на Дани Глоувър, Рей
Лиота, Денис Лиъри, Ко-
рин Немек, Маршал Бел

15.50 "Железен орел 2" - ек-
шън с уч. на Луис Го-
сет Младши, Марк Хъм-
фри, Стюарт Марголин,
Мори Чейкин, Колм Фе-
оре и др. /п/

18.00 "Нефритеният воин" -
приключенски екшън с
уч. на Томи Еронен,
Марку Пелтола, Жингчу
Жан, Криста Косонен,
Данг Хао и др. /п/

20.00 "Последният ден" - прик-
люченски екшън с уч. на
Дейвид Джеймс Елиът,
Наташа Хенстридж,
Джеймс Кромуел, Бен-
джамин Садлър, Стивън
Кълп, Оуен Бест, Ната-
ша Калис, Колин Къ-
нингам и др., I част

22.00 "Конан Разрушителя" -
приключенски екшън с
уч. на Арнолд Шварце-
негер, Грейс Джо-
унс,Уилт Чембърлейн,
Мако Ивамацу, Трейси
Уолтър, Сара Дъглас,
Оливия д’Або, Пат Роуч,
Джеф Кори и др.

00.10 "Фрактура" - предаване
за рок музика

Diema Family

06.30 "Остани с мен" - сери-
ен филм, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериал,
сезон 1, 2 епизода

12.00 "Лена Лоренц: Мечти и
реалност" - романтичен
филм с уч. на Патри-
циа Олитцки, Ева Матс,
Фред Стилкраут, Лиан
Форестиери, Майкъл Рол

14.00 "Моето наследство" -
романтичен филм с уч.
на Юлия Хартман, Йоха-
нес Цирнер, Урсела Мон

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

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

19.00 "Животът на Кардашиян"
(премиера) - риалити

20.00 "С вкус на любов" - ро-
мантичен филм с уч. на
Линдзи Морган, Патрик
Фабиан, Шерилин Фен,
Джо Ландо, Кейси Бонд

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

23.50 "Лена Лоренц: Мечти и
реалност" - романтичен
филм с уч. на Патри-
циа Олитцки, Ева Матс,
Фред Стилкраут, Лиан
Форестиери, Майкъл Рол

и др. /п/
04.00 "С вкус на любов" - ро-

мантичен филм с уч. на
Линдзи Морган, Патрик
Фабиан, Шерилин Фен,
Джо Ландо, Кейси Бонд
и др. /п/
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06.20 "Чудеса по Коледа" - се-
меен филм с уч. на
Бриджет Ригън, Виктор
Уебстър, Айрис Куин

08.30 "Бъди" - семейна коме-
дия с уч. на Рене Русо,
Роби Колтрейнл, Алън
Къминг, Ирма P. Хол

10.20 "Космосът между нас" -
приключенски филм с
уч. на Ейса Бътърфийлд,
Брит Робъртсън, Гари
Олдман, Джанет Монт-
гомъри, Карла Гуджино,
Б. Д. Уонг, Трей Тъкър,
Скот Такеда, Сара Миник,
Лорън Майърс, Морс
Бикнел и др.

13.00 "Кънки с остър връх:
Борба за златото" - ро-
мантичен филм с уч. на
Кристи Карлсън Рома-
но, Рос Томас, Скот Том-
псън Бейкър, Ким Кинд-
рик, Стефани Крамер/п/

15.00 "Миротворецът" - екшън
с уч. на Никол Кидман,
Джордж Клуни, Марсел
Юрес, Александър Балу-
ев, Рене Медвезек, Гей-
вин Грийнауей, Деян
Акимович и др. /п/

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

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 8

21.00 "Легендата за Зоро" -
приключенски екшън с
уч. на Антонио Банде-
рас, Катрин Зита-Джо-
унс, Руфъс Сюъл, Ник
Чинлънд, Хулио Оскар
Мечосо, Шулър Хенсли,
Майкъл Емерсън, Ейд-
риън Алонсо и др.

23.40 От местопрестъпление-
то" - сериал, /п/

00.40 "Дюс Бигалоу: Европей-
ското жиголо" - коме-
дия с уч. на Роб Шнай-
дер, Еди Грифин, Тил
Швайгър, Йерун Крабе,
Хана Вербуум, Карлос
Понсе, Дъглас Силс

RTR

05.00 Игрален филм
08.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
09.05 Игрален филм
18.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
19.50 Концерт
22.00 Вести
22.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

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

07.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ 2018, об-
зор

08.00 Колоездене: Обиколка на
Испания, първи етап

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

10.30 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ 2018, об-
зор

11.30 Колоездене: Обиколка
на Испания, първи етап

13.00 Колоездене: Обиколка на
Авенир, девети етап

14.30 Колоездене: Обиколка на
Авенир, десети етап, ди-
ректно

16.00 Колоездене: Обиколка на
Испания, втори етап,
директно

18.45 Колоездене: "Вуелта ек-
стра", директно

19.15 Биатлон: СП с ролер ски
в Минск, преследване,
мъже

19.45 Биатлон: СП с ролер ски
в Минск, преследване,
жени

20.15 Колоездене: Обиколка на
Испания, втори етап

21.40 Новини
21.45 Тенис: Открито първен-

ство на САЩ, финал,
мъже

23.50 Новини
23.55 Колоездене: Обиколка на

Испания, втори етап
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15.00 Последният ерген /80 го-
дини от рождението на
Тодор Колев/ игрален
филм /България, 1973
г./, режисьор Владимир
Янчев, в ролите: Тодор
Колев, Георги Георгиев-
Гец, Татяна Лолова, Цве-
тана Манева и др.

16.30 Национални съкровища
на Чехия: Острава

16.45 Кадифе 4 тв филм /9
епизод/

18.00 Джаз фестивал в Мон-
трьо "Микстейп"

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Войните на Наполеон:

Войната на Шестата ко-
алиция 4-сериен док.
филм /1 епизод/

19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 "Концерт на Виенската

филхармония от Ми-
ланската скала" солис-
ти: Юджа Ванг, Хуан Ди-
его Флорес, Йонас Ка-
уфман и Соня Йончева,
диригенти: Густаво Ду-
дамел и Пласидо До-
минго

22.45 По света и у нас
23.00 Ела, завържи ме! игра-

лен филм /Испания,
1989 г./, режисьор Пед-
ро Алмодовар, в роли-
те: Виктория Абрил, Ан-
тонио Бандерас, Лолес
Леон, Хулиета Серано и
др.(16)

00.40 Войните на Наполеон:
Войната на Шестата ко-
алиция документален
филм /1 епизод/п/

01.40 Дуелът на братята: Ис-
торията на "Адидас" и
"Пума" игрален филм
/п/

03.45 Кадифе 4 тв филм /9
епизод/п/

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

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Малкото Пони: Прия-

телството е магия" - се-
риал, анимация, с.2
еп.7, 8

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.2 еп.13,
14

08.00 "Тази събота и неделя"
/най-доброто/

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сериал,

с.3 еп.4
13.00 "Корабът на мечтите:

Лос Анджелис" - ро-
мантичен, комедия, дра-
ма (тв филм, Германия,
2018), режисьор Ще-
фан Бартман, в ролите:
Хайде Келер, Саша Хен,
Ник Вилдер, Харалд
Шмид, Янина Фауц и др.

14.50 "Аламинут: Добре дош-
ли в България" - скеч
шоу

15.20 "Ледена епоха: Големият
сблъсък" - анимация,
приключенски, комедия
(САЩ, 2016), режисьо-
ри Майк Търмайер и
Гейлън Чу

17.00 "120 минути" /най-доб-
рото/

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути" /най-доб-

рото/
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите /п./
20.00 "Мисията невъзможна 3"

- трилър, екшън (САЩ,
Германия, Китай, Ита-
лия, 2006), в ролите:
Том Круз, Мишел Мо-
нахън, Винг Реймс, Фи-
лип Сиймор Хофман,
Били Крудъп, Джонатан
Рис Майърс, Кери Ръ-
сел, Лорънс Фишбърн

22.30 "В търсене на справед-
ливост" - драма, три-
лър, екшън (САЩ, 2011),
в ролите: Никълъс
Кейдж, Дженюъри Джо-
унс, Гай Пиърс, Харолд
Перино, Дженифър Кар-
пентър, Зандър Бъркли,
Джейсън Дейвис, Брет
Джентил, Рей Хернандес

00.30 "Убиецът Кали" - крими-
нален, драма (САЩ,
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В България вече 30 го-
дини се мъчим да преотк-
рием топлата вода. Извър-
шват се безкрайно експе-
рименти и реформи за ре-
шаване на проблеми, кои-
то отдавна са решени в ци-
вилизования свят.

Това особено се отнася
до здравеопазването. То е
един миш-маш от Здравна
каса, държавни и частни
болници и представлява ка-
зан с пробито дъно, който
никога не може да бъде на-
пълнен. А има от кой да се
поучим.

Подходящ пример в то-
ва отношение е Великобри-
тания. Това е държавата, от
която заеме думата джипи
(generаl prасtiotioner) вмес-
то българската дума личен
или общопрактикуващ ле-
кар, но заимстването се ог-
раничи само до това.

Във Великобритания ня-
ма Здравна каса ("каса" -
какво нелепо и обидно име,
свързано не със здраве, а
с пари!). Има National Health
Service (NHS) - Национал-
на здравна служба, създа-
дена още през далечната
1948 г. и представляваща ед-
на от най-значителните со-
циални реформи в британ-
ската история. С малки раз-
лики, тя е идентична по от-
ношение на здравно обс-
лужване в отделните член-
ки на обединеното кралст-
во и аз ще дам в случая за
пример Англия.

Националната здравна
служба в тази страна се
финансира 80% от бюдже-
та и 20% от осигурителни-
те вноски на физическите
лица, поемани от осигуря-
вания и от работодателя.
Пари в държавния бюджет
за такава важна услуга ка-
то здравеопазването се на-
мират, защото в тази стра-
на има прогресивно данъч-
но облагане, което пълни
хазната многократно пове-
че от прилагания у нас ар-
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хаичен плосък десетпро-
центов данък.

Ето как работи
системата.

Всеки жител на страна-
та се регистрира към даде-
ни малки медицински струк-
тури в района на местожи-
веене - обединени на едно
място медицински кабине-
ти на няколко джипита със
собствена малка админис-
трация. Час за посещение
на пациент се урежда по те-
лефона, по избор с някое
от джипитата или с който и
да е, ако предпочитаният не
е на разположение. Лека-
рят прави преглед и изда-
ва рецепти и ако счете за
необходимо, урежда за па-
циента преглед в държав-
ната районна болница. Ня-
ма такова нещо като "нап-
равление" и "направления-
та свършиха", лекарят уве-
домява болницата за необ-
ходимостта даден пациен-
та да бъде изследван във
връзка с конкретно оплак-
ване и болницата уведомя-
ва обратно с писмо паци-
ента, като му определя час
за посещение.

На място в тези мини
клиники се вземат кръвни
проби за изследвания, пра-
вят се имунизации и се тре-
тират леки рани. Искания
за регулярно, месечно из-
даване на даден вид рецеп-
ти може да стане и по факс,
като при желание на паци-
ента рецептите се изпращат
директно на конкретна,
удобна за пациента аптека.

Болниците в Англия са
държавни и частни. Дър-
жавните болници са финан-
сирани от NHS и предлагат
многообхватни услуги за
почти всички болестни със-
тояния. Частните болници
са по-скоро специализира-
ни и не са в състояние да
предлагат набора на здрав-
ни услуги, предлагани от

рат еднакво частните и дър-
жавните болници да държат
на легло пациента макси-
мално допустимия според
пътеката болнични дни, не-
зависимо че той е оздра-
вял и даже трябва да води
истинска битка да бъде из-
писан по-скоро.

Такова източване на
Националната здравна
служба в Англия няма.

Затова и тя е в състоя-
ние да осигурява медицин-
ски услуги, които я издигат
като една от най-добрите в
световен мащаб. Пациентът
не плаща за нищо и при
най-скъпи операции.

Лекарствата на пенсио-
нерите са напълно безплат-
ни, а за останалите макси-
малната сума, която плащат
за дадено изписано по ре-
цепта лекарство, е 9 паун-
да, като

в Шотландия, Уелс
и Северна Ирландия
лекарствата са без-
платни за всички.

Частните болници у нас,
прикрепени на хранилка
към Здравната каса, които
непрекъснато се роят, из-
мислените "пътеки" - това са
сериозни пробойни в каза-
на на националното здра-
веопазване и докато не се
затворят, по примера на Ве-
ликобритания и други раз-
вити европейски страни, ни-
какви реформи няма да
имат ефект.

Аз лично не съм опти-
мист в това отношение, осо-
бено що се отнася до част-
ните болници, собственици-
те на които имат мощно ло-
би в парламента.

държавните болници. Мно-
го от лекарите в тях пред-
почитат първо да натрупат
опит в държавните болни-
ци, а редица от тях често
освен в частните болници,
работят на контракт в от-
делни дни и в държавните
болници. Възможно е един
изявен лекар да консулти-
ра пациент в частната бол-
ница, но ако се налага из-
вършване на сложна опе-
рация, която не е по въз-
можностите на частната
болница, да я извърши в
държавната болница.

Веднъж изпратен от джи-
пито за преглед и консулта-
ция в държавната болница,
пациентът няма право на из-
бор - кой точно да го прег-
леда и кой точно да го опе-
рира, ако това се налага. Ако
желае да избере изявен и
известен специалист, може
да се обърне към частните
болници. Но там той трябва
да плаща, ако няма частна
медицинска осигуровка.
NHS няма отношение към
частните болници, които са
само финансиращи се, мо-
же да насочи пациент към
тях като изключение в ред-
ки случаи, когато това се на-
лага от специфични обстоя-
телства. Случва се по-ско-
ро обратното, тъй като час-
тните болници извършват
главно рутинни операции и
не разполагат с интензивни
отделения оборудвани за из-
куствено поддържане на
функциите на повече от един
орган, при критични ситуа-
ции техни пациенти да се
транспортират в държавни
болници.

Държавните болници не
са абсолютно унифицирани.
Ако една болница реши, че
не може да предложи най-
подходящото лечение на да-
ден пациент, може да го на-
сочи - в консултация по ли-
ния на NHS - към друга бол-
ница с утвърден опит за то-
зи вид лечение.

В английските
държавни болници
няма "пътеки", друго
безсмислено българ-
ско изобретение.

Болният постъпва в бол-
ницата и лежи там толко-
ва, колкото е необходимо.
Болниците и лекарите ня-
мат никакъв интерес да го
задържат излишно, те не са
търговски дружества, не пе-
челят нищо от това, често
поради недостиг на легла те
даже се стремят да изпра-
тят пациента у дома колко-
то се може по-скоро.

И тук стигаме до раз-
ликата между английското
и българското здравеопаз-
ване.

У нас непрекъснато ник-
нат частни болници, които
не биха просъществували,
образно казано, и ден, ако
не се закачаха на хранил-
ка към Здравната каса. Ня-
кои от тях с окончанието
в името си на "...мед" пре-
възхождат по лукс и анг-
лийските държавни болни-
ци -  фоайета с мека ме-
бел, лъщящи асансьори, от
всякъде се носи лъх на па-
ри... Вложени са много па-
ри, които не може да се
избият от джобовете на
гражданите на най-бедна-
та страна в Европа, освен
по линия на Здравната ка-
са. И е естествено паци-
ентите да се насочват към
тези болници, които изс-
мукват от държавните бол-
ници много от най-добри-
те специалисти, отиват в
тези болници с направле-
ния, после Здравната ка-
са плаща. В същото вре-
ме недофинансираните
държавни болници вегети-
рат или хлопват кепенци-
те в по-малките населени
места.

Същото е и с прослову-
тите пътеки, които стимули-

Ó íàñ íåïðåêúñíàòî íèêíàò ÷àñòíè áîëíèöè, êîèòî íå áèõà ïðîñúùåñòâóâàëè,
îáðàçíî êàçàíî, è äåí, àêî íå ñå çàêà÷àõà íà õðàíèëêà êúì Çäðàâíàòà êàñà

Антон ГИЦОВ
От "Епицентър"

(Заглавието и поздаг-
лавието са на ЗЕМЯ)
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Едни от най-обичаните
творци на българския
театър, опера и балет се
включват в "Европейска
нощ на театъра". През
2019-а платформата ще
отбележи своята седма
година и на 16 ноември
ще се проведе в 16
български града.

"Европейската инициа-
тива се обедини около
посланието: "Ти променяш
играта. Играта променя
теб", защото зрителите
променят театъра, а
театърът променя тях.
Творците застават зад
каузата на "Нощ на теат-
рите" и тази година. Сред
тях са: Мариус Куркинс-
ки, Владимир Пенев,
Юлиан Вергов, Владимир
Карамазов, Деян Донков,
Дарин Ангелов, Христо
Петков, Ованес Торосян,
Деян Ангелов, Ненчо
Костов, Теодора Духовни-
кова, Весела Бабинова,
Луиза Григорова-Макари-
ев, Силвия Петкова,

Две творби на Пьотр
Илич Чайковски предста-
ви на видинска сцена на
18 август италианският ди-
ригент Масимо Челегато.
Това е първо негово учас-
тие на видинска сцена, за-
едно със Симфониета-Ви-
дин представи две от зна-
ковите творби на Чайков-
ски - "Лешникотрошачка-
та" и Шестата "Патетична"
симфония в си минор. Ми-
рослав Кръстев e дирек-
тор на видинската филхар-
мония. Масимо Челегато
признава, че в живота е
бил влюбен два пъти - вед-
нъж в съпругата си Мони-
ка, втори път в музиката
на Чайковски. Диригентът
Челегато е творец, който
съчетава в себе си по ар-
тистичен начин синтезния
поглед на филолога, писа-
теля, психолога, изпълни-
теля, естета, философа, из-
следователя и твореца.
Концертът под диригентс-
твото на Масимо Челега-
то бе във видинската за-
ла "Филхармония".ç

Èòàëèàíñêèÿò
äèðèãåíò Ìàñèìî
×åëåãàòî ïðåäñòàâè
äâå òâîðáè íà
×àéêîâñêè

Театър  "Азарян " е домакин на
спектакъла "Боен танц", търсещ
връзката между съзнанието и инс-
тинкта. "Боен танц" ще се пренесе
на сцената на театъра на 13 сеп-
тември от 19.00 ч. в НДК.

Изпълненинето е на китайския
ансамбъл "Джао Лян", който чрез
танци, музика и визуални ефекти
ще провокира границите на съвре-
менното танцово изкуство и ще про-
мени представите. В китайския език
думите "танц" и "бойно изкуство"
имат сходно произношение. Макар
че се различават като значение, те
намират връзка помежду си във фи-
лософията за съчетаването на фи-
зическото и духовното измерение

Êèòàéñêèÿò àíñàìáúë "Äæàî Ëÿí"ïðåäñòàâÿ
áîåí òàíö

"Åâðîïåéñêà íîù íà òåàòúðà"
ñ ó÷àñòèåòî íà ïåò äúðæàâè

на човека. Танцът се разглежда ка-
то начин за предаване на бойното
изкуство, а от друга - бойното из-
куство се представя като метафо-
ра на танца.

Режисьор е Джао Лян. Той е
един от водещите специалисти в
изкуството на съвременната хоре-
ография. Джао изследва взаимо-
отношението между Небето, Земята
и Човека и пресъздава по непов-
торим начин традиционната култу-
ра на Изтока на сцената. "Боен
танц" е най-новият проект на ан-
самбъл "Джао Лян".Той е танцово
произведение, избрано за ХІХ меж-
дународен фестивал на изкуства-
та в Шанхай през 2017 г.ç

прима-балерината Марта
Петкова, премиер-солис-
тът Никола Хаджитанев,
диригентът Максим Ешке-
нази и оперната певица

Ина Кънчева.
265 504 е броят на

зрителите, които прежи-
вяваха театралното изкус-
тво в изминалите шест

издания. Освен смяната
на Времето и експери-
мента с Пространството,
"Нощта на театрите"разк-
рива нови творчски
възможности. Тази година
в проекта участват пет
държави  - Австрия,
България, Финландия,
Хърватска и Чехия.

София е един от градо-
вете в Европа с най-
силно присъствие, най-
много продукции и най-
голям брой зрители в
"Нощта на театрите".
Проучването се осъщест-
вява с The Audience
Agency от Англия, с дълго-
годишен изследователски
опит с публиката на
театри, фестивали и
културни инициативи. Зад
идеята "Европейска нощ
на театъра" стои Елеоно-
ра Роси от Франция. В
"Нощ на театъра" в 11
европейски държави
изкуството на сцената се
превръща в основна
тема. ç

Íàêðàòêî

:

Археолози откриха в
Калиакра погребение на
аристократ

Археолози откриха в
Калиакра богато погребе-
ние от 14-и век на неиз-
вестен до момента арис-
тократ - Георги Палеолог,
съобщиха от НИМ. Разкоп-
ките са под научното
ръководство на доц. д-р
Бони Петрунова, директор
на НИМ. Тя проучва
средновековната морска
столица на България.

 "София филм фест"
гостува в Радомир
"София филм фест" гостува
за четвърта поредна година
в Радомир на 27 и 28
август. Прожекциите са в
градината на Младежкия
дом, входът е свободен.
През първата вечер е
премиерата на биографич-
ната творба "Пеле: Ражда-
нето на една легенда" на
режисьорите Джеф и
Майкъл Цимбалист. На 28
август е прожекцията на
новия български филм
"Снимка с Юки". В дебюта
на режисьора Лъчезар
Аврамов участват Руши
Видинлиев, японската
актриса Кики Сугино,
Димитър Маринов, боксьо-
рът Серафим Тодоров.

Ìóçèêàòà - âúëøåáíèÿò
ìîñò ìåæäó Èçòîêà
è Çàïàäà

На 16 август в посолството
на Китайската народна републи-
ка в София бе изнесен клавирен
концерт от лауреатите на Петия
международен конкурс "Виктор
Мерджанов". Конкурсът носи
името на един от най-големите
руски пианисти и педагози на ХХ
век и тази година бе посветен в
негова памет.

Пред публиката - представи-
тели на Министерството на вън-
шните работи на България и на
ред други големи държавни ве-
домства, се представиха майс-
тори на клавирното изкуство от
висока класа.

Негово Превъзходителство
Дун Сяодзюн, посланик на КНР у
нас, се обърна с кратко привет-
ствено слово към публиката и
младите победители от конкур-
са.

Той подчерта, че клавирното
изкуство е своеобразен мост
между Изтока и Запада, който по-
мага за още по-голямото разби-
рателство между хора, разделе-
ни от хиляди километра.

В концерта прозвучаха блес-
тящо изпълнени камерни пиеси
на световноизвестни имена в му-
зиката - Шопен, Рахманинов, Чай-
ковски, Мусоргски, Бородин, Рим-
ски-Корсаков и др. С интерес бе
посрещнато встъпителното из-
пълнение на китайката Цуй Сяо-
джун, която изсвири на традици-
онния инструмент пипа песента
"Добре дошли, приятели".

С блестящи изпълнения се
представиха проф. Атанас Кур-
тев и проф. Наталия Деева (Ру-
сия), двама от съорганизаторите
на тазгодишния клавирен конкурс
"Виктор Мерджанов".ç
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- Д-р Кръстева, отбелязваме (на 18
август - бел. ред.) Международния ден
на морските фарове. Как България го
отбелязва?

- В нашата държава може да се каже,
че има някакви традиции в изграждане-
то, поддържането на морски фарове.
Много по-малко обаче в отбелязване и
празнуване на ден, посветен на особе-
ните функции, които те изпълняват.
Мога да потвърдя от лични впечатле-
ния, че най-старият фар пази тази
традиция и в Международния ден на
фаровете може край Шабла да се усети
именно празничният дух и това специ-
ално отношение към съоръжението,
което ние наричаме фар.

- В какво състояние са фаровете на
нашето Черноморие?

- Нашето Черноморие има доста
фарове, макар то да не е най-насечено
и най-нарязаното. Колкото и в наше
време фаровете да не са най-актуални-
ят начин за ориентация на мореплава-
телите, те биват поддържани, защото
спирането на един фар да работи
означава ощетяване на тези, които са
в морето, които разчитат на него.
Ощетяване в един много по-сериозен
смисъл, отколкото може да бъде морал-
но или материално в друга сфера.
Поддръжката им изисква доста усилия,
както всяка една инфраструктура.
Чисто строителни дейности, изисква се
почти постоянно човешко присъствие
на по-голямата част от фаровете, не
навсякъде, защото те все пак се авто-
матизират. Изисква се непрекъснатост
на тяхното действие и модернизиране.
Все пак времената се менят, не може
да се разчита на старите технологии -
газ, керосин или друго, те се електри-
фицират, автоматизират се, така че да
може и дистанционно да се управляват
най-новите тенденции, специално за
енергийни източници. Това е използва-
нето и на слънчевата енергия, на
соларни панели за захранване на
съоръжението, така че в тъмните
часове на денонощието те да излъчват
светлина, която са брали през деня.

- Каква е ролята на фаровете? И
как те осигуряват безопасността на
морския транспорт?

- Ролята на фаровете открай време е
точно такава - да осигурява безопас-
ността на морския транспорт, на
корабоплаването, когато то е в близост
до брега. Фаровете се изграждат на
специално избрани места, това са най-
издадените точки на сушата навътре в
морето, обикновено на носове. Всеки
българин може да си представи нос
Шабла, нос Калиакра, нос Емине. Една
от първите представи, които изникват,
е може би фаровата кула по тези
места. Именно защото откъм морето
това са първите местенца от сушата,
които забелязват мореплавателите, и
за тях това е ориентация. Светлините,
тяхната характеристика показва точно
къде се намират, ако един капитан на
кораб е изгубил представа къде се
намира и няма други средства. Виж-
дайки характеристиките на светлините
и колко проблясъци, тъмни, светли
сектори, може да се ориентира, разбира
се, ако е подготвен, и да разбере близо
до кой бряг се намира. От друга стра-
на, фарови кули се поставят и на
плитчини. В подходите към някои
заливи, в някои пристанища, така че

Ролята на
фаровете
открай
време и до
днес е да
осигурява
безопас-
ността на
корабо-
плаването,
когато то е
в близост
до брега

директор на

Морски музей -

Варна

Д-р

Мариана
КРЪСТЕВА

Íàé-ñòàðèÿò ìîðñêè ôàð
â Áúëãàðèÿ å òîçè íà Øàáëà

на тези места да може да бъде осигуре-
но заобикалянето на тези плитчини и
да не се допусне падането на кораби
върху подводни рифове. Като напри-
мер светещия навигационен знак
"Поморийски риф", той така се и
нарича "Поморийски риф". Официално
той се нарича навигационен знак, но
иначе много наподобява на фаровите
кули, една доста красива достолепна
сграда. Тя именно има цел да бъде
сигнализиран, да бъде обозначен този
участък отакваторията пред Поморие,
който е опасен поради подводните
рифове. Така че да бъде заобиколен
навреме и ефективно да бъде избегнато
попадането на подводни скали.

- За какво се използват морските
фарове днес?

- Днес те продължават тази си роля.
Към тях, чисто светлинният сигнал,
който излъчват, още десетилетия преди
нас към повечето фарове има и науто-
фони, устройство, което издава звук по
време на мъгла, така че и звуков сиг-
нал е прибавен към светлинния. От
друга страна, към някои от фаровете
има изградени радио фарове, тоест чрез
средствата на радиовръзката също може
да се получи необходимият сигнал, така

че да бъдат комбинирани различни
методи и да служат на хората, които са
в морето, които имат нужда от ориента-
ция. Да не забравяме, че за масовия
посетител по крайбрежието фарът може
да служи за вдъхновение, може да
служи за чисто визуална отмора или за
предизвикване на асоциации. Фаровете
имат и тази функция - чисто естетичес-
ка наслада.

- Фаровете приемат и туристи, има
ли много желаещи да се докоснат до
тях?

- Не ми е известно да има фарове,
които постоянно да приемат туристи,
това би било в известно противоречие с
тяхната дейност, но туристите са прив-
лечени дори отдалеч, дори и в подножи-
ето на фар да могат да се озоват за тях
е интересно. Единствено фар Шабла
допуска периодично, може би и някои
от другите фарове от време на време, в
подходящи или специални дни като
например Международния ден на фаро-
вете, отварят врати за посетители, но
да не забравяме, че многолюдността на
една фарова кула е недопустимо еднов-
ременно да става, второ, че би попречи-
ла на нормалното функциониране.

От Агенция „Фокус“
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Сътрудничеството
между Русия и Сърбия във
военната област се разви-
ва доста активно, а броят
на проявите в него всяка
година се увеличава, каза
руският министър на
отбраната Сергей Шойгу,
цитиран от ТАСС.

"Бих искал да обсъдя
редица въпроси на нашето
военно и военнотехничес-
ко сътрудничество. Воен-
ното сътрудничество се
развива много активно,
броят на проявите с всяка
година се увеличава",
заяви Шойгу на среща
край Москва със сръбския
министър на отбраната
Александър Вулин.

По думите му сега
приключва подготовка за
учения. "Сигурен съм, че
те ще преминат успешно,
както и по-рано", каза
Шойгу.

"Съвсем спокойно и

уверено продължава
нашето военнотехническо
сътрудничество въпреки
пречките, които се опитват
да ни създадат. Въпреки
това, всичко върви по
план. Това което предви-
дихме тази година, ще
бъде завършено", продъл-
жи той.

Според Шойгу през
следващата година в Русия
и Сърбия има планирани и
много събития, включител-
но чрез военнотехническо-
то сътрудничество, в
областта на образованието
и други.

Вулин изказа мнение,
че сътрудничеството
между Русия и Сърбия във
военната област е на най-
високото си ниво в исто-
рията. Той заяви, че сръбс-
кият президент Александър
Вучич кани Шойгу на
посещение в Белград, за
да оцени постиженията на

армията на Сърбия.
"Нашият президент и

върховен главнокоманд-
ващ Александър Вучич Ви
изпраща най-горещите
поздрави и личната си
покана да дойдете в
Белград, в Сърбия, за да
видите лично как сръбска-
та армия напредва благо-

Ñåðãåé Øîéãó  îöåíÿâà âèñîêî âîåííîòî
ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Ìoñêâà è Áåëãðàä

дарение на вашето лично
участие и е станала по-
готова за бой", предаде
поканата министърът.

Според Вулин двете
страни никога не са про-
веждали толкова съвмест-
ни събития, колкото имат
сега. Тази година те са
общо 90 на брой.ç

Àëåêñàíäúð Âó÷è÷ êàíè ðóñêèÿ
ìèíèñòúð äà ïîñåòè Ñúðáèÿ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В

централа 955-44-62; тел. 855-61-61; факс 955-95-68
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси, във връзка със Заповед № СОА197-РД09-1066/30.07.2019 г. на Кмета на Столична
община и Заповед № РОК19-РД09-217/14.08.2019 г. на Кмета на СО район "Овча купел"

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на част от имот -
публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провежда-
не на търгове и конкурси за следния обект:

1.1. Помещение - публична общинска собственост, съгласно АОС№3366/26.03.2013 г.,
разположено в сградата на 72 ОУ "Христо Ботев", с адрес:гр. София, район "Овча купел",
кв. "Суходол", ул. "Овчо поле" №21, УПИ І, кв.17 сграда с идентификатор 68134.4141.418.5.
представляващ ученически бюфет, с площ 48,00 кв. м и месечна наемна цена 48,00 лв.
(четиридесет и осем лева) без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсните книжа за участие - 60,00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС
3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.
4. Място на помещенията - гр. София, кв. "Суходол", 72 ОУ "Христо Ботев", ул. "Овча

поле" №21.
5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район "Овча купел", бул. "Цар

Борис ІІІ" №136 В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 19.08.2019 г. до 17.00
часа на 19.09.2019 г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълно-
мощник) - Район "Овча купел", бул. "Цар Борис ІІІ" №136 В, 1 ет. - деловодство до 17:00 ч.
на 19.09.2019 г. включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 20.09.2019 г. от
10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата
на района на бул. "Цар Борис III" №136 В, заседателна зала на II-ри етаж.

8. Организатор на конкурса: СО - район "Овча купел" - отдел "УОСЖФ и ТД " тел.
02/955-44-62, вътр.217 e-mail: sоок@mail.bg

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила
само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Трима палестинци
бяха убити  вчера от
израелски войници в
северната част на
ивицата Газа. Израелска-
та армия съобщи по-рано
в комюнике, че е стреля-
ла от хеликоптер и танк
по "въоръжени подозри-
телни лица" близо до
граничната стена между
ивицата Газа и Израел.
Часове преди това три
ракети са били изстреля-
ни от ивицата Газа към
Южен Израел, като
едната е паднала в град
близо до границата.

Турските власти
заловиха общо 330
мигранти, опитващи се
да преминат на гръцкия
о. Лесбос. Бреговата
охрана в град Кючуккую
в западния окръг Чанак-
кале съобщи, че от
събота вечер са предп-
риети 7 операции за
залавяне на мигранти,
опитващи се да пресекат
морето. Заловените
мигранти са от Афганис-
тан, Сирия, Иран и Ирак.
Бреговата охрана отбеля-
за, че броят на опитите
за нелегално преминава-
не на Лесбос се е
увеличил напоследък и
от 10 август са заловени
699 души. Според
официални данни от
началото на 2019 г. в
Турция са задържани
близо 180 000 нелегални
мигранти.

Горски пожар
бушува в турския егейски
окръг Мугла. Огънят се е
разгорял в района на
град Миляс по неизвест-
на засега причина.
Пожарът се разраства
бързо под въздействието
на силния вятър. Борбата
с пламъците се води по
въздух и суша. В дейст-
вията участват голям
брой противопожарни
коли и два хеликоптера.
Усилията на пожарника-
рите са подпомагани и от
горски работници.
Екипите полагат усилия
за овладяване на огъня.
На мястото са изпратени
и подкрепления от
близките райони.

Около 2000 души
бяха евакуирани на
Канарските острови заради
горски пожар, опустошил
над 5000 дка от началото
си в събота. Най-малко
250 пожарникари, 9
хеликоптера и два самоле-
та се борят с пламъците
край град Валесеко на о.
Гран Канария, съобщиха
властите на испанската
провинция. Според тях
пожарът може да се
разпростре и да обхване
нови терени. Наредено е
извършването на евакуа-
ции в най-малко шест
градчета.

Íàêðàòêî

:

Сегашното ръководство на Сърбия няма никакво намерение да влиза в
НАТО, заяви сръбският министър на отбраната Александър Вулин по вре-
ме на срещата с министъра на отбраната на Русия Сергей Шойгу. Двама-
та обсъдиха бъдещото военно сътрудничество, включително предстоя-
щите съвместни учения.

Аржентинският министър
на икономиката Николас Ду-
ховне подаде оставка след
рязко обезценяване на на-
ционалната валута, аржен-
тинското песо, тази седми-
ца, предадоха световните
агенции.

Духовне заяви в писмо
до президента Маурисио
Макри, че е необходимо
правителството да направи
"значителна промяна в ико-
номическата област". Той ка-
за, че е постигнато много
за овладяване на значител-
ния дефицит и намаляване
на държавните разходи, но
призна, че "несъмнено са

Àðæåíòèíñêèÿò ìèíèñòúð íà
èêîíîìèêàòà ïîäàäå îñòàâêà
çàðàäè ñðèâà íà ïåñîòî

Френската полиция започна
масирани проверки на

границата между испанската
и френската територия, в
Хендай, Югозападна Фран-

ция, преди срещата на върха
на Г-7, която ще се проведе
в Биариц от 24-26 август.

Властите повишиха мерките
за сигурност преди форума

на лидерите на седемте най-
големи индустриализирани

държави. Полицията блокира
големи части от Биариц,

след като активисти обявиха,
че планират да проведат
"контра-среща на върха"

наблизо с хиляди демонст-
ранти.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

допуснати грешки".
Духовне ще бъде заме-

нен от настоящия министър
на икономиката на провин-
ция Буенос Айрес - Ернан
Лакунса, заяви правителст-
вен източник. Миналата
седмица Макри обяви па-
кет от данъчни съкращения
и други облекчаващи ико-
номически мерки за работ-
ниците и компаниите, след
като на 11 август понесе из-
ненадващо поражение на
първичното гласуване за
кандидати за президентски-
те избори от опозиционния
политик Алберто Фернан-
дес.ç



ÑÂßÒ 19.08.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

21

Британският министър-
председател Борис
Джонсън ще каже на
френския президент
Еманюел Макрон и
германския канцлер Ангела
Меркел, че парламентът на
Великобритания не може
да спре Брекзит, предаде
Ройтерс, като се позова на
в. "Сънди телеграф".

Според изданието тази
седмица Джонсън ще
посети Германия и
Франция, за да заяви пред
Меркел и Макрон, че
британският парламент не
може да спре излизането
на Великобритания от ЕС.
Очаква се Джонсън да
каже на Меркел и Макрон,
че те имат два месеца, за
да се съгласят за сделка,
приемлива за британското
правителство и парламент,
в противен случай
Великобритания ще
напусне без споразумение
на 31 октомври.

При първото пътуване
на Джонсън в чужбина
като премиер се
предвижда той да се
срещне с европейските
лидери преди форума на
Г-7 във Франция на 24-26
август. Според източник от
премиерската канцелария

Íåäîñòèã íà ãîðèâî, õðàíè è
ëåêàðñòâà çàïëàøâà Âåëèêîáðèòàíèÿ
ïðè èçëèçàíå îò ÅÑ áåç ñäåëêà

Èíäèÿ âúðíà îãðàíè÷åíèÿòà
çà ïðèäâèæâàíå â Øðèíàãàð

Êàìèêàäçå óáè íàé-ìàëêî 63-ìà ïðè
àòåíòàò íà ñâàòáà â Êàáóë

Атентатор самоубиец се
взриви на сватба в Кабул,
като уби най-малко 63 чо-
века и рани 182, заяви го-
ворител на афганистанско-
то вътрешно министерство.
Сред жертвите има жени и
деца, каза говорителят Нас-
рат Рахими.

Нападението било извър-
шено в сватбена зала в за-
падната част на афганистан-
ската столица, в шиитски
квартал. Близо 1200 души
били поканени на сватбата.
Нападателят се взривил бли-
зо до сцената с музиканти

Индийските власти вър-
наха ограниченията за
придвижване в Шринагар,
главния град на Кашмир,
след сблъсъци между поли-
цията и местни жители през
нощта срещу неделя, при
които бяха ранени десетки,
предаде Ройтерс.

През последните 24 ча-
са в Кашмир имаше серия
от протести срещу взетото
от Делхи на 5 август реше-
ние за ограничаване на ав-
тономията на индийския
щат Джаму и Кашмир. Про-
тестите последваха започ-
налото в събота сутринта
облекчаване на ограничени-
ята за движение.

Правителството на щата

и "всички младежи, деца и
всички хора които се нами-
раха там, бяха убити", раз-
казва един от свидетелите,
цитиран от АП.

Талибаните отрекоха от-
говорност за взрива и осъ-
диха нападението, което но-
си почерка на местна струк-
тура на "Ислямска държава".

Афганистанският прези-
дент Ашраф Гани написа в
Туитър, че талибаните не
могат да избягат от вината
за "варварското" терорис-
тично нападение, защото
"предоставят платформа за

заяви, че не е налагало по-
лицейски час през послед-
ните две седмици. Вчера
обаче хора бяха връщани от
контролни пунктове, разпо-
ложени през за няколко ча-
са. Силите за сигурност на
някои от пунктовете заяви-
ха, че е наложен полицейс-
ки час. Според местните
власти най-малко 24 души
са били приети в болници
с рани от сачми, след сблъ-
съци в старата част на Шри-
нагар . Индийски военни из-
ползваха сълзотворен газ,
гранати с лютив газ и сач-
ми, за да разпръснат про-
тестиращите.

Ден по-рано властите в
Кашмир започнаха да въз-

Британският премиер Борис Джонсън ще се срещне във вторник и сряда
с президента на Франция Еманюел Макрон и с германския канцлер
Ангела Меркел. Джонсън се опитва да убеди европейските лидери да
възобновят преговорите за Брекзит.

"Ñúíäè òåëåãðàô": Äæîíñúí ùå êàæå íà Ìàêðîí è
Ìåðêåë, ÷å ïàðëàìåíòúò íå ìîæå äà ñïðå Áðåêçèò

Снимки Пресфото БТА

становяват фиксираните те-
лефонни услуги след близо
две седмици засилени мер-
ки за сигурност и инфор-
мационно затъмнение, пос-
ледвали решението на Дел-
хи да ограничи автономия-
та на населения предимно
с мюсюлмани щат Джаму и
Кашмир. Автобусите от об-
ществения транспорт, мо-
билните телефонни услуги и
интернет отново работят в
някои райони на Кашмир.
Според някои медии обаче
ограниченията са отслабе-
ни предимно в район Джа-
му с преобладаващо индус-
ко население, където няма-
ше антиправителствени
протести. ç

Джонсън ще каже, че
Великобритания ще
напусне ЕС на 31
октомври, със или без
сделка, и че британският
парламент не може да
спре това.

Великобритания ще бъде
засегната от недостиг на
гориво, храни и лекарства,
ако напусне ЕС без
споразумение, а също така
е заплашена от
нарушаване на работата на
пристанищата и твърда
граница с Ирландия,
показват документи на
британското правителство,
с които се е запознал в.
"Сънди таймс", предаде
Ройтерс. Според изданието
прогнозите, направени от
правителството, описват
най-вероятните последици
от Брекзит без сделка, а
не най-лошите сценарии.

Правителствените
оценки показват, че 85 на
сто от камионите,
използващи главните
пропускателни пунктове на
Ламанша, "може да не са

Атентатор самоубиец окървави популярна ритуална зала в афганистан-
ската столица Кабул в събота вечер, като по време на сватбено
тържество се взриви близо до оркестъра и уби най-малко 63-ма

души, сред които много деца

готови" за френските
митници, което означава,
че работата на
пристанищата може да
бъде нарушена в
продължение на три
месеца, преди движението
да се подобри.

Правителството също
така смята, че е вероятно
да се стигне до твърда
граница между британския
район Северна Ирландия
и Ирландия, тъй като
сегашните планове за
избягване на значителни
проверки ще се окажат
неприложими.

Според вестника
документите, подготвени
този месец, позволяват да
се "надникне в тайното
планиране, осъществявано
от правителството с цел
да се избегне
катастрофален срив на
инфраструктурата на
страната", и представят
"най-обстойната оценка за
подготвеността на
Великобритания за
Брекзит без сделка". ç

терористи". По-късно Рой-
терс съобщи, че "Ислямска
държава" е поела отговор-
ност за атаката.

Същевременно най-мал-
ко 10 цивилни бяха убити,
след като микробусът, в
който пътували, попаднал
на крайпътна бомба в се-
верната афганистанска про-
винция Балх вчера сутрин-
та, съобщиха местните
власти. Никоя от действа-
щите в региона екстремис-
тки групировки до момента
не е поела отговорност за
нападението. ç

Силите за сигурност остават в състояние на повишена готовност, след
като стотици излязоха на улиците на Шринагар след петъчната молитва.
Правителството наложи мерките за сигурност, за да се избегнат разми-
рици след взетото на 5 август решение за ограничаване на автономията
на региона.
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- Видяхте ли се с Том
Брейди (куотърбек на Ню
Инглънд Пейтриътс, 6-кра-
тен победител в Супербо-
ул), когато бяхте в Бостън
преди месец с Ливърпул?

- (Усмихва се.) Не. Вярно
е, че харесвам много Брей-
ди, но не съм много наясно
с американския футбол. За
мен той просто е пример,
който трябва да следват
всички професионални иг-
рачи, без значение в какъв
спорт се подвизават и как-
ва е тяхната възраст.

- Вие сте казвали, че
Брейди и ЛеБрон Джеймс
са били вдъхновение за
вас... Защо?

- Най-вече заради тяхно-
то постоянство. Те са на
най-високото ниво повече
от 15 години. Това е изклю-
чително постижение. Освен
това е страхотен начинът,
по който се справят с нап-
режението и отговорността,
която тежи постоянно вър-
ху техните рамене. Лесно е
понякога за хората да заб-
равят всичко това, но всъщ-
ност в спорта на високо ни-
во изискванията са много
големи.

- Но двамата не са фут-
болисти...

- Каква е разликата? Ние
ритаме топката с крака, а
те си я подават с ръце.
Окей, ако изключим това,
ситуацията е същата. Под-
ложени сме на еднакво нап-
режение, критикуват ни по
същия начин. Затова можем
да научим много от такива
спортисти.

- А вие как се справяте
с напрежението?

- Опитвам се да слагам
нещата в перспектива. Фут-
болът е голяма част от моя
живот, но не е най-важно-
то нещо. Знам, че мога да
бъда много тъжен, когато
нещата на терена не вър-
вят, но семейството ми по-
мага да гледам от друга
гледна точка.

- Говорейки по тази те-
ма, как преживяхте края
на миналия сезон, в кой-
то спечелихте ШЛ, но из-
пуснахте титлата във Вис-
шата лига за една точка?

- Ще бъда честен. Кога-
то загубихме с 0:3 от Бар-
са на "Ноу Камп" в първия
полуфинал, бяхме напълно
съсипани. Морално падна-
ли много ниско. Не разби-
рахме нищо. Загубихме,
въпреки че играхме добре.
Смятахме, че сме заслужа-
вали много повече. Цял
свят се убеди в това. Бях-
ме паднали на земята, за-
щото допуснахме 3 гола и
останахме с чувство на нес-
праведливост. Имахме нуж-
да от чудо на реванша, но
беше възможно да се слу-
чи, ако вкараме бърз гол.
Същевременно през уикен-
да имахме гостуване на Ню-

касъл, което спечелихме
много трудно с 3:2. После
всички гледахме как Ман
Сити победи Лестър с онзи
невероятен гол на Компа-
ни (1:0). Сити нямаше на-
мерение да бърка, а наши-
ят сезон можеше да прик-
лючи само 2 дни по-късно
с реванша срещу Барса.
Бяхме длъжни да правим
чудо. Пристигайки на ста-
диона, започнахме да вяр-
ваме, че то е възможно. Ви-
дяхме атмосферата и всич-
ки фенове, които ни подк-
репяха. Това бе решителни-
ят момент! Дадохме си
сметка, че можем да изжи-
веем една магическа вечер.
Но дори след победата над
Барса ние не оставихме
шампионата в Англия на за-
ден план. Запазихме надеж-
дата, духа и динамиката.
Продължихме да побежда-
ваме. Заради това беше
много тежко накрая. Труд-
но е да загубиш първото
място във Висшата лига за
толкова малко.

- Трудно ли е сега да за-
почнете от нулата и да се
концентрирате отново?

- За мен няма проблем,
защото нашият успех в
Шампионската лига доведе
до голяма еуфория. Това
още повече ни зареди пси-
хически. Казахме си, че ня-
маме причина да не вярва-
ме в крайния успех. Това е
целта, която не успяхме да
постигнем. Сега трябва да
се поправим.

- Какъв е вашият прио-
ритет на старта на сезона?

- Нямаме такъв, защото
искаме да спечелим всич-
ко! Дадохме си сметка кол-
ко е трудно да се вдигне
един трофей. Има голям
брой параметри, които вли-
зат в играта, най-вече фи-
зически. Не е лесно да бъ-
деш на ниво цяла година и

да се раздаваш максимал-
но всеки мач. Но попитай-
те останалите играчи. Те съ-
що ще ви кажат, че искат
да спечелят всичко. Аз лич-
но не обичам да правя
сметки...

- Ливърпул не е ставал
шампион на Англия от
1990-а. Усещате ли напре-
жение заради това?

- Не, аз съм тук само от
18 месеца. Познавам исто-
рията, не е тайна, че Ли-
върпул иска титлата пове-
че от всеки друг отбор, но
не усещам напрежението.
Знаем какво трябва - прос-
то да се представим по-доб-
ре.

- След като загубихте
финала в ШЛ през 2018-
а, спечелихте следващия
такъв през 2019-а. Как ус-
пявате да се вдигнете?

- След разочарованието
винаги трябва да се моби-
лизираме отново. Трудно е
понякога да забравиш за
всички усилия, които си
хвърлил напразно, но така
или иначе през новия шам-
пионат сме длъжни да нап-
равим нещо малко повече.
Да тичаме още, да вкарва-
ме още и да се защитава-
ме по-добре. Трябва ни още
малко от всичко!

- Не станахте шампио-
ни, но вие бяхте избран за
най-добър играч във Вис-
шата лига. Какво е чувст-
вото?

- Огромна чест. Гордея
се. Но не почивам на ста-
ри лаври. Да спечелиш един
индивидуален трофей не оз-
начава, че си си свършил
работата. По-важно е да по-
магаш на своя отбор.

- Не мислите ли за
"Златната топка"?

- Честно казано, не. Това
е гласуване, върху което аз
нямам влияние. Не мога да
направя нищо, за да про-

меня мнението на хората.
Хубаво е, че съм сред кан-
дидатите, но в момента не
трябва да летя в облаците.
Целта е да се опитам да се
справя още по-добре.

- Ще бъде много труд-
но...

- Да, но целта е същата
всяка година. Така работи
главата ми. Искам да се по-
добрявам през цялото вре-
ме. Поставил съм си цел -
съвършенството. В момен-
та се наслаждавам на най-
силния период в моята ка-
риера. Това ме мотивира,
защото никога не знаеш къ-
де е върхът. Единственото
нещо, което иска всеки иг-
рач, е да отиде възможно
най-нагоре.

- По-трудно ли е за един
защитник да получи приз-
нание?

- Не зная. Просто е факт,
че малцина са бранители-
те, които са признати в пос-
ледните години.

- Може би не вкарвате
достатъчно голове?

- Това ли трябва? Разби-
рам, че спектакълът дава
предимство на хората, ко-
ито вкарват, а не на онези,
които им пречат да го пра-
вят. Знаете обаче, че едно
спасяване на гол също мо-
же да предизвика възхита.
Това е колективна работа.
За мен да спасиш сигурен
гол е същото, като да вка-
раш такъв! Емоцията не се
различава. Спомням си ед-
на ситуация срещу Тотнъм
в шампионата, когато бях
сам срещу Сисоко и Сон.
Беше 1:1 в края на мача.
Ако бяха вкарали... В край-
на сметка мога да ви кажа,
че след подобна намеса се
чувстваш много важен за
отбора.

- До миналата седмица
бяхте най-скъпият защит-
ник в историята. Беше ли

това прекалено тежък ети-
кет, който задължава?

- Не точно. В Ливърпул
всеки трябва да играе на
ниво, без значение дали
струва 10 или 80 милиона.
Напрежението е едно и съ-
що.

- Изглеждате спокоен
като натура, така ли е?

- Не мога да кажа, че не
обръщам внимание на стре-
са, но все пак гледам да се
пазя максимално. Мисля, че
съм добър в това отноше-
ние. Животът ме научи. Ко-
гато станах баща, започнах
да гледам под друг ъгъл на
нещата.

- Вие се изградихте ка-
то защитник в Холандия,
където пък се залага пре-
димно на атака...

- Имах трудно развитие
като кариера. Не съм бил
винаги този, който вижда-
те днес. Изобщо не бе така
в началото... Във Вилем II
често бях на пейката, пус-
каха ме десен бек. Трябва-
ше ми доста време да се
наложа. Когато отидох в Г-
рьонинген, започнах да
прогресирам. Научих се да
гледам играта, да се ори-
ентирам, да науча тънкос-
тите. Но беше много труд-
но. Работих здраво. На вто-
рата година в Грьонинген
започнаха да се виждат ре-
зултати. После отидох в
Селтик...

- Гледайки Матайс де
Лигт, който бе капитан на
Аякс на 19 години, може
да се каже, че вие се за-
бавихте спрямо него...

- Така е, на неговите го-
дини аз още бях в резер-
вите на Грьонинген. Нямах
нищо общо с него. Той е не-
вероятен играч, а аз тряб-
ваше да бачкам здраво. От-
борите от Висшата лига се
страхува да рискуват с мо-
ето привличане. Само Ро-
налд Куман дойде да ме по-
търси, когато бе начело на
Саутхемптън. Но всеки вър-
ви по своя път. Може би
трябваше да мина през
всички тези трудности, за
да стана този човек, който
съм сега.

- Какво научихте в Ли-
върпул?

- Да се защитаваме, ата-
кувайки. Да пресираме, да
изнасяме високо отбрана-
та, да играем с топката и
да го правим спокойно. Да
следим играта и да изби-
раме най-добрите опции.

- Какво да очакваме от
отбора този сезон?

- Да бъде един интензи-
вен тим, срещу който на
всеки ще му бъде трудно да
играе. Отбор, който ще
превръща в ад живота за
другите. И ще играе атрак-
тивен футбол!

От Тема спорт

Върджил ван Дайк,
който бе избран
за най-добър играч
във Висшата лига
през миналия сезон,
даде голямо
интервю пред
сп. „Франс футбол“
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Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ГГГГГорещо
ВОДОРАВНО: "Павилион за жени". Ракет. Сини

вир. Киновар. Мотика. Латона. Атом. Фин. Кета. Ана-
ли. Нас (Ингеборг). Летов (Михаил). Нен. Канат. Ла-
мар. Отани (Бернардино). Атанас. Месина. Ерато.
Нисим. Равел (Морис). Мир. Далин (Мартин). Нани.
Мис. Митов (Борис). КАТ. Минаре. Ерат (Кристине).
Нива. Еризипел. Ваталин. ТОТА. Кител. Ванин (Васи-
лий). МОК. Кинам (Йоан). НЕРО. Ренос. Синигер.
Рил. "Ритон". Тана.

ОТВЕСНО: Маринина (Александра). Елиминатори.
Ван. Нанос. Ринит. Кел. Никол (Шарл). Сатин. Савак.
Левак. Танид. Раликор. Питател. "Насаме". "И ти си".
Ротели. "Или". Енен (Жюстин). Инс (Томас). НАТА. Еми-
тер. Ласо. Зима. Омар. Норит. Мин. "Дано". "Аватар".
Вазов (Иван). ЖИТАН. РАТАН. Титанит. Левитан (Исак).
Новас (Витезслав). Панега. "Николета". Енаке (Сте-
ла). "Ирен". Тирамин. Силит. "Ленора".

Днес ще бъде слънчево над
западната част от страната. В
Южна България се очакват ва-
лежи от дъжд. Максималните
температури ще са между 20
и 30 градуса.

Във вторник и сряда вале-
жи не се очакват. Ще бъде яс-
но и топло. Температурите ще се повишат и ще бъдат между
25 и 35 градуса.

В четвъртък и петък времето остава без промяна. Ще ос-
тане горещо с температури, достигащи до 35 градуса.

 През почивните дни над цялата страна ще бъде слънчево
и без валежи. Максималните температури ще са между 25 и
35 градуса.
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В офисите на Левски е
получена оферта за права-
та на халфа Хали Тиам. На
този етап обаче шефовете
на клуба и треньорският
щаб са категорични, че
нямат никакво намерение
да се разделят със сене-
галския полузащитник,
твърдят от "Тема спорт".

Предложението е било в
размер на около 1 милион
евро, но на този етап не е
разглеждано сериозно.

В момента Хали Тиам се
лекува от контузия. Той
получи травмата още в
първата минута на реван-
ша с АЕК Ларнака от
втория квалификационен
кръг на Лига Европа.

Ëåâñêè îòêàçàë äà ïðîäàäå

Òèàì çà 1 ìèëèîí åâðî

Най-добрият български
боксьор Кубрат Пулев да-
де интервю за специализи-
рания сайт Fightnews. Коб-
рата говори за предстоящия
реванш между Антъни Джо-
шуа и Анди Руис-младши,
който е важен и за самия
него.

В момента Кобрата во-
ди подготовката си в Лас
Вегас, САЩ.

"Не бях толкова изнена-
дан, че IBF позволи да се
проведе реваншът, но иска-
ме да се изяснят условия-
та, за да сме сигурни, че

Êóáðàò Ïóëåâ: Ïðîäúëæàâàì äà ñå ïîäãîòâÿì
çà ïîáåäèòåëÿ îò ìà÷à Äæîøóà - Ðóèñ

ще се бия със следващия
победител. Чакам това да
се случи от 3 години. Оста-
вам фокусиран и продължа-
вам да се подготвям за по-
бедителя от този реванш",
заяви Кубрат Пулев.

"Мачът е битка с шансо-
ве 50:50. И виждам Руис да
спечели отново. В момента
провеждам тренировъчен
лагер в Лас Вегас и усещам,
че ми предстоят страхотни
неща", сподели още Кобра-
та.

Двубоят между Антъни
Джошуа и Анди Риус за тит-

Лекарският щаб полага
усилия Тиам да бъде възс-
тановен за сблъсъка с

Старши треньорът на Локомотив
(Пловдив) Бруно Акрапович коменти-
ра пред "Тема спорт" назначението
на Георги Иванов-Гонзо за спортно-
технически директор в клуба.

"За първи път чух за Георги Ива-
нов преди време - януари-февруари,
когато се пишеше и говореше, че мо-
же да ме сменят и той да поеме от-
бора. Че някои хора около клуба са
го предлагали за треньор. По този на-
чин чух за него", откровен бе бос-
ненският специалист.

"Имахме среща с него и със соб-
ственика - тримата заедно, говорихме си отворено, мъжки. Аз
винаги се радвам, когато някой може да помогне. Но по начин,
който ми харесва и който искам аз. Тогава няма проблем. Имах-
ме сериозен разговор. Сега вече ще мога тотално да се концен-
трирам върху моята работа. Иванов ще може да ми помогне да
намерим още качествени попълнения", сподели Акрапович. ç

Àêðàïîâè÷ êîìåíòèðà Ãîíçî

Ñêàóòè èäâàò çà íîâàòà
ïåðëà íà ×åðíî ìîðå

Скаути на чуждестранни отбори ид-
ват за новата звезда на Черно море
Родриго Енрике. Става дума за екип,
който работи с клубове в Турция, Азер-
байджан, Русия и Казахстан, пише "Ме-
ридиан мач".

26-годишният техничар безспорно
блести от началото на сезона. Той из-
несе съвършен мач на "Българска ар-
мия". Там Черно море победи ЦСКА с
3:1, а Родриго вкара две от попадени-
ята. Бразилецът бе взет в началото на
годината от португалския Униао Мадей-
ра. Стартът за халфа в България не бе добър, но постепенно той
започна да намира себе си и сега заедно с Исмаил Иса дърпат
"моряците" напред.ç

лите на WBO, WBC и IBF би
трябвало да се проведе на
боксова галавечер в Дирия,
Саудитска Арабия на 7 де-
кември. Въпреки това, от
щаба на Анди Руис изрази-
ха негодувание за мястото
на двубоя. Промоутърът на
британеца Еди Хърн обяви,
че двете страни имат под-
писан договор за мач в Ди-
рия.

Кубрат Пулев от своя
страна се надява да се из-
прави в битка за световна-
та титла срещу победителя
от този мач.ç

Бившият нападател на Ман-
честър Юнайтед Диего Форлан
разкри любопитни подробности
от съблекалнята на "червените
дяволи". Той надигна завесата
около скандала между сър Алекс
Фъргюсън и Дейвид Бекъм, кой-
то доведе до раздяла между ка-
питана на Англия и клубния му
тим.

Звездата на отбора тогава бе-
ше с разцепена вежда след удар
с футболна обувка, изритана от
мениджъра след поражението за
ФА Къп с 0:2 от Арсенал на "Олд
Трафорд" през 2003 година.

По-късно сър Алекс Фъргюсън
се извини за случилото се, но в
крайна сметка продаде Дейвид
Бекъм за 25 милиона паунда на
Реал Мадрид.

Диего Форлан разкри, че в он-
зи  момент в съблекалнята се е
наложило Рой Кийн и Рууд ван
Нистелрой да се намесят, за да
не се стигне до бой между два-
мата треньор и футболист.

Форлан, който наскоро обя-
ви оттеглянето си на 40-годиш-
на възраст, си спомни за случи-
лото се: "Това беше невероятен

Ìåäâåäåâ ïîáåäè Äæîêîâè÷
Победителят от Sofia open

Даниил Медведев се наложи
над Новак Джокович с 3-6, 6-
3, 6-3 и се класира за финала
на Мастърса в Синсинати.

Медведев, който има най-
много победи от всички тени-
систи от началото на сезона,
достигна финалите на послед-
ните два турнира, на които
участва - АТР 500 във Вашинг-

тон и Мастърса в Монреал.
Победата над Джокович беше 43-ата от началото на годината

за Медведев. Руснакът ще се опита да спечели първа титла от
сериите Мастърс, а на финала негов съперник ще бъде Давид
Гофен. В първия полуфинал от мъжката схема Гофен се наложи
над французина Ришар Гаске с 6-3, 6-4. ç

ЦСКА на 1 септември. Ако
не е напълно готов обаче,
Хали няма да бъде риску-
ван, за да не бъде услож-
нено състоянието му.

Тиам дойде на "Герена" в
началото на 2018 година по
настояване на италианския
треньор Делио Роси.
Оттогава досега той е
изиграл точно 50 мача, в
които е вкарал 3 гола.

След старта на сезона
Левски вече продаде един
от основните си играчи.
"Сините" трансферираха
швейцареца Давиде Мариа-
ни в дубайския Шабаб ал
Ахли. За правата на халфа в
касата на "сините" ще влязат
1,417 милиона евро. ç

Ôîðëàí: Ôúðãþñúí è Áåêúì ñå îáèæäàõà,
à Ðîíàëäî âèñåøå íà îãëåäàëîòî

разрив. Беше след мача с Арсе-
нал и Фъргюсън не беше щаст-
лив, защото Робер Пирес напра-
ви пробив отляво, Гари Невил бе-
ше хванат далеч напред, а Бе-
към не успя да го покрие."

"В съблекалнята Фъргюсън и
Бекъм започнаха да се обиждат
един друг. Всяка обида беше по-
лоша от предишната и двамата
не отстъпваха. Тогава Фъргюсън
си тръгна и изглеждаше свадата
да е приключила, но Бекъм каза
още нещо. Фъргюсън се обърна,
видя бутонка, лежаща на пода, и
я ритна към Бекъм. Шипът го уда-
ри във веждата, което причини
рана", продължи разказа си пред
Mirror Форлан.

 "Тогава Рой Кийн и Ван Нис-
телрой се намесиха, за да ги раз-
делят", сподели още бившият иг-
рач.

След случилото се сър Алекс
Фъргюсън е решил да се отърве
от футболиста, тъй като инциден-
тът е продължил да хвърля сянка
върху клуба.

Диего Форлан обаче не спес-
ти критиките си към друг бивш
играч на Манчестър Юнайтед -

Кристиано Роналдо.
"Роналдо беше егоист в съб-

лекалнята - не като Бекъм. Крис-
тиано винаги искаше да е до ог-
ледалото. Той прекарваше цял ден
да се гледа в огледалото", за-
върши Форлан, който бе част от
Манчестър Юнайтед от 2002 до
2004 година.ç


