
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 195 (7303) Год. XXX 70 ст.

14.10.2019
ПОНЕДЕЛНИК

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Реклама 944944944944944 1010101010 2626262626

6
днес

ПРИЛОЖЕНИЕ

9
-16

ÒÅËÅÂÈÇÈß
< 3ÁÚËÃÀÐÈß ÈÍÒÅÐÂÞ

Теорията за джендъра -
начало на планетарна
каторга
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срещу мен и президента,
и истината излезе наяве
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Î
тиде си прославеният съветски и руски кос-
монавт, два пъти героят на СССР, генерал Алек-
сей Леонов. В световната хронология на геро-
изма и мъжеството той ще остане като пър-
вия човек, излязъл в открития космос. Поле-

Ñáîãîì íà ãåðîÿ

тът в онзи далечен март на 1965 година е белязан от
много тежки ситуации - самият факт на първата крачка
в открития космос, извънредната ситуация с издутия от
високо налягане скафандър, която Леонов успява да
овладее, за да се върне на космическия апарат, с при-
земяването от
бойния му дру-
гар Павел Бе-
ляев при пов-
реден двига-
тел в неверо-
ятно тежки и
рискови усло-
вия, с оцеля-
ването две де-
нонощия при
минусови тем-
ператури в го-
ра на тайгата. Алексей Леонов свърза името си и с
първия съвместен съветско-американски полет "Союз-
Аполо" през 1975 година, който бе важна стъпка към
мира и разведряването в години на международно нап-
режение. Леонов бе личност енциклопедист - летец,
космонавт, инженер с дисертация в техническите науки,
автор на 4 изобретения и 10 научни труда, талантлив
художник и автор на пощенски марки, дългогодишен
организатор и ръководител в космическата сфера. Всичко
това са само щрихи от героичния дух на руския човек,
отдаден на дълга, наследил най-доброто от подвига на
Безсмъртния полк на милионите руски и съветски хора,
дали живот, здраве, сили, знания за победата над фа-
шизма само две десетилетия по-рано! Леонов бе част
от това поколение, продължило делото на героите в
нови условия - на битка за социална държава, за мирно
овладяване на космоса и енергията на атома, за науч-
ни, духовни постижения. Примерът на тези хора, пости-
женията на онова време най-ясно показва, че това е
било време на съзидание и себеотрицание, жалки са
опитите то да бъде охулено и опетнено, да бъде прена-
писана историята. Хората помнят и ще помнят!
Теофан ГЕРМАНОВ

маме забавяне на българската икономика
и то ще продължи, заяви вчера пред БНР
икономистът проф. Даниела Бобева. Тя
обяви, че в Полша, Чехия, Унгария, дори
и Румъния икономиките растат с 4,4 %,
докато у нас едва с 3,5 % в най-добрия
случай. "Ние изоставаме и  спрямо тези
държави. Постигнатият растеж изобщо не
трябва да ни радва, защото това са пос-
ледните тримесечия, в които ние ще има-
ме що-годе някакъв растеж", обяви тя. Вся-
ка лоша новина за Германия е още по-
лоша за нас, защото тя е локомотивът на
българската икономика, отбеляза Дание-
ла Бобева, като посочи, че за последното

тримесечие там е отчетен 0,1 % растеж,
което е на ръба на рецесията. България
има отрицателно търговско салдо вече по-
вече от 20 години, припомни икономис-
тът. По думите й износът ни губи все по-
вече своята конкурентоспособност. За нея
един от големите проблеми е инфлацията,
защото тя е една от най-високите в ЕС и
удря по джоба на хората със скъпите хра-
ни. Бобева бе категорична, че не можем
да очакваме да влезем подготвени в евен-
туална нова икономическа криза, защото
е пропуснат шансът в добрите времена след
кризата да се направят най-важните струк-
турни реформи.  ç
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Председателят на Евро-
пейския парламент Давид
Сасоли каза, че вероят-
но ще бъде невъзможно
новата Европейска коми-
сия да поеме функциите
си на 1 ноември и това
ще се отложи за 1 де-
кември. "Понастоящем
трима нови комисари
трябва да бъдат предло-
жени от Румъния, Унгария
и Франция и ще започ-
нем да проучваме техни-
те кандидатури в Евро-
парламента", обясни Са-
соли. "Мисля, че може би
няма да бъде възможно
да спазим датата 1 но-
ември."  ç

Димитър Бербатов се из-
каза пред медии на Ост-
рова по повод европейс-
ката квалификация Бъл-
гария и Англия тази вечер
от 21,45 часа на Нацио-
налния стадион "Васил
Левски". Бербо смята, че
"трите лъва" ще имат да-
леч по-труден мач срещу
"трикольорите", отколко-
то им се случи при 4:0
на "Уембли" по-рано през
годината. Англичаните
пристигнаха в София след
изненадваща загуба 1:2
от Чехия, която отложи
подсигуряването на тях-
ното класиране за Евро
2020.
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за икономиката ни

Фермерите ще полу-
чат плащания в размер
до 1 млрд. лв. до края
на тази година, съоб-
щи земеделският ми-
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зи майки, които не са
под селекционен конт-
рол. През ноември ще
бъдат изплатени сред-
ствата по държавната
помощ de minimis, как-
то и държавната помощ
за зимните пръскания,
чийто прием е отворен
и в момента. На 1 де-
кември ще започне из-
плащането по всички

схеми по обвързаната
подкрепа за животни
на 100%, като намере-
нията са това да прик-
лючи до 9 декември.
След това ще стартира
най-голямото плащане
за всички земеделски
стопани - по Схемата
за единно плащане на
площ, каза Десислава
Танева.
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нистър Десислава Тане-
ва при откриването на
15-ото издание на На-
ционалното животно-
въдно изложение Сли-
вен 2019. По план от
18 октомври фонд "Зе-
меделие" (ДФЗ) трябва
да започне плащания-
та  по Националната
преходна помощ за го-
веда, овце майки и ко- < 5

Бургас.
Молебен и
литийно
шествие
проведе
бургаското
духовенство
в подкрепа
и защита на
българското
семейство.
Шествието
тръгна
от храм
"Св. Иван
Рилски",
по главната
улица
"Александ-
ровска" до
катедралния
храм
"Св. Кирил
и Методий".

Снимка
Пресфото
БТА

Алексей
Леонов
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Преди 150 години
нашите предци създадоха
Българско книжовно
дружество, водени от
своята благородна кауза
да създадат едно съсредо-
точие на българската
интелектуална сила, което
да изведе народа ни по
пътя ни напред, заяви
президентът Румен Радев
по време на концерт-
спектакъла в НДК за 150-
годишнината от основава-
нето на БАН, предаде
агенция "Фокус". На тър-
жеството присъстваха
председателят на БАН
акад. Юлиан Ревалски,
президентът Румен Радев,
кандидатът за кмет на
София Йорданка Фандъко-
ва, председателят на 39-то
Народно събрание Огнян
Герджиков. На концерт-
спектакъла бяха още
народни представители,
министри, зам.-министри,
кметове, представители на
Столична община, предс-
тавители на религиозните
общности и гости. На
тържеството президентът
Румен Радев връчи поче-
тен знак на председателя
на Българската академия
на науките акад. Юлиан
Ревалски. За мен е чест и
удоволствие да споделя с

вас вълнението от чества-
нето на тази забележител-
на не само за Българската
академия на науките, но и
за цялото българско
общество годишнина,
добави Радев.

Това е моралната сила
и далновидността на
българската интелигенция
по онова време - да
създаде своя организация
преди още да има българс-
ка държава, да положи
науката в основата на
пътя за свобода и прогрес.
Неслучайно Българското
книжовно дружество се
оформя като научен цен-
тър, работеше неуморно
за въздигане на българска-
та нация. Чертаеше бъде-
щето, устояваше българс-
ката идентичност, история
и език. Център, в който
поколения български учени
творяха на съвременно
световно ниво. За това
днес Българската акаде-
мия на науките се гордее
със своите научни статути
и учени, които са нашият
национален капитал,
призван да отваря вратите
на България към света,
заяви още държавният
глава, цитиран от Епицен-
тър.бг. Призван да търси
национални решения в
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Каракачанов:
Ситуацията по
границите е спокойна,
не се налагат
специални мерки
По границите на Бълга-
рия ситуацията е
спокойна, няма разд-
вижване, съобщи пред
БНР вицепремиерът и
министър на отбраната
Красимир Каракачанов.
Гранична полиция
контролира ситуацията.
Има готовност при
необходимост да се
включи и подразделение
на армията да подпома-
га Гранична полиция,
както беше във време-
ната, когато имаше
засилен натиск от
нелегални мигранти по
нашата граница, при-
помни Каракачанов. Но
към момента всичко е
спокойно, ситуацията се
наблюдава както на
територията на Гърция,
така и на Турция. По
думите му не е необхо-
димо да се планират по-
специални мерки в
следващите дни, защото
няма движение на
големи групи нелегални
емигранти към българс-
ката граница.

Няма деца, които да
се изпращат от наша
страна към Норвегия
Няма деца, които да се
изпращат от наша
страна към Норвегия.
Категорично заяви пред
БНР Емил Тодоров -
директор на дирекция
"Закрила на детето" в
Агенцията за социално
подпомагане. Не можеш
току-така да отидеш
някъде и да вземеш
децата. Такова нещо
няма, няма как и да
има, това противоречи
на закона. Няма деца,
които да се изпращат от
наша страна към
Норвегия. Има деца,
които се осиновяват
международно. Те си
минават специален
режим през Министерст-
вото на правосъдието.
Като се осинови от
семейство в Норвегия,
то заминава там, но
специално да бъдат
изпращани деца в
Норвегия по този начин
няма, обясни той.
Тодоров подчерта, че до
тях не е достигала
информация за готвени
саботажи и създаване на
истерия за отнемане на
деца. Когато има такива
слухове, е хубаво самите
родители да се обръщат
към нашите служби, да
задават своите въпроси -
те ще бъдат консултира-
ни и информирани. В
случая се действаше
първосигнално, каза още
той.

едно сложно съвремие.
Много са проблемите пред
човечеството, на които
само науката може да
даде отговори, посочи още
президентът. Българската
наука днес работи актив-
но, използва оптимално
европейската концепция
за световни науки. Съвре-
менната наука става и все
по-ресурсна и младите
учените избират нерядко
чужди институти, научни
центрове и лаборатории,
където да реализират своя
научен потенциал. Там,
където няма силно образо-
вание, където не се разви-
ват водещи науки, и то
добре финансирани, не
може да има силна иконо-
мика, не може да има
висок, догонващ, устойчив
темп на икономическо
развитие, предупреди
Радев.

Днес, век и половина
след учредяването на БАН,

Проведох среща на четири очи
с премиера на Йордания Омар
Раззаз. Отношенията между две-
те страни са традиционно прия-
телски и датират от повече от
половин век. Ние желаем да раз-
ширим възможностите за размя-
на на опит и обмен на информа-
ция между службите за сигурност
с цел съвместни действия за бор-
ба с тероризма, трафика на хо-
ра и организираната престъпност.
Приветствах усилията на Йорда-
ния за справяне с огромния по-
ток от бежанци, които поставят
сериозни предизвикателства пред
кралството. С Омар Раззаз зас-
таваме зад позицията, че насто-
ящата международна среда изис-
ква още по-тясно и активно пар-
тньорство, което да допринесе за
по-успешното посрещане на мно-
жеството предизвикателства, на-
писа в страницата си във Фейс-
бук премиера Бойко Борисов,
който е на официална визита в
кралството. Искам да разширим
възможностите за размяна на
опит и обмен на информация

Áîðèñîâ ïðîâåäå ñðåùà íà ÷åòèðè î÷è ñ ïðåìèåðà íà Éîðäàíèÿ Îìàð Ðàççàç
Европа заради балансираната им
политика в региона, обясни Бо-
рисов. България и Йордания имат
сходство в позициите по основ-
ните световни и регионални
проблеми. Оценяваме активния
диалог и добрите отношения на
Йордания с ЕС, уточни българс-
кият министър-председател.

Междувременно премиерът
Борисов призова Европа да спре
с нападките към Турция и да за-
ложи на добрия тон и диплома-
цията при решаването на проб-
лемите в Сирия и Близкия Из-
ток. По думите му никакви огра-
ди не могат да спрат евентуална
вълна от стотици хиляди мигран-
ти. Към момента миграционният
натиск по границата ни с Турция
е минимален, а Анкара спазва
споразумението с България. Под
500 са нелегалните мигранти, ко-
ито в момента са настанени в
центровете за бежанци у нас, ко-
ментира БНТ. Според Борисов
мигрантите не може да бъдат за-
лог в напрежението на отноше-
нията между Анкара и Брюксел.ççççç

България продължава да
се нуждае от един моде-
рен, дързък, отворен към
света център, двигател на
духовен и материален
напредък. Нуждаем се от
Вас, нашите интелектуал-
ни визионери, които да
работите така, че нашето
общество да се развива,
нашите граждани да
живеят по-добре, и то с
национално самочувст-
вие. Успехът и бъдещето
принадлежат на онези,
които разширяват своите
хоризонти, онези, които
знаят и могат да използ-
ват силата на образова-
нието и науката, които си
поставят високи цели и
работят всеотдайно. За
онези, които имат сме-
лостта да се борят сред
най-големите в света. Аз
съм убеден, че БАН е
сред тях. Честит празник
и на добър час, добави
още Румен Радев.ççççç

между службите за сигурност с
цел съвместни действия за бор-
ба с тероризма и трафика, пре-
даде "Фокус" думите на българс-
кия премиер Бойко Борисов на
срещата с йорданския му коле-
га Омар Раззаз в Министерския
съвет в столицата Аман. Сътруд-
ничество в областта на сигур-
ността и отбраната по линия на
противодействие на тероризма
остават приоритетни в двустран-
ните отношения, както и сътруд-

ничеството в процеса Акаба, за-
яви той. Специален акцент в раз-
говора е темата за бежанците и
мигрантски в натиск. Сигурност-
та и отбраната, противодействи-
ето на тероризма, екстремизмат,
радикализацията и нелегалната
миграция са много важни в кон-
текста на актуалните събития, по-
сочи премиерът, цитиран от Епи-
център.бг. Йордания и кралят Аб-
дулла II бин ал Хусейн се полз-
ват с изключителен авторитет в

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски (ляво) и президентът Румен
Радев на честването 150-годишнината на БАН

Снимкa Пресфото БТА
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ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

В интересна и много
аргументирана дискусия се
превърна младежката
среща на тема "Какво е
бъдещето на младите хора
в България и защо трябва
да останат в родния си
град?". На срещата в Гоце
Делчев присъстваха на-
родните представители от
"БСП за България" Иван
Ченчев и Богдан Боцев,
кандидатът за кмет на
община Гоце Делчев
Владимир Москов, зам.
председателят на Младеж-
кото обединение на БСП
Ваня Маникатева, област-
ният лидер на БСП -
Благоевград и председател
на Общинския съвет на
левицата в Гоце Делчев
Валери Сарандев и канди-
дати за съветници от
листата на Коалиция "БСП
за България".

Пред присъстващите
кандидатът за кмет на
община Гоце Делчев  от
"БСП за България" Влади-
мир Москов представи
приоритетите, свързани с
младите хора в неговата
бъдеща управленска
програма. "Както досега,

È â áúäåùå
îáùèíàòà ùå
áúäå îòâîðåíà çà
âñåêè åäèí ÷îâåê,
êîéòî èìà ìíåíèå,
èäåÿ, ïðîáëåì èëè
âúïðîñ, çàÿâè
çàìåñòíèê-
ïðåäñåäàòåëÿò íà
ÁÑÏ è êàíäèäàò
çà ðåêîðäíèÿ
ñåäìè ìàíäàò

Трябваше да минат три годи-
ни, да се изпишат стотици страни-
ци лъжи, да се излеят тонове по-
мия по мен и президента Радев,
за да излезе накрая истината ная-
ве.

Това пише лидерът на БСП Кор-
нелия Нинова в своя профил във
Фейсбук. Коментарът й е  по по-
вод думите на главния прокурор
Сотир Цацаров, че няма никакви
доказателства за нейни или на пре-
зидента Румен Радев връзки с Ле-
онид Решетников.

Припомняме, че тази теза бе-
ше добре подхранена от някои кръ-
гове в страната и в продължение
на три години беше извор на теж-
ки нападки срещу лидера на БСП
и държавния глава.

Ето целия пост на  Корнелия

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Òðè ãîäèíè ëúæè ñðåùó ìåí è
ïðåçèäåíòà, è èñòèíàòà èçëåçå íàÿâå

Питам сега Плевнелиев, който
беше превърнал тази тема в сми-
съл на живота си - къде сте?

Къде е Местан, който искаше
специална анкетна комисия да раз-
следва случая?

Имаше един министър на Бо-
рисов - Трайчо Трайков, който пък
предложи да ме подложат на де-
тектор на лъжата. А и самият Бо-
рисов неведнъж се упражни на наш
гръб с президента Радев за своя
изгода. Няма да изреждам всички
знайни и незнайни фалшификато-
ри на политическия живот. Ще ка-
жа само - времето е най-добрият
приятел на почтения политик. То
доказва правотата му.

Важно е той да има силата да
го дочака. Но и времето е най-
големият враг на подлеците. То ги

учебните заведения трябва
да си сътрудничат. Защото
основният проблем на
бизнеса е, че няма квали-
фицирани кадри, а в
същото време огромна
част от младите хора,
които са придобили обра-
зование, нямат работа",
коментира Ченчев. При-
състващите на срещата
млади хора бяха катего-
рични, че са избрали да
останат в родината си и
по-точно в родния си град,
защото виждат своето
бъдеще тук. Те се обедини-

:

Събития
” 1529 г. - Турците под
предводителството на султан
Сюлейман I са принудени да
прекратят Обсадата на Виена.
” 1913 г. - В Южен Уелс
(Великобритания) се случва
най-голямата в историята на
страната производствена
авария - при взрив в мина
загиват 439 миньори.
” 1926 г. - Излиза първото
издание на детската книжка за
Мечо Пух от английския
писател Алън Милн.
” 1944 г. - Светият синод
изразява с официално писмо
подкрепа за политиката на
правителството на Отечестве-
ния фронт.
” 1962 г. - Студената война:
начало на Карибската криза:
Американски разузнавателен
полет над Куба прави снимки
на разположени съветски
установки за ядрено оръжие.
” 1964 г. - Мартин Лутър Кинг
получава Нобелова награда за
мир.
” 1964 г. - Леонид Брежнев
става генерален секретар на
ЦК на КПСС и фактически
ръководител на СССР.
” 2002 г. - Грузия обявява
православието за официална
държавна религия.
Родени
” 1842 г. - Василий Верешча-
гин, руски живописец-баталист
” 1890 г. - Дуайт Айзенхауер,
34-ти президент на САЩ
” 1892 г. - Андрей Ерьоменко,
съветски маршал
” 1906 г. - Хана Арент,
германски философ
” 1911 г. - Ле Дък Тхо,
виетнамски генерал, Нобелов
лауреат
” 1921 г. - Раде Маркович,
сръбски театрален и кино
актьор
” 1927 г. - Роджър Мур,
английски актьор
” 1930 г. - Мобуту Сесе Секо,
президент на Заир
Починали
” 1817 г. - Фьодор Ушаков,
руски адмирал
” 1959 г. - Ерол Флин,
австралийски киноартист
” 1960 г. - Абрам Йофе, руски
физик
” 1990 г. - Ленард Бърнстейн,
американски композитор
” 1999 г. - Джулиъс Ниерере,
пръв президент на Танзания

Íà òîçè äåí

"Мисията на всеки политик от
левицата е хората да се чувст-
ват свободни, да работят това,
което искат, да казват това, кое-
то мислят, без да се притесня-
ват. По случая с обвиняемия Ра-
чев е видно, че институциите ра-
ботят, но всички вие можете да
изпреварите тяхната справедли-
вост с вашия глас на 27 октом-
ври, защото народният вот е по-
силен от всички институции". То-
ва заяви във Виноградец зам.-
председателят на БСП и предсе-
дател на Националния предизбо-
рен щаб Кирил Добрев, който бе

Êèðèë Äîáðåâ: Íàðîäíèÿò âîò å ïî-ñèëåí îò íàòèñêà íà âëàñòèìàùèòå

така и занапред, ако
получим доверието на
хората, вратата на общи-
ната ще бъде отворена за
всеки един човек, който
има мнение, идея, проб-
лем или въпрос. За мен
позицията и предложения-
та на младите хора са
изключително важни,
защото те са тези, на
които разчитаме", заяви
Москов. Той даде като
добър пример фонда за
подпомагане на млади
лекари, на които предстои
специализация. Практика-
та е създадена в община
Гоце Делчев преди някол-
ко години, работи успешно
и към момента повече от
10 млади лекари се въз-
ползват от нея, след което
ще започнат работа в
общинската болница.
Народният представител
от "БСП за България" Иван
Ченчев също бе категори-
чен, че една от основните
причини младите хора да
напускат България и да
търсят реализация в
чужбина е липсата на
адекватна държавна
политика. "Бизнесът и

ха, около тезата, че биз-
нес  средата в Гоце Дел-
чев  е добра и е изграде-
на  необходимата инфраст-
руктура от общината
"Трябва да останем в
България, защото сме й
нужни. Защото преди да
искаш нещо, трябва да
дадеш. Всеки от нас носи
патриотизма в сърцето си
и ясно си дава сметка, че
камъкът си тежи на място-
то и по-добро място от
родината няма", заяви
народният представител от
левицата Богдан Боцев.ç

разобличава. А народът решава бъ-
дещата им политическа съдба.

Припомняме, че в четвъртък
Цацаров заави: "Към този момент
в досъдебното производство няма
данни Корнелия Нинова и Румен
Радев са имали контакти с ген. Ле-
онид Решетников".

На въпрос на депутати за арес-
та на 9 септември на активисти
на НД "Русофили" Цацаров отго-
вори: "Нито личността на г-жа Ни-
нова, нито личността на президента
Радев, нито техни твърдени кон-
такти с ген. Решетников са послу-
жили като повод за образуване на
това досъдебно производство, ни-
то до момента в страниците на до-
съдебното производство има, как-
вито и да е доказателства в тази
насока."ç

Нинова във Фейсбук.
Трябваше да минат три години,

да се изпишат стотици страници лъ-
жи, да се излеят тонове помия по
мен и президента Радев, за да из-
лезе накрая истината наяве.

в селото, за да подкрепи канди-
датите от община Септември. Той
бе категоричен, че общината не
е фирма, която само разпределя
обществени поръчки."Първата ни
задача с кандидата ни за кмет
Петя Цанкова е общината да се
отвори за хората - да имат ин-
формация какво се случва и да
участват реално във вземането
на решения. Ако всички заедно
преборим страха, ще имаме ус-
пех", каза още Добрев. "Община
Септември я е имало и преди Ма-
рин Рачев, ще я има и след него
и то по-успешно. От нас зависи

как ще живеем и разбираме по-
между си, от нас зависи и дали
ще запазим общината си", заяви
кандидатът за кмет на левицата
за община Септември Петя Цан-
кова. По думите й е изтекъл един
мандат на порочно управление,
на феодализиране от един чо-
век, който управлява общината
като еднолична фирма, без да се
съобразява с нейните граждани.
"Нужно е прозрачно управление,
с грижа за хората. Да има ин-
вестиции в инфраструктура, но
и инвестиции в живота на хора-
та", каза още кандидатът за кмет.ç

Âëàäèìèð Ìîñêîâ, Ãîöå Äåë÷åâ:
Ìëàäèòå èìàò áúäåùå â íàøèÿ ãðàä
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Ðåàëíî èíòåðåñèòå íà ïðîäàâà÷è è êóïóâà÷è
ñå ñðåùàò íà íèâà äî 2700 ëåâà çà äåêàð

Засилва се търсене на
земеделска земя в Добру-
джа. Появиха се оферти за
закупуване на парцели с по-
сочени цени. Търсещите
чернозем са готови да пла-
тят за декар от 2500 до 2800
лв. Продавачите търсят от
своя страна по 2800-2900,
дори над 3000 лв./дка.

Сделките на по-високи
цени все още са редки, ре-
ално интересите на двете
страни се срещат на нива
до 2700 лв./дка. Продажба-
та на земя става все по-
трудна, тъй като стопанст-
вата са окрупнени, собст-
вениците имат сключени до-
говори с кооперации или
арендатори и следят внима-

×åðíîçåìúò â Äîáðóäæà ïîäãîíè öåíà îò
íàä 3000 ëåâà çà äåêàð

Експортните цени за рус-
ка пшеница се увеличиха с
6,5 долара, достигайки 194,5
долара/тон, показват нови
данни на руския аналитичен
център "СовЕкон", изпрате-
ни на Агри.БГ. Цената на
френската пшеница също
тръгна нагоре. Хлебното зър-
но с доставка през декемв-
ри достигна 193 долара/тон,
като увеличението е с 1,9%,
отбелязват анализатори."За
поскъпването на зърното в
Европа допринасят по-сла-
бият курс на еврото и висо-
ките експортни продажби",

Последните декари от
царевица в Добричка об-
ласт се жънат в момента.
Близо 918 000 дка с тази
култура заложиха стопани-
те през пролетта. "Произ-
водството на царевица бе-
ше обусловено от много
трудности - трудна оран,
малко влагозапасяване
през зимния период", ко-
ментира Васил Стефанов,
който обработва 15 000 дка
в земеделска фирма в об-
щина Крушари. "Знаете, че
в Добруджа масово се раз-
чита на зимната влага, а та-
кава почти нямаше. Запа-
сяването беше от порядъка
на 60 до 130 литра на кв.ме-
тър за различните райони
в община Крушари, т.е. там,
където са и нашите площи.
Нормативът за влага е ми-
нимум 350 литра. Виждате
колко далеч сме от норма-
та! Царевицата е една от
най-влагоемките култури и
затова беше много риско-

телно размера на изплаща-
ните ренти.

Сред основните крите-
рии, по които се определя
цената, са големината на
парцела, местоположение-
то му до инфраструктура и
доходността, която носи на
собствениците. В различни-
те добруджански общини
черноземът има различна
стойност, която зависи и от
категорията на земята. Най-
високи цени държат парце-
лите в общините Ген.Тоше-
во и Балчик, тъй като в те-
зи райони рентите са най-
високи - 100, дори 120 лв./
дка. По данни на Национал-
ния статистически институт
през 2018 г. в Балчик чер-

ноземът се е търгувал сред-
но по 2635 лв./дка, в Ка-
варна - 2369 лв./дка, в Шаб-
ла - 2312 лв./дка. Обичай-
но най-ниска е средната це-
на на земята в района на
община Тервел - 1121 лв./
дка. И там обаче се сключ-
ват сделки на нива от 1800-
2100 лв./дка, показват дан-
ните на агенция за недви-
жими имоти. В началото на
октомври именно за най-не-
облагодетелстваните райо-
ни на Тервел се появиха
оферти за закупуване на зе-
мя на цена от 2500 лв./дка.

Влияние върху цената на
чернозема през последни-
те две години оказа и ма-
совото насочване към ете-

ричномаслените култури в
Добруджа. За да развиват
бизнеса си, бързо да засе-
ят трайните насаждения или
да окрупнят парцелите, ку-
пувачите бяха готови вед-
нага да плащат и сключва-
ха сделки на цени над 3000
лв./дка.

91 лв. е средният размер
на рентата за 2018 г., по-
казват статистическите дан-

ни за Добричка област. В
останалите части на стра-
ната рентата е двойно по-
ниска - средно по 48 лв./
дка. Ръстът на сумите за
собствениците е 4,6 % за
една година. През минала-
та година в общините Бал-
чик, Каварна и Шабла са
изплатени ренти около и
над 100 лв./дка, пише Гали-
на НЕДКОВА от Агри.БГ. ç

ÑîâÅêîí: Ïøåíèöàòà ïîñêúïâà áúðçî
Îòñëàáâàíåòî íà åâðîòî ñïðÿìî äîëàðà ïîäêðåïÿ èçíîñà
íà õëåáíî çúðíî îò Åâðîïà

отбелязват експерти.
Руските търговци про-

дължават да увеличават из-
купните цени на пшеница-
та след повишаване на све-
товната й стойност. Търсе-
нето е в границите на 173-
178 долара/тон.

На вътрешния руски па-
зар средните цени на пше-
ницата също се повишиха.

В същото време в много
райони на Русия, които не
изнасят зърнени култури, се
наблюдава спад на цените
на вътрешния пазар.

Според анализаторите

това е естествено и се дъл-
жи на сравнително високо-
то предлагане, както и на
факта, че много вътрешни
преработватели попълниха
запасите си предварително
и спряха да купуват пшени-
ца или значително намали-
ха цените за нея.

Въпреки това в повечето
региони, отдалечени от прис-
танищата, цените на пшени-
цата все още са по-високи
от експортните цени, така че
тенденцията към намалява-
не може да продължи още
известно време. ç

Ôåðìåðèòå íà ïå÷àëáà îò öàðåâèöàòà ïðè äîáèâè íàä 650-700 êã îò äêà
Ñðåäíèòå ðåçóëòàòè â Äîáðóäæà òàçè åñåí ñà ìàëêî íàä 600 êã îò äêà

во и трудно отглеждането
й", уточнява още фермерът.

Васил Стефанов поясня-
ва, че след сеитбата, през
пролетта е имало землища
с почти идеални условия и
валежи. "Имахме дъждове,
които много ни помогнаха.
На някои от царевичните
полета паднаха до 200 лит-
ра и това помогна за доб-
рите резултати до 1000 кг/
дка. Където имаше оскъд-
ни валежи, резултатите не
са задоволителни - около
500-600 кг", допълва земе-
делецът.

Той изчислява, че при
ниски добиви и при ниска
изкупна пазарна цена, не
могат да се покрият всички
разходи по производство-
то. За да се извлече печал-
ба от царевицата, трябва да
има добиви поне от 650-700
кг/дка. "Всяка година се
увеличава все повече и по-
вече себестойността на
продукцията и това изиск-

ва ние да получаваме все
по-високи и по-високи до-
биви. Ако искаш да вървиш
напред, трябва да бъдеш в
крак с новостите, но те си
имат цена!", категоричен е
Стефанов.

В стопанството му се се-
ят хибриди от различни
компании, за да може да
се извлече най-доброто от
всяка генетика. Всеки един
хибрид има различна веге-
тацията , има различни
изисквания за влага и тем-
пература.  Земеделската
фирма има 24-годишна ис-
тория. "Сеехме по 4-5 вида
култури, но през последни-
те години ги ограничихме до
3 и това не е много пра-
вилно в селскостопанско
отношение. Това свиване на
културите за съжаление е
наложено както от пазар-
ната конюнктура, така и от
природо-климатичните ус-
ловия", заяви още Васил
Стефанов по повод липса-

та на рапица в сеитбообо-
рота на компанията.

"От 3 години не я сеем
рапица. За нас рапицата е
култура, за която няма доб-
ри условия в нашите земи.
Няма валежи в края на ля-
тото, в края на август-нача-
лото на септември, когато
на най-добрите агротехни-
чески срокове за сеитба на
рапица. През последните 3
години в този период нямах-
ме влага. Чисто и просто тя
не поникваше и се налага-

ше да разораваме площите
и да сеем други култури. За
нас оставаха разходите по
обработките, за семена и
други", обяснява още фер-
мерът пред Агри.БГ. ç
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Със заповед РД 11-2005
на изпълнителния директор на
Българската агенция за безо-
пасност на храните проф. д-р
Паскал Желязков от 10 октом-
ври на територията на цялата
страна се забранява свобод-
ното пасищно отглеждане на
домашни свине, включително
на породата "източнобалкан-
ска свиня", и техните кръстос-
ки, за да не се допуска кон-
такт с диви свине. Забранява
се и организирането и про-
веждането на пазари и излож-
би за свине.

Поводът е поредното огни-
ще на африканска чума на
свинете, открито в стопанст-
во с 86 източнобалкански сви-
не в Смядово, област Шумен.
Животните във фермата ще
бъдат умъртвени по хуманен
начин.

В 3-километровата зона
около обекта влиза само Смя-
дово, като се предвижда там
да бъдат умъртвени всички до-
машни прасета и да се въве-
де строг контрол върху дви-
жението на животни. Собст-
вениците на умъртвените сви-
не ще бъдат обезщетени по
официалния ред.

В десеткилометровата зо-
на около фермата влизат се-
лата Кълново, Янково, Бял
бряг, Веселиново, Александ-
рово от община Смядово, с.
Ивански от община Шумен и
селата Златар и Суха река от
община Велики Преслав. В та-
зи зона е наредено преброя-
ване на домашните прасета
и животновъдните обекти с
цел актуализиране на данни-
те, както и вземане на двой-
ни проби от домашните сви-
не за АЧС.

Това не е първият случай
на огнище на АЧС при източ-
нобалкански свине в Смядо-
во - в края на август вирусът
бе открит в друго стопанство
със 103 животни на терито-
рията на града.

В района на Шумен е отк-
рита и заразена с АЧС дива
свиня, става ясно от друга за-
повед на изпълнителния ди-
ректор на БАБХ. Обявена е
200-километрова инфектира-
на зона, разделена на 3 под-
зони, в които в различна сте-
пен ще бъдат разрешен дей-
ности като лов, дърводобив и
туризъм. ç

ÁÀÁÕ çàáðàíè
ñâîáîäíàòà ïàøà
íà äîìàøíè
ïðàñåòà â
ñòðàíàòà

1 ìëðä. ëâ. ñóáñèäèè
çà ôåðìåðèòå

Фермерите ще получат
плащания в размер до 1
млрд. лв. до края на тази
година, съобщи земеделс-
кият министър Десислава
Танева при откриването
на 15-ото издание на
Националното животно-
въдно изложение Сливен
2019. Сумата от близо 1
млрд. лв. включва парите
по схемите за директни
плащания, както и очаква-
ните плащания по инвес-
тиционните мерки от
Програмата за развитие
на селските райони (2014-
2020 г.). По план от 18
октомври Държавен фонд
"Земеделие" (ДФЗ) трябва
да започне плащанията
по Националната преход-
на помощ за говеда, овце-
майки и кози-майки, които
не са под селекционен
контрол. През ноември
ще бъдат изплатени
средствата по държавната
помощ de minimis, както и
държавната помощ за
зимните пръскания, чиито

Èçïëàùàíåòî
íà ïàðèòå
ùå ïðèêëþ÷è
äî êðàÿ
íà ãîäèíàòà

прием е отворен и в
момента. На 1 декември
ще започне изплащането
по всички схеми по об-
вързаната подкрепа за
животни на 100%, като
намеренията са това да
приключи до 9 декември.

След това ще стартира
най-голямото плащане за
всички земеделски стопа-
ни - по Схемата за единно
плащане на площ, каза
Десислава Танева. Тя

увери, че работата по
картата за допустимия
слой върви по график и
именно това ще направи
възможни плащанията.
Министърът на земеделие-
то подчерта, че е плани-
рано за първи път до 20
декември да се изплатят
средствата по мярка 13.1
"Компенсационни плаща-
ния в планински райони" -
НР 1 и НР 2.

Десислава Танева каза

Баща ми Христо
Родинов създаде соб-
ствен сорт люта чуш-
ка. Кръстихме я "Бъл-
гарски дух". Сега ча-
каме лабораторните
резултати, за да видим
колко е люта, споде-
ли Славена Родинова
за Агри.БГ. Лютата
чушка е кръстоска
между "Тринидад мо-
руга скорпион" - най-
лютата чушка до 2013
г., и червено "Хабане-
ро". Резултатът е лъс-
кава, червена и много
люта българска чушка,
родом от варненското
село Страшимирово.

Земеделските
стопани
от "Агросем" -
 село Острово,
Разградска
област,
привършват
сеитбата
на пшеницата.
На снимката:
Сеитба
на пшеница
в землището
на село
Побит камък.

още, че предстои финали-
зирането на  първия
SWOT анализ, а до края
на годината ще бъдат
представени другите два.
"Благодаря на браншовите
организации за добрата
комуникация и предложе-
нията, които получихме от
тях за първия анализ.
Вярвам, че в режим на
такъв креативен диалог
ще постигнем полезни
мерки в новата Обща
селскостопанска полити-
ка", допълни министърът.

 На 15-ото юбилейно
"Национално животновъд-
но изложение Сливен
2019" се представят над
600 селскостопански
животни, демонстриращи
богатото биологичното
разнообразие на страната
ни и достиженията на
селекцията, провеждана
от развъдните организа-
ции в областта на говедо-
въдството, овцевъдството,
козевъдството и коневъдс-
твото. ç

Снимка
Пресфото БТА

„Áúëãàðñêè äóõ“ ùå å íàé-ëþòàòà ðîäíà ÷óøêà â ñâåòà

"Българският дух"
се причислява към
семейство люти чуш-
ки, което идва от Ка-
рибския регион. Мно-
го са люти и, когато
се разрежат, мири-
шат на цитрус. След-
ващата стъпка за се-
мейство Родинови е
патентоване. "Това ще

Ñúçäàäåíà å îò âàðíåíñêè ôåðìåð êàòî êðúñòîñêà
ìåæäó „Òðèíèäàä ìîðóãà ñêîðïèîí“ è ÷åðâåíî „Õàáàíåðî“

На Христо Роди-
нов му отнема 5-6 го-
дини, за да стабили-
зира сорта. С всяка
следваща година чуш-
ката излиза една и
съща, което всъщност
отнема много време.

"От чисто любопит-
ство се роди идеята
да направя нещо по-
различно. В начало-
то започнах да кръс-
тосвам различни сор-
тове и да видя какво
ще излезе. По този
начин се създаде та-
зи чушка," разказва
самият Христо Роди-
нов за БНР.

Оказва се, че на-
именуването на люта-
та чушка също не е
лека задача.

"Направихме едно
предизвикателство
"Люта свръхдоза", за
да й изберем име.
Имахме доста пред-
ложения. Със семей-
ството ми се спрях-
ме на трите най-доб-
ри попадения и на
парти на 14 септемв-
ри всичко гости гла-
суваха. Те заложиха
на българското и лю-
тата ни чушка се каз-
ва "Български дух","
обяснява Славена.

е най-лютата българ-
ска чушка. Очакваме
като лютивина да е от
100 хил. до 500 хил.
сковила. За сравне-
ние най-разпростра-
нената българска лю-
та чушка в света -
"Български морков", е
20 хил. сковила," до-
пълва създателят. ç
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"Искам да подам ръка на г-жа
Фандъкова и независимо коя от
двете ни спечели, да направи след-
ните четири неща в София:  В рам-
ките на 100 дни да се отвори Сто-
личната община за гражданите
чрез участие на гражданите в за-
седанията на СОС и публичност на
гласуването на всеки конкретен съ-
ветник.

Второ, публичност и прозрач-
ност на търговете чрез онлайн из-
лъчване и недискриминационни ус-
ловия за бизнеса. Четиригодишна
програма за ремонта на тротоари-
те в София и четвърто, детска гра-
дина и ясла за всяко дете."  Това
предложи в студиото на "Канал 3"
Мая Манолова на Йорданка Фан-
дъкова при първия дебат на двете
фаворитки за кметския пост в сто-
лицата - Манолова и Фандъкова.

Фандъкова и водещата Беновс-
ка обаче отхвърлиха предложени-
ето на Манолова с обяснението,
че регламентът не го позволява.

Така Фандъкова не даде отго-
вор дали приема да изпълни тези
условия в полза на гражданите,
бизнеса и децата.

Мая Манолова:
Борисов брани властта си
с лъжи и натиск

"За последната една година на-
шите срещи бяха точно две. За май-

Ôàíäúêîâà îòõâúðëè ïðåäëîæåíèåòî íà
Ìàíîëîâà çà ãðàæäàíñêî óïðàâëåíèå íà Ñîôèÿ
Ãðàæäàíñêèÿò êàíäèäàò çà êìåò íà Ñîôèÿ íå ñðåùíà ðàçáèðàíå îò íàñòîÿùèÿ êìåò
â èñêàíèÿòà ñè çà ïîâå÷å ïóáëè÷íîñò â Îáùèíàòà, çà ïðîçðà÷íîñò íà îáùåñòâåíèòå
ïîðú÷êè, çà ðåìîíò íà òðîòîàðèòå è çà äåòñêà ãðàäèíà çà âñÿêî äåòå

ките с увреждания, по негово иска-
не, през юли, миналото лято, и след
това, когато отидох и му казах, че
няма смисъл да съм повече омбуд-
сман, защото те ме бойкотират, и
казах, че обмислям да се кандида-
тирам за кмет. За една година - две
срещи. Казано с други думи, този
човек не казва истината."

Това каза Мая Манолова, граж-
данският кандидат за кмет, в ефира
на bTV, на репликата на Бойко Бо-
рисов към нея от интервюто му на 8
октомври в телевизията, че Мано-
лова често ходела при него.

"Да не разваляме хубавата ат-

мосфера с този човек!", каза още
тя в студиото, в което бе с дъщеря
си и внука си.

"За какво? За какво да му дъл-
жа благодарност на Борисов?! Аз
бях избрана от народните предс-
тавители. Той е премиер толкова
години и не разбира, че не той ко-
манда парламента и различните
парламентарни групи. Може би соб-
ствената си, но не и останалите",
посочи тя.

"Не знам как не разбира, че па-
рите, които се отпускат, например
за хората с увреждания, които пов-
таря - тези 150 млн. лева - не ги е
дал на мен, а трябваше да са за
тях, но те не стигнаха до тях. Те
просто отидоха в друга посока и
законът за личната помощ не ра-
боти", подчерта Манолова.

"За какво ми помогна Борисов:
за това, че сложиха закона за бан-
ките "на трупчета", или за бързите
кредити, или за колекторските фир-
ми, за наказателната лихва? За то-
ва, че може би са отворили зако-
на за частния фалит? Аз съм абсо-
лютно блокирана от този човек и
неговата парламентарна група...
Как ме бил подкрепил той? Като
ми взе Горанов служебния автомо-
бил като омбудсман, като някаква
особена форма на симпатия ли?!",
попита още Манолова и не скри
натиска над семейството й от стра-
на на управляващите.

"Аз разбирам, че за него зало-
гът е огромен. Че той ще я брани
тази власт на всяка цена, със зъби
и нокти. Но власт не се брани по
този начин - с лъжи, с натиск, ин-
синуации, внушения, дискредитира-
не на друг човек. Те поляха цялото
ми семейство... дъщеря ми, зет ми,
съпруга ми, близките ми хора.

Те! Те лепят стикери по автомо-
билите на хората в София с моя
лик, които не могат да се махнат,
за да ме дискредитират, да вбесят
хората. Използвам случая да се из-
виня - от тяхно име да се извиня!",
каза Манолова.

"Те искат да покажат, и чрез не-
говото интервю, че всички са мас-
кари, че всички са един дол дрен-
ки, че няма смисъл да се гласува,
защото е все едно дали Мая или
Борисов. Не, не е все едно. Не е
все едно. Аз няма да правя като
тях! Аз няма да ги дискредитирам!
Да им лепя физиономиите по ав-
томобилите на хората", каза Мано-
лова за Борисов и щаба на ГЕРБ.

"Хората искат промяна и тя
трябва да стане заради младите,
заради активните, децата, които да
живеят в нормална държава, в ко-
ято премиерът не си позволява да
говори по този начин и по този
начин да дискредитира други хо-
ра. Може би щях да замълча, но
този човек се опитва да ме диск-
редитира пред семейството ми,
през приятелите ми, пред най-
близките ми хора, пред българи-
те, пред народа, пред хората, ко-
ито ме избират. Това наистина е
непочтено отношение", категорич-
на бе Манолова.  ç

На 27 октомври е време
за промяна. Ние предлагаме
по-добрия модел на управле-
ние на София. Това заяви кан-
дидатът за кмет на район "Въз-
раждане" и за общински съ-
ветник от БСП Иван Таков в
ефира на БНТ.

Той коментира теми свър-
зани с бъдещето на София и
район "Възраждане'', както и
проблемите, за които БСП
има решение. ''Не намирам за
трудно да кажа добра дума
за досегашното управление.
Намирам за трудно да кажа
нещо добра за отношението
на администрацията към
крайните квартали на София'',
заяви Иван Таков. Кандида-
тът за кмет на ''Възраждане''
беше категоричен, че освен
красиви забележителности в
центъра на града ни, гостите
на града трябва да могат да
видят и красиви и уредени
квартали.

Той коментира, че още от
2015 групата на БСП е изляз-
ла с критика към управлява-
щите, че София се развива
на 2 скорости и това трябва
да спре. ''Приоритети на Йор-
данка Фъндъкова за влизане
в кварталите ги чувам от 4 го-
дини'', каза Иван Таков. "Щя-
ха да се строят паркинги, има
нула за сега. Тази година се
гласува изграждането на един
паркинг в Надежда, който е с
около 20-30 паркоместа", до-
пълни кандидатът за общинс-

Кандидатът за кмет на об-
щина Перник Станислав Вла-
димиров, Лилия Георгиева -
кандидат за кмет на кв. Бе-
ла вода и кандидати за об-
щински съветници от листа-
та на "БСП за България" се
срещнаха с жители на Бела
вода. В препълнената зала
на читалището те представи-
ха приоритетите си за управ-
ление на общината и квар-
тала.

"Бъдещото управление на
Перник трябва да бъде насо-
чено към хората и решава-
нето на техните проблеми -
подобряване на инфраструк-
турата, решаване на пробле-
мите в здравеопазването ка-
то липсата на денонощна ап-
тека, изграждане на нови
паркове и детски площадки,
изграждане на воден цикъл,
редовен и екологичен град-
ски транспорт и много дру-
ги". Това каза кандидатът за
кмет на община Перник Ста-
нислав Владимиров. Той до-

Èâàí Òàêîâ: Óñåùà ñå, ÷å
ïðîìÿíàòà çà Ñîôèÿ èäâà

Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâ, Ïåðíèê: Àäìèíèñòðàöèÿòà ùå
ñëóæè íà õîðàòà
Бъдещото управление
ще работи за инфраст-
руктура, за работеща
индустриална зона, за
нови детски площадки,
екологичен градски
транспорт, се ангажира
кандидатът за кмет на
миньорския град

бави, че всичко това ще се
случи много по-лесно и бър-
зо, ако има работеща индус-
триална зона, която да носи
приходи на общината. Вла-
димиров добави, че за да бъ-
де местната администрация
по-ефективна и да се случ-
ват важните за общината не-
ща бързо, е нужно целият
административен процес да
бъде дигитализиран.

"Бела вода има много не-
решени проблеми, защото от
години е далеч от приорите-
тите на общината. Пробле-
мите тук не се решават, а
само се задълбочават, това
трябва да се промени и за-
едно със Станислав Влади-
миров можем да го напра-
вим. Подкрепете ни за едно
ускорено развитие на общи-
на Перник и работа за всич-
ки населени места", призо-
ва кандидатът за кмет на кв.
Бела вода Лилия Георгиева.
Тя коментира, че сред ней-
ните приоритети за развити-

ето и благоустрояването на
квартала са: редовно смето-
събиране, а през зимата сне-
гопочистване, ремонт на ули-
ците в най-тежко състояние,
монтиране на видеонаблюде-
ние на възлови места в квар-
тала, изграждане на детски
площадки, ремонт на водоп-
роводната мрежа, определя-
не на терен за нов гроби-
щен парк и други. "Време е
Бела вода да се превърне в
приятно място за живот и ис-
тински квартал на Перник",
заяви Лилия Георгиева. Тя
призова хората да гласуват
по съвест и за кандидата,
който има визия за кварта-
ла. "Купуването и продава-
нето на гласове е престъп-
ление и това не е просто за-
дължителен елемент от пре-
дизборните ни материали, не
продавайте гласа си, защо-
то така обричате населено-
то си място на още четири
години бездействие", заклю-
чи Лилия Георгиева.  ç

ки съветник от листата на
БСП. Функцията на Центъра
за градска мобилност беше
замислена по този начин - с
парите от пратеното паркира-
не да се изграждат паркинги.
Всяка година се събират по
50-60 милиона'', категоричен е
бе той. Таков обясни, че инф-
раструктурата е от времето на
социализма, качествена е, но
е на повече от 30-40 години.
"На места няма дори освет-
ление", допълни той.

"Нито ще вдигаме данъци,
нито такси. Има достатъчно
приходи, проблемът е в раз-
пределението. Време е Сто-
лична община да мине към
програмно бюджетиране. Бю-
джетът да е насочен към нуж-
дите на хората, а не към нуж-
дите на кмета и неговата ад-
министрация'', категоричен е
Иван Таков.

''Усещаме, че промяната
идва. Усеща се в настроение-
то на гражданите. Сегашното
управление е стигнало тава-
на на своя капацитет. Не виж-
даме нови, добри решения.
Само се говори за недостига
на общински жилища, а това
е много важна тема за нас.
Вече повече от 10 години го-
ворим за мръсния въздух. Со-
фия е един от градовете с най-
мръсен въздух. Мерки се взи-
мат, но те трябва да са много
по-категорични. Необходимо е
ново управление на София'',
категоричен е Иван Таков.  ç
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Èìàøå òàêàâà äúðæàâà
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Имаше и такава държава
в Европа. Тя просъществува
41 години  - от 7 октомври
1949 г. до 3 октомври 1990
година. След това, подло
предадена,   тя престана да
съществува…

Всъщност: какво се слу-
чи с нея? А с Европа? И… с
нас - европейците?

Но има един още по-ва-
жен въпрос: какво ще  ни се
случи в бъдеше?

За да си отговорим на те-
зи въпроси, трябва да раз-
берем: защо днес тази дър-
жава я няма?

 ***
За знаещите историята

на Европа това може да бъ-
де и Чехословакия, и Югос-
лавия и евро-азиатският ко-
лос - СССР… И още една -
Германската демократична
република!

Която изчезна под фре-
нетичните аплодисменти на
обезумяла Европа - изчезна
държавата, остана народът.
А някой попита ли този на-
род  иска ли той да изчезне
неговата държава? Предаде-
на, ограбена и унизена…

Нека си спомним: и  ние,
българите, преди 40 години
се радвахме на това велико
събитие… без да си даваме
сметка, че  през очакващи-
те ни 40 години и с нас мо-
же да се случи същото: ан-
шлус…

Като политически термин
тази немска дума най-често
се използва в конкретния
случай на включването на
Република Австрия към на-
цистка Германия на 13 март
1937 г.

Какво стана по-нататък,
всички знаем. Дванадесет го-
дини кървава диктатура, от-
немане на всички буржоаз-
нодемократични свободи, ра-
зюздана агресивно национа-
листическа пропаганда, па-
тологичен расизъм… Всичко
това - във вътрешната поли-
тика.

Във външната политиката
-  непрестанно нарастващо
напрежение за нова война,
от което тя пламна на 1 сеп-
тември 1939 г.;

Първият акт от нея бе лик-
видирането на Полша като
държава, чрез включването й
- аншлус в границите на Тре-
тия райх. Този път изпадна-
лите в паника гаранти на пол-
ската независимост - Вели-
кобритания и Франция, му

обявиха война.
"Този път", защото преди

това имаше вече два  анш-
луса: на Австрия и на Чехия.
Първият бе разрешен на А.
Хитлер от двете велики за-
падноевропейски сили; вто-
рият си бе направо органи-
зиран от тях… Първият - на
13 март 1937 г., вторият - на
15 март 1939 г.

На третия за три години
аншлус  великите демокра-
тични държави на Западна
Европа  не се стърпяха и на-
казаха  А. Хитлер, като му
обявиха война.

Oще в разгара на война-
та лидерите на трите съюзе-
ни велики държави от анти-
хитлеристката коалиция -
САЩ, СССР   и Великобри-
тания, при  своите срещи  ра-
зискваха проблема за съд-
бата на Германия след вой-
ната. Агресорът не можеше
да остане ненаказан, но в
същото време не биваше да
се повтаря безумието на
Версайската система от мир-
ни преговори след Първата
световна война.

В крайна сметка  побе-
дителите се споразумяват да
разделят Германия на чети-
ри окупационни зони - на
САЩ, СССР, Великобритания
и - по настояване на Й. В.
Сталин - още една: на Фран-
ция, въпреки нейния неубе-
дителен принос за победа-
та.

Така бе извършено ново-
то разделение на  Германия.
Берлин получи статута на
свободен град и също бе раз-
делен на 4  зони.

Това бе наказание на цял
народ, което бе продиктува-
но от духа на времето. Тога-
ва  бяха още живи  впечат-
ленията на другите европей-
ски народи от ужасяващите
престъпления на СС и Вер-
махта.

От тези впечатления се
раждаше  и логиката на най-
пострадалия, но и с най-го-
лям принос за победата на-
род - съветския.

В това разделение на Гер-
мания имаше и геополити-
чески замисъл, но как той
да бъде отделен от страха
от поредна нова агресия…

***
В този  видживее от  1945

до 1949 г. Германия и възста-
новяващият я от военната
разруха немски трудов на-
род. Той  плаща жестоката
цена  за загубената война.
Неговата родина е отново
"прекроена": Елзас и  Лота-
рингия отново се присъеди-
нени към Франция.

Но истинската драма е на
изток: Прусия престава да
съществува  историческо
държавно формировани. Из-
точната й част е присъеди-
нена към СССР, западната й
- заедно със Силезия - е при-
съединена към  възстанове-
ната от пепелта Полша.
Осем и половина милиона
немци се преселват  в дру-

гите източни провинции на
Германия -  в  Саксония и
Тюрингия, а към западните
области - трите и половина
судетски немци.

Тези разселвания на нем-
ците от Източна Европа тряб-
ваше завинаги да обезопа-
сят западната граница на
СССР.

***
Макар и разделена на че-

тири зони, в Германия започ-
на възраждането на демок-
ратичните форми на общес-
твения живот. Най-напред бя-
ха възстановени политичес-
ките парти от Ваймарската
република: Германската со-
циалдемократическа партия
(ГСДП), Германската кому-
нистическа партия (ГКП),
Християндемократическият
съюз (ХДС), Германската ли-
берално-демократическа
партия (ГЛДП) и др.

Това не ставаше централ-
но, тъй като победената стра-
на нямаше свой център -
свой главен град.  Възста-
новяването на организира-
ните форми на обществения
живот ставаше в съответни-
те окупационни зони, без то-
ва да предизвиква напреже-
ние  между  страните побе-
дителки.

Така в Съветската окупа-
ционна зона (СОЗ) ГСДП се
обедини  с ГКП в  Германс-
ка единна социалистическа
партия (ГЕСП). И в първите
свободни избори след нацис-
тката диктатура, проведени
в провинциите от  СОЗ,  спе-
чели новата партия  ГЕСП
при равностойното участие
на  ХДС и  ГЛДП.

Това бе първият ефект от
така очакваното  и изстра-
дано единство на социалде-
мократи и комунисти. За съ-
жаление, това обединение не
стана в другите три окупа-
ционни зони. Студената вой-
на все повече се изостря-
ше. Окупационните зони на
САЩ, Великобритания и
Франция постепенно се обе-
диняваха, изолирайки  СОЗ,
а с това и нейния територи-

ален състав от другата част
на Германия.

В тази зона  бяха вклю-
чени провинциите: Бранден-
бург, Саксония, Саксония-Ан-
халт, Тюрингия и Мекленбург-
Предна   Померания.

До 1949 г. Германия  бе
най-напред  раздробена, а
след това - раздвоена; по со-
циално-класов и геополити-
чески принцип, в резултат на
което на територията на  до-
военна Германия  възникна-
ха две нови държави с две
алтернативно различни об-
ществени системи. И те, ес-
тествено, бяха на  челната
фронтова линия на Студена-
та  война.

Но този фронт се форми-
раше поетапно - на 29 май
1947 г. - провинциите в аме-
риканската и английската
окупационна зона (без
Франция!) се обединиха  ико-
номически. В тези зони се
намираха  и най-развитите
индустриално-производстве-
ни райони  на цяла Герма-
ния.

Това бе предобраз  на бъ-
дещата Федерална републи-
ка. Но защо без Франция?
Защото, за разлика от Фр.
Д. Рузвелт, неговият наслед-
ник Х. Труман споделяше ан-
глосаксонското желание на
У. Чърчил " да бъде убит у
немците духът на Шилер"…

Но французите  не харес-
ваха тази идея.

Година по-късно - на 20
май 1948 г. - е направена още
една крачка към  създава-
нето на нова германска дър-
жава - в американската  и
британската окупационниа
зона е създадена поместна
банка с право да печата и
разпространява пари, раз-
лични от райхсмарката.

Това е пряко следствие
от влезлия  на 8 април   1948
г. американски план "Мар-
шал" за възстановяване на
Европа и преди всичко на
контролираната от западни-
те сили част от Германия, къ-
дето живеят над 60 милиона
немци.

Този план действа до
1952 г. и действително  възс-
тановява индустриалната
мощ на  тази част от Герма-
ния и стабилизира икономи-
чески Европа, като я поста-
вя в пълна зависимост от
САЩ.

Извън тази зависимост
остава оформящият се  око-
ло СССР  блок от източно-
европейски държави. "Же-
лязната завеса" става все по-
плътна - на 21  януари 1949 г.
е създаден Съветът за ико-
номическа взаимопомощ,
който обединява  страните
от Източна Европа незави-
сими от САЩ  производство
и пазар. Но още на 24 ав-
густ 1948 г. в   своята окупа-
ционна  зона  СССР създа-
ва друга емисионна банка с
отделна парична единица.

Така приключва народно-
демократичният  следвоенен
период на тяхното развитие.
А с взривяването на своя
атомна бомба на 29 септем-
ври 1949 г. СССР слага край
на атомния монопол на САЩ
и така  става главна пречка
в техния стремеж към све-
товно господство.

Разделението на Герма-
ния  засяга и политическата
област. Пак през 1948 г. в Съ-
ветската окупационна зона
е създаден Немски народен
конгрес - предобраз на пар-
ламент.

На 1 септември 1948 г. в
Бон е създадени  Парламен-
тарен съвет, който гласува
Основен закон (конституция)
на бъдещата  федерална ре-
публика, която е образува-
на в периода 8 - 23 май 1949
г. Тогава е гласуван и т. нар.
Канцлеракт,    с  който     все-
ки премиер (канцлер) на но-
вата  германска държава
поема клетвено задължение
да следва външната полити-
ка на САЩ.

Така от обединението на
окупационните зони и на три-
те велики западни държави
бе образувана Федерална
република Германия. За ней-

Проф. Минчо МИНЧЕВ
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на столица  бе определен не-
големият и неоткрояващ се
с нищо особено град Бон.

…На  7 октомври 1949 г.
на територията на Съветска-
та окупационна зона избра-
ната преди това Народна ка-
мара гласува   Конституция-
та на другата държава на
немска земя - Германската
демократична република. За
главен неин град е опреде-
на  съветската част на Бер-
лин, което впоследствие
създаде доста политически
и икономически неудобства,
а на няколко пъти и кризис-
ни ситуации.

Това произтича от дого-
ворения между  победители-
те статут на бившата общо-
германска столица - градът
да бъде независим и също
разделен на 4  окупационни
зони. По този начин той не
е част от  ФРГ.

Затова първата криза
около Берлин се разразява
от 20 юни 1948  до 11 май
1949 г.  -  доста преди градът
да бъде провъзгласен за сто-
лица на новата държава.

***
В кратки срокове  ГДР

създаде  структурите, атри-
бутите и символите на дър-
жавната власт. Започна съз-
даването и на правната сис-
тема на новото социалисти-
ческо общество. Чрез обе-
динението  на ГЕСП, ГЛДП
и  ХДС се създава единен
Национален фронт като влас-
тови фундамент на социалис-
тическата демокрация. От 30
май 1950 г. влиза в сила и
Конституцията  на ГДР, с ко-
ето  се образува  първата
истинска държава на трудо-
вия народ на немска земя.

Новата държава заема
важно геополитическо мяс-
то в Европа. С нейното раз-
положение и обществен
строй  е гарантирана стабил-
ността на Стария континент.
И въпреки продължилата че-
тири десетилетия яростна
пропаганда срещу ГДР за-
падните държави   също  си
дават сметка за това, въп-
реки че я приеха за субект
на международните отноше-
ния едва четвърт век след
нейното образуване.

ГДР заемаше площ от 108
333 кв. км - четири пъти по-
малка от Федералната ре-
публика, и наброяваше над
16 млн. жители - три пъти по-
малко от нея.

Тези първични сравнения
са необходими, но са кате-
горично недостатъчни, за да
се даде обективно вярна ха-
рактеристика на двете нем-
ски държави извън клише-
тата на западната пропаган-
да.

Освен посочените по-го-
ре данни ГДР започна свое-
то съществуване от крайно
неблагоприятни стартови по-
зиции в сравнение с Феде-
ралната република.

Със създаването на две-
те немски държави в зоните
на западните  велики сили
бяха традиционно най-разви-
тите райони на Германия -
Рур, Рейнската област  и Ба-
вария.

Освен това точно в тези
промишлени райони  Щати-
те притежаваха 40 от капи-
тала на концерните  там. За-

това бомбите на съюзничес-
ката авиация  падаха не вър-
ху тях, а върху градовете.

В източната част на Гер-
мания, с изключение на
Дрезден,  бе обратното.

И още нещо: отстъпвай-
ки пред съюзниците на своя
територия Вермахтът не
оказваше онази фанатично
яростна съпротива, както на
напредващата от изток Чер-
вена армия. Там оставаше
само изгорена земя.

А по договореностите
между съюзниците на Потс-
дамската конференция побе-
дена Германия трябваше да
изплаща репарации на
СССР. Това продължи  до
създаването на двете нови
германски държави, но до-
тогава от своята зона СССР
събираше тези репарации,
като демонтираше цели
предприятия. По този начин
Източна Германия бе факти-
чески деиндустриализирана.

След създаването на ГДР
изплащането на  репараци-
ите бе не само прекратено,
но СССР отвори огромния си
пазар за стоки от новата
държава.  Така на ГДР за раз-
лика от ФРГ, предстоеше мъ-
чителния път на реиндустри-
ализацията. В този процес
изключително важна роля иг-
раеше вече създаденият Съ-
вет за икономическа  взаи-
мопомощ. Така, когато ГДР
бе закрита, 86 %  от нейно-
то национално богатство бе
създадено като общонарод-
на собственост. Защо тога-
ва ГДР да не бъде наричана
"държава на трудещите се"?

***
Докато по плана "Мар-

шал" над  ФРГ  се изсипа
златен дъжд,   Източна Гер-
мания, останала без своя
промишлен район - Силезия,
трябваше да приюти и хра-
ни  депортираното от изток
многомилионно население.

И всичко това при край-
но изостряща се междуна-
родна обстановка. Още на 4
април 1949 г. бе създаден НА-
ТО. В САЩ свирепстваше
маркартизмът; в Западна
Европа  по всякакъв начин
се ограничаваха правата и
дейността на силно влиятел-
ните тогава комунистически
партии. Във Федералната ре-
публика спря процесът на де-
нацификация, а Германската
комунистическа партия бе
забранена. В средата на 60-
те години на ХХ век бе при-
ет закон, забраняващ упраж-
няване на цял списък от про-
фесии на граждани  не само
за членството в  комунисти-
ческата партия, но и споде-
лящи нейните идеи.

Планът "Маршал" бе за-
действан не само по ико-
номически причини…

Това стана ясно, когато
през  лятото на 1953 г. бер-
линските работници излязо-
ха на улични протести зара-
ди видимо по-трудните усло-
вия на живот в ГДР, откол-
кото  във Федералната ре-
публика. Когато вълненията
се пренесоха и звън Берлин,
стана ясно,че те са овладе-
ни от антикомунистически
сили, стремящи се към лик-
видиране на социалистичес-
кия строй в ГДР. За да се
пресече този замисъл, се на-
ложи намесата на части от
Съветската армия.

През 1954 година бе съз-
даден Бундесверът - въоръ-
жените сили на ФРГ, с мир-
новременен личен състав от
50 хиляди, а военновременен
от  2 млн. души, като тази
армия веднага стана член на
НАТО.

След една година - на 14
май 1955 г., в отговор на  то-
ва социалистическите стра-
ни от Източна Европа и
СССР подписаха Варшавския
отбранителен договор, а ме-
сец след, това - на  7 юни,
бе взето решение за въвеж-
дане на собствени  въоръ-
жени сили  на социалисти-
ческата държава. Така през
1956 г. бе   създадена Нацио-
налната народна армия на
ГДР.

Студената война се изос-
тряше и конфронтацията
между двете германски дър-
жави стигна своя връх в на-
чалото на  60-те години и ед-
ва не доведе до Трета све-
товна война. Поводът за то-
ва отново бе особеният ста-
тут на Западен Берлин, кой-
то накърняваше суверените-
та на  ГДР.  Така на 27 ноем-
ври 1958 г. с опит да се про-
мени този статут  започна
втората берлинска криза. С
подкрепата на Съветския съ-
юз ГДР прекъсна комуника-
циите на Западен Берлин с
ФРГ. И въпреки че те скоро
отново  бяха отворени, нап-
режението продължи.

На 13 август 1961 г. по ре-
шение на правителството на
ГДР между Западен и Изто-
чен Берлин бе издигната сте-
на,  която фактически има-
ше статут на държавна гра-
ница.

Върхът на критичната си-
туация бе достигнат на 27 ок-
томври 1961 г., когато светът
бе изправен пред ядрена
война.

 Подобна опасност се
повтори през октомври 1962
г., по време на т. нар Кариб-
ска криза.  След това започ-
на период на отслабване на
напрежението между Изтока
и Запада на европейския
континент: вниманието на
САЩ бе изцяло погълнато от
войната във Виетнам, в СССР
Н. С. Хрушчов бе отстранен
от властта, а във ФРГ най-
после социалдемократите
превзеха политическия връх
на държавата. Федералната
република извърши обрат в
своята дотогавашната "източ-
на политика"; започна подоб-
ряването на отношенията
между двете немски държа-
ви. Пред 1973 г. те установи-

ха помежду си редовни дип-
ломатически отношения. Та-
ка ГДР окончателно излезе
от международна изолация.
И когато през 1975 г. в Хел-
зинки бяха подписани дого-
вореностите за непромени-
мост на границите в Евро-
па.

Съществуването на ГДР
сякаш бе завинаги  гаранти-
рано. В следващите 16 го-
дини от своето съществува-
не тя преживя истински
всестранен разцвет; нареди
се сред 10-те икономически
страни в света; ГДР се пре-
върна във водеща световна
спортна сила.

Но най-голям успех нем-
ската социалистическа дър-
жава отбеляза в социална-
та област - може би най-доб-
ре организираната като сис-
тема в света за своето вре-
ме.  Оценена от източногер-
манците - за съжаление - чак
когато я загубиха…

Трудностите  на ГДР за-
почнаха с началото на т. нар.
преустройство в СССР. От
привлекателна заявка за ре-
форми на социалистическо-
то общество то се изроди в
контрареволюционен про-
цес и завърши с реставра-
ция на капитализма в СССР
и страните от Източна Ев-
ропа. Фактически бяха де-
нонсирани договореностите
от Хелзинки, с което бе  сло-
жен  край  и на установе-
ния след Втората световна
война международен ред в
Европа. Разпаднаха се на
съставните си  части Съвет-
ският съюз, Югославия и Че-
хословакия. Но най-болезне-
но и може би - с най-тежки
бъдещи последствия, бе уни-
зителното  ликвидиране на
ГДР - подло и нагло преда-
телство!

М. С. Горбачов и негова-
та  клика поетапно разграж-
даха единната европейска
общност на социалистичес-
ките страни. Намесваха се
грубо, безцеремонно във
вътрешните им работи, дес-
табилизирайки ги из осно-
ви.

Особено внимание Мос-
ква в това отношение  отде-
ляше на ГДР. Още от нача-
лото на 1989  г. различни  ди-
сидентски групи и сили в уп-
равляващата партия започ-
на атака срещу строя и за
обединение с ФРГ, прикри-
вана зад лозунги за демок-
рация. Нарастващото напре-
жение стигна връхната си
точка на 9 ноември 1989 г.,
когато бе разрушена Бер-

линската стена - един от най-
ярките символи на Студена-
та война.  След това започ-
на трескаво провеждане на
редица законови мероприя-
тия, подготвящи включване-
то на ГДР във Федералната
република; с изключение на
едно - провеждането на  ре-
ферендум.

На 3 март 1991 г. бе  раз-
пусната  Организацията на
Варшавския договор - воен-
на опора на източноевропей-
ските страни, но ГДР бе ве-
че излязла   от нея шест ме-
сеца по-рано - на  30 сеп-
тември 1990 г.; три дни пре-
ди нейното включване  в
ГФР.

На 28 юни 1991 г. послед-
ва разтурването на Съвета
за икономическа взаимопо-
мощ, но тогава ГДР вече не
съществуваше…

Това бързане на съветс-
кото ръководство не бе слу-
чайно; в Москва вече се на-
дигаха сили против геополи-
тическото безумие, догово-
рено от Дж. Буш и М. С. Гор-
бачов край бреговете на
Малта.

Към тях впоследствие се
прибавиха и другите двама
"обединители" на Германия -
Б. Н. Елцин и Х. Кол. Зави-
наги ще останат в историята
потресаващите сцени с пия-
ния Б. Н. Елцин на    про-
щалния парад на унижение
на  напускащата ГДР Съвет-
ска армия.

А в Москва така и не раз-
браха, че именно с него
приключи Втората световна
война в Европа, а не с онзи
на 24 юни 1945  година на
"Червения площад"…

***
И така - неправилната

Берлинска стена бе съборе-
на; за разлика  от многото
други правилни, които про-
дължават да се строят, като
напр. между САЩ и Мекси-
ко.

Германската демократич-
на република бе ритуално
ликвидирана чрез аншлус, т.
е. чрез включването й във
Федералната република без
референдум; ей така - по
презумпцията, че това го ис-
кат вкупом, без остатък,
всички 17 милиона  източ-
ногерманци. Но си остава
въпроса: тези ли стотина  хи-
ляди - рушащи и крещящи
"Ние сме народът!" наисти-
на бяха народът на ГДР?

Това не става с "обосно-
ваните предположения" на
специални правилни хора, а
чрез всенародно допитва-
не…

Другото е престъпление!
Особено когато става дума
за закриването на държава
- член на ООН!

Това е, така да се каже,
юридическата страна на въп-
роса. Но  той има и полити-
ческа  страна; когато в Бер-
лин тълпите скандираха: "Ние
сме народът!", някои  про-
зорливи европейци чуха дру-
го ехо: "Зиг хайл"!

…С този  пореден анш-
лус Германия стана най-мно-
гобройната и най-мощната
държава в Европа - нейният
икономически локомотив.

Вероятно не желаейки да
се влачат  след него, опит-
ните в тези неща англичани
откачиха своя вагон от ком-
позицията.
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Гринго
петък, 21,00 ч.

Другото мълчание
събота, 21,10 ч.

Дедпул
неделя, 22,00 ч.

ÁÑÒÂ

bTV Cinema,
ñúáîòà,
21,00 ÷.

Êèíî Íîâà BTV Action



ЗЕМЯ 14 - 20 ОКТОМВРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 14 октомври

сьор И Бьонг-хун, в
ролите: И Йонг-е, Чи
Джин-и, Хонг Ни-на,
Им-хо, Им Хьон-шик,
Към Бо-ра, Янг Ми-
гьонг и др.

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Студио Футбол
21.45 Футбол: България - Ан-

глия, квалификация
за Европейско пър-
венство 2020 -   пря-
ко предаване от Со-
фия

00.10 Обзор Футбол
00.40 Култура.БГ /п/
01.40 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.40 Съкровище в двореца
тв филм /1 епизод/п/

03.45 Дойче Веле: Шифт
04.00 Малки истории /п/

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.3 еп.21

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера : "Втори

шанс" - сериал, с.2
еп.32

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал с .6
еп.62

16.00 "Едно голямо семейс-
тво" - сериал, с.2 еп.8

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера : "Опасни

улици" - сериал, с.13
еп.111

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.106
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна

емисия
23.30 "Луцифер" - сериал,

с.3 еп.11
00.30 "Стрелата" - сериал,

с.2 еп.21
01.30 "Вътрешна сигурност"

- сериал, с.6 еп.11
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.4 - 7

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.6

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.1

10.00 "Луцифер" - сериал,
с.3 еп.25

11.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.15

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.1

13.00 "Принцесата воин" -
екшън, исторически,
биографичен (Монго-
лия, САЩ, 2013), ре-
жисьор Шудерцецег
Батарсурен, в ролите:
Сукха Арюнбямба, Цег-
мед Аюрзана, Батменд
Бааст, Отгонжаргал
Давасурен и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.7

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.2

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.2

05.00 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва (п)

06.00 "Лява политика" с
Александър Симов (п)

07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" - Бур-

гас
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - Ям-

бол
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция"- сериал , 7
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Гласове" с водещ

Явор Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Ка-

занлък
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 8
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 "Местно време" - Габ-
рово

16.10 ТВ пазар
16.30 "Чудото на вкаменена-

та сватба" - докумен-
тален филм

17.10 "Светият адмирал" -
документален филм

18.20 "Червен картон" -
спортно предаване с
Кирил Веселински

19.20 "Местно време" - Дря-
ново

19.30 Новини
20.00 "Не се страхувай" с

водещ Васил Василев
21.00 "Местно време" - об-

зор
22.00 Киносалон БСТВ :

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи се-
зон, 1 и 2 епизод,
(2013 г.), Украйна

23.40 "Червен картон" -
спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

00.40 Новини (п)
01.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

03.00 "Гласове" с водещ
Явор Дачков (п)

04.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

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

ран Благоев /п/
13.30 Културното наследство

на България докумен-
тален филм /6, пос-
ледна част/

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на гор-

ските мечоци анима-
ционен филм

14.45 Сребристият жребец
39-сериен анимацио-
нен филм / Австралия,
1998г./, 1 епизод

15.10 Разследването на Мун
13-сериен тв филм /
В е л и к о б р и т а -
ния,2009г./, 1 епизод

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца

54-сериен тв филм
/Южна Корея, 2003
г./, 1 епизод, режи-

18.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.16

19.00 Часът на супергероите:
"Луцифер" - сериал,
с.3 еп.26

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

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Зе-

мекрушение" - фан-
тастика, екшън, три-
лър (тв филм, САЩ,
2016), режисьор Ник
Лайън, в ролите: Анд-
рю Кейтърс, Алекса
Мансур, Тоня Кей, Евън
Слоун и др.

23.45 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.8

00.45 "Луцифер" - сериал,
с.3 еп.26

01.45 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.7

02.45 "Стоте" - сериал, с.5
еп.2

03.45 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.16

04.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.5

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" -
сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.1, 2

07.00 "Томас и приятели" -
сериал, еп.13 - 16

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

09.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 - есен), еп.7,
8

10.00 "Самоличност на аван-
та" - комедия, крими-
нален (САЩ, 2013),
режисьор Сет Гордън,
в ролите : Мелиса
Маккарти , Джейсън
Бейтман , Джон Чо ,
Джон Фавро, Аманда
Пийт, Дженесис Родри-
гес, Морис Честнът и
др.

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Гранд" - сериал
14.00 "Двама мъже и поло-

вина" - сериал
15.00 "Дивата Нина" - сери-

ал, еп.67
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал ,
еп.80

17.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 еп.19, 20

18.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.7, 8

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, 5 еп. с.9
еп.5

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.31

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.2
еп.16, 17

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.1, 2

00.00 "Самоличност на аван-
та" /п./ - комедия,
криминален (САЩ ,
2013)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече"

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8,
еп.4

07.00 "Черният рицар" - ек-
шън, трилър, кримина-
лен (САЩ, 2008), ре-
жисьор Кристофър Но-
лан, в ролите: Крис-
чън Бейл, Хийт Ле-
джър , Ерън Екхарт,
Майкъл Кейн , Маги
Джиленхол , Килиън
Мърфи, Уилям Фикт-
нър, Морган Фрийман,
Ерик Робъртс, Гари Ол-
дман и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Дневниците на вампи-

ра" - сериал, с.8 еп.5,
6

12.15 Телепазар

12.30 "Среща в интернет" -
криминален, мистъри,
драма (тв филм, Ка-
нада, 2014), режи-
сьор Къртис Крофърд,
в ролите: Ивон Зима,
Шон Робъртс, Мери-
Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън, Джон Макла-
рън и др.

14.15 "Идеалният мъж" - ро-
мантичен , комедия
(В е л и к о б р и т а н и я ,
САЩ, 1999), режи-
сьор Оливър Паркър, в
ролите: Джереми Нор-
тъм, Кейт Бланшет, Ру-
пърт Евърет, Джулиан
Мур, Питър Вон, Мини
Драйвър, Бен Пулен,
Линдзи Дънкан и др.

16.00 "Арго" - драма, исто-
рически , трилър
(САЩ, 2012), режи-
сьор Бен Афлек, в ро-
лите: Бен Афлек, Бра-
йън Кранстън, Джон
Гудман, Алън Аркин,
Клеа ДюВал , Скут
Макнеъри, Рори Кок-
рън и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Вън от пещта" - кри-

минален, трилър (Ве-
ликобритания, САЩ,
2013), режисьор
Скот Купър, в ролите:
Крисчън Бейл, Кейси
Афлек, Зоуи Салдана,
Уди Харелсън , Сам
Шепърд, Уилем Дефо,
Форест Уитакър и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 Премиера: "Какво се
случи с понеделник" -
екшън, криминален,
фантастика (Великоб-
ритания , Франция ,
Белгия, 2017), режи-
сьор Томи Виркола, в
ролите: Нуми Рапас,
Глен Клоус, Уилем Де-
фо, Марван Кензари,
Кристиан Рубек и др.
[14+]

23.30 "Бруклинските стражи"
- екшън, трилър, кри-
минален (САЩ ,
2009), режисьор Ан-
тоан Фукуа, в ролите:
Ричард Гиър, Дон Чий-
дъл, Итън Хоук, Уесли
Снайпс , Винсънт
Д`Онофрио, Лили Тей-
лър, Елън Баркин и др.
[16+]

02.00 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8
еп.5, 6

04.00 "Пълен контакт" - ек-
шън, трилър (България,
Германия, САЩ), ре-
жисьор Дани Лърнър,
в ролите: Долф Лунг-
рен, Джина Мей, Май-
къл Паре, Башар Ра-
хал, Лес Уелдън, Алек-
сандър Кадиев и др.
[16+]
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05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 3 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

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

миера) - сериен филм
15.00 "Черна роза" - сериен

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" (пре-
миера) - телевизион-
на игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Игри на волята: Бъл-
гария" (премиера) -
риалити

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

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

риен филм, сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Да се посмеем"
06.45 "Драга фамилия" - се-

риал, сезон 1
07.45 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал,
сезон 4 /п/

08.45 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 10
/п/

10.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, се-
зон 4 /п/

12.00 "Хавай 5 - 0" - сери-
ал, сезон 6 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 4

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 10

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 3

16.30 "Лоши момчета" - ек-
шън - комедия с уч.
на Уил Смит, Мартин
Лорънс, Теа Леони,
Чеки Карио, Тереза
Рандъл, Мардж Хел-
генбергер и др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5

21.00 "Хавай 5 - 0" - сери-
ал, сезон 6

22.00 "Червена топлина" -
екшън с уч. Арнолд
Шварценегер, Джеймс
Белуши, Питър Бойл,
Лорънс Фишбърн ,
Джина Гершон и др.

00.10 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5
/п/

01.10 Еротичен телепазар
03.15 "Национална лотария"

/п/

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.30 "Бялата робиня" - се-
риал /п/

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

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

12.00 "Мистична любов" -
сериал /п/

13.00 "Семейни войни" -
телевизионна игра /п/

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

15.00 "Бялата робиня" - се-
риал

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

ен филм
18.00 "Дъщеря ми" - сериен

филм /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър То-
мас /п/

20.00 "Мистична любов"
(премиера) - сериал

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

22.30 "Дъщеря ми" (премие-
ра) - сериен филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал /
п/

01.30 "Каменно цвете" - те-
леновела /п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.40 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 7 /п/

06.30 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 2

08.40 "Моето момиче" - се-
мейна комедия с уч.
на Дан Акройд, Джей-
ми Лий Къртис, Мако-
ли Кълкин, Ана Клъм-
ски, Ричард Мазур и
др.

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

12.00 "Виж кой говори" - ко-
медия с уч. на Джон
Траволта, Кърсти Али,
Олимпия Дукакис ,
Джордж Сегал, Ейб
Вигода и др. /п/

14.00 "В кадър"
14.30 "Беглец" - драма с уч.

на Никълъс Кейдж ,
Сара Полсън, Питър
Фонда, Кони Нилсен,
Уендъл Пиърс и др. /
п/

16.30 "Мистър и мисис
Смит" - екшън-коме-
дия с уч. на Брад Пит,
Анджелина Джоли ,
Винс Вон, Адам Броу-
ди, Кери Уошингтън,
Мишел Монахан, Кийт
Дейвид, Уилям Фич-
нър, Дженифър Мори-
сън и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Дрейф" - драма с уч.
на Шайлийн Уудли,
Сам Клафлин, Джеф-
ри Томас, Елизабет
Хоторн и др.

23.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8 /п/

00.00 "Завръщането на пая-
ка" - криминален
филм с уч. на Морган
Фрийман, Моника По-
тър, Майкъл Уинкот,
Дилън Бейкър, Майкъл
Мориарти, Пенелъпи
Ан Милър и др. /п/

RTR

05.20 Вести-Москва
06.00 Вести
06.15 "Русия, моя любов"
06.45 "Смехът е разрешен"
09.00 Вести
09.15 "Верни на клетвата"
10.00 "Пешком..."
10.30 "Повече от любов"
11.15 "Абсолютният слух"
11.55 Игрален филм
15.00 Вести
16.00 Игрален филм
19.30 Игрален филм
21.05 Игрален филм
22.40 Игрален филм
01.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене : Париж
тур

06.00 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

08.00 Тенис: Турнир от WTA в
Линц, финал

09.30 Спортна стрелба: Све-
товна купа в Ал Айн,
ловджийска пушка ,
финал

11.30 Колоездене: Милано -
Торино

12.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

13.45 Колоездене : Париж
тур

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Англия ,
първи ден, директно

20.00 Куриози
20.10 Джудо: Голям шлем в

Бразилия
20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Англия ,
първи ден, директно

01.00 Новини
01.05 Джудо: Голям шлем в

Бразилия
01.40 Мо т о ц и к л е т и з ъ м :

Световен Супербайк
шампионат в Арженти-
на, второ състезание

02.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия ,
първи ден
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20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 3 тв

филм /13, последен
епизод/(12)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в дворе-
ца тв филм /2 епи-
зод/п/

03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 3 тв

филм /13, последен
епизод/п/(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.3 еп.22

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

13.30 Премиера : "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.33

15.00 Премиера : "Шест
сестри" - сериал с.6
еп.63

16.00 "Едно голямо семей-
ство" - сериал, с.2
еп.9

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

лицистично предава-
не с водещ Цветанка
Ризова

18.00 Премиера: "Опасни
улици" - сериал, с.13
еп.112

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.107
(последен)

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

22.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Луцифер" - сериал,
с.3 еп.12

00.30 "Стрелата" - сериал,
с.2 еп.22

01.30 "Вътрешна сигурност"
- сериал, с.6 еп.12

02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал,
еп.2

06.00 Анимационен блок:
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.6 - 9

08.00 "Бягство от затвора"
- сериал, еп.7

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.2

10.00 "Луцифер" - сериал,
с.3 еп.26

11.00 "Неизвестният" - се-
риал, еп.16

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.2

13.00 "Земекрушение" -
фантастика, екшън,
трилър (тв филм ,
САЩ, 2016), режи-
сьор Ник Лайън, в
ролите: Андрю Кей-
търс, Алекса Мансур,
Тоня Кей, Евън Слоун

15.00 "Бягство от затвора"
- сериал, еп.8

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.3

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.3

18.00 "Неизвестният" - се-
риал, еп.17

19.00 Часът на супергерои-

06.00 "Не се страхувай" с
водещ Васил Василев
(п)

07.00 Новини
07.10 "България се събуж-

да" с водещ Стоил
Рошкев

09.00 "Местно време" - Ло-
веч

09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" -

Кнежа, с.Лазарово
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 8
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Не се страхувай" с

Васил Василев (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - За-

вет, с. Острово
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 9
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчу-
кова

16.00 "Местно време" - Шу-
мен

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ :

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи
сезон, 1 и 2 епизод,
(2013 г.), Украйна

18.20 "Лява политика" с
Александър Симов

19.20 "Местно време" - Со-
зопол

19.30 Новини
20.15 Актуален коментар
21.00 "Местно време" - об-

зор
22.00 Киносалон БСТВ :

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи
сезон, 3 и 4 епизод

23.50 "Лява политика" с
Александър Симов (п)

00.50 Новини (п)
01.20 "България се събуж-

да" с водещ Стоил
Рошкев (п)

03.20 "Не се страхувай" с
Васил Василев (п)

04.20 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчу-
кова (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозо-

рец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

12.00 По света и у нас
12.30 Островът на цар Са-

муил документален
филм /България ,
2003 г./, режисьор
Ралица Димитрова

13.30 Културното наследст-
во на България 2 4-
сериен документален
филм /България ,
2010 г./, 1 серия,
режисьор Бойчо Бо-
жиновски

14.00 Малки истории /п/
14.30 Приключенията на

горските мечоци ани-
мационен филм

14.45 Сребристият жребец
анимационен филм

15.10 Разследването на
Мун тв филм

15.40 Телепазарен прозо-
рец

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски

език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра

/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в дворе-

ца тв филм /2 епи-
зод/

те: "Готъм" - сериал,
с.2 еп.1

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.9

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Стъклен ад" - екшън,
приключенски (Фран-
ция, Белгия, 2017), в
ролите: Клер Форлани,
Джейми Бамбър, Рай-
ли Джаксън, Атанас
Сребрев и др.

23.45 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.9

00.45 "Готъм" - сериал, с.2
еп.1

01.45 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.8

02.45 "Стоте" - сериал, с.5
еп.3

03.45 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.17

04.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.6

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.3, 4

07.00 "Томас и приятели" -
сериал, еп.14 - 20

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

09.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 еп.19, 20

10.00 "Да кажа или да не
кажа?" - комедия
(САЩ, 2011),  в ро-
лите: Винс Вон, Кевин
Джеймс, Уинона Рай-
дър, Дженифър Конъ-
ли, Чанинг Тейтъм, Ку-
ин Латифа и др.

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - се-

риал
14.00 "Двама мъже и поло-

вина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - се-

риал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал ,
еп.81

17.00 "Бездомното шоу на
Башар Рахал" - токшоу
(2015), еп.12

18.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.9, 10

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

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.32

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.2
еп.18, 19

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.3, 4

00.00 "Да кажа или да не
кажа?" /п./ - комедия
(САЩ, 2011)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече"

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8
еп.6

07.00 "Черният рицар: Въз-
раждане" - екшън, три-
лър , криминален
(САЩ, Великобрита-
ния, 2012), режисьор
Кристофър Нолан, в
ролите: Крисчън Бейл,
Гари Олдман, Том Хар-
ди, Лиъм Нийсън, Ан
Хатауей, Марион Коти-
яр, Морган Фрийман,
Майкъл Кейн и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Дневниците на вампи-

ра" - сериал, с.8 еп.7,
8

12.30 Телепазар
12.45 "Убийство в колежа" -

трилър (тв филм, Ка-
нада , 2015), режи-
сьор Джеси Джеймс
Милър , в ролите :
Скарлет Бърн, Никол
Муньос, Сара Дъдж-
дейл, Елийс Гейтиън

14.30 "Булка от интернет" -
трилър (САЩ, 2015),

в ролите: Ан Уинтърс,
Травис Хамър, Анали-
са Кокрън, Лорън Гоу
и др.

16.15 "Среща в интернет" -
криминален, мистъри,
драма (тв филм, Ка-
нада, 2014), в роли-
те: Ивон Зима, Шон
Робъртс, Мери-Мар-
гарет Хюмс, Гари Хъд-
сън, Джон Макларън

18.00 Телепазар
18.15 "Черният рицар" - ек-

шън, трилър, крими-
нален (САЩ, 2008),
в ролите : Крисчън
Бейл, Хийт Леджър,
Ерън Екхарт, Майкъл
Кейн, Маги Джилен-
хол, Килиън Мърфи,
Уилям Фиктнър, Мор-
ган Фрийман, Ерик
Робъртс, Гари Олдман

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 Премиера: "Специа-
лен отдел Q: Пациент
64" - криминален ,
психотрилър (Дания,
Германия, 2018), в
ролите: Николай Лий
Коос, Фарес Фарес,
Йохане Луизе Смид,
Сьорен Пилмарк[14+]

23.30 "Момичето от Дания"
- драма, биографичен
(Великобри тания ,
Япония, САЩ, Герма-
ния, Дания, Белгия,
2015), в ролите: Еди
Редмейн, Алисия Ви-
кандер, Ейдриън Ши-
лър, Амбър Хърд [14+]

02.00 "Дневниците на вам-
пира" /п./ - сериал,
с.8 еп.7

03.00 "Бруклинските стра-
жи" - екшън, трилър,
криминален (САЩ ,
2009), в ролите: Ри-
чард Гиър, Дон Чий-
дъл, Итън Хоук, Уес-
ли Снайпс, Винсънт
Д`Онофрио , Лили
Тейлър, Елън Баркин
и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" -
сериал, сезон 3 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

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

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сери-

ал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

17.00 "Намери ме" (преми-
ера) - сериен филм

18.00 "Семейни войни"
(премиера) - телеви-
зионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот :
Кръвни връзки" (пре-
миера) - сериал, се-
зон 8

21.00 "Игри на волята: Бъл-
гария" (премиера) -
риалити

22.00 "Пътят на честта"
(премиера) - сериал

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" -

сериал, сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани"

- сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Кевин може да по-
чака" - сериал, сезон
1

06.45 "Драга фамилия" -
сериал, сезон 1

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 4 /п/

08.45 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 10
/п/

10.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1 /п/

11.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3 /п/

12.00 "Хавай 5 - 0" - сери-
ал, сезон 6 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 4

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 10

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 3, 2 епи-
зода

17.00 "Двойна комбина" -
екшън с уч. на Жан-
Клод Ван Дам, Мики
Рурк, Пол Фрийман,
Денис Родман, Вала-
рия Кавали, Наташа
Линдингер и др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5

21.00 "Хавай 5 - 0" - сери-
ал, сезон 1

22.00 "Анаконди: Кървавата
орхидея" - приключен-
ски екшън с уч. Джо-
ни Меснър , Кади
Стрикланд , Матю
Марсдън , Никълъс
Гонзалес , Юджийн
Бърд, Карл Юн, Сали
Ричардсън , Морис
Честнът, Анди Андерсън

00.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериал
/п/

07.10 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.30 "Бялата робиня" - се-
риал /п/

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

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

12.00 "Мистична любов" -
сериал /п/

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

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

15.00 "Бялата робиня" - се-
риал

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

ен филм
18.00 "Дъщеря ми" - сериен

филм /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър То-
мас /п/

20.00 "Мистична любов"
(премиера) - сериал

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

22.30 "Дъщеря ми" (премие-
ра) - сериен филм

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Стая 309" - сериал

/п/
01.30 "Каменно цвете" - те-

леновела /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 7 /п/

06.45 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 2

09.00 "Любов в ефира" - ро-
мантична комедия с
уч. на Алисън Суини,
Джонатан Скарф ,
Кристъл Балинт /п/

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

12.00 "Джуманджи" - прик-
люченски филм с уч.
на Робин Уилямс ,
Джонатан Хайд, Кир-
стен Дънст, Брадли
Пиърс, Бони Хънт, Би-
би Нюуърт, Дейвид
Алън Гриър, Патриша
Кларксън, Адам Хан-
Бърд, Лора Бънди /п/

14.10 "В кадър"
14.45 "Улични танци" - ро-

мантичен филм с уч.
на Шарлот Рамплинг,

Никола Бърли, Укуе-
ли Роуч, Франк Хар-
пър и др. /п/

16.50 "Къде покриха Мор-
ган?" - комедия с уч.
на Хю Грант, Сара
Джесика Паркър, Сам
Елиът, Елизабет Мос,
Мери Стийнбъргън,
Майкъл Кели, Уил-
фърд Бримли /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8

21.00 "Сейф" - екшън с уч.
на Джейсън Стейтъм,
Кейтрин Чан, Робърт
Джон Бърк, Джеймс
Хонг и др.

23.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8 /п/

00.00 "Дрейф" - драма с
уч. на Шайлийн Ууд-
ли , Сам Клафлин ,
Джефри Томас, Ели-
забет Хоторн /п/

RTR

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Културният отдих"
08.15 Сериал: "Следствени

тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени

тайни"
10.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 Сериал: "Обикновен

живот"
19.20 "Обречени. Нашата

гражданска война .
Капел-Чапаев"

23.00 Токшоу: "Пряко пре-
даване"

00.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

01.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

06.00 Колоездене: Купа на
Италия, "Гран Пие-
монте"

07.00 Колоездене: Милано
- Торино

08.00 Колоездене: Обикол-
ка на Ломбардия

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
първи ден

11.00 Джудо: Голям шлем в
Бразилия

11.30 Тенис на маса: Све-
товен тур в Германия

12.30 Колоездене: Обикол-
ка на Франция 2020,
обявяване на марш-
рута, директно

14.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
първи ден

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
втори ден, директно

19.00 Колоездене: Обикол-
ка на Ломбардия

19.30 Формула Е: "Състеза-
ние за промяна"

20.30 Топ 5
20.35 Италиански рали

шампионат
20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Англия,
втори ден, директно

01.00 Новини
01.05 Колоездене: Шиме-

Бинш-Шиме
01.45 Колоездене: Париж

тур
02.30 Мо т о ц и к л е т и з ъ м :

Световен Супербайк
шампионат в Арженти-
на, първо състезание

03.15 Мо т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Аржен-
тина, второ състеза-
ние

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
втори ден

Â
ВТОРНИК 15 октомври



ЗЕМЯ 14 - 20 ОКТОМВРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ñ
СРЯДА 16 октомври

01.15 100% будни предава-
не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /3 епизод/п/

03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 4 тв

филм /1 епизод/п/
(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.3 еп.18

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

09.30 "Преди обед" - ток-
шоу с водещи Десис-
лава  Стоянова  и
Александър Кадиев

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

13.30 Премиера :  "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.29

15.00 Премиера :  "Шест
сестри" - сериал, с.6
еп.59

16.00 "Едно голямо семей-
ство" - сериал, с.2
еп.5

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

лицистично предава-
не с водещ Цветанка
Ризова

18.00 Премиера : "Опасни
улици" - сериал, с.13
еп .108

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.103

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

22.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

23.00 bTV Новините - къс-
на емисия

23.30 "Луцифер" - сериал,
с.3 еп.8

00.30 "Стрелата" - сериал,
с.2 еп.18

01.30 "Вътрешна сигурност"
- сериал, с.6 еп.8

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

сериал

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал,
еп.3

06.00 Анимационен блок :
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.8 - 11

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.8

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.3

10.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.1

11.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.17

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.3

13.00 "Стъклен ад" - екшън,
приключенски (Фран-
ция, Белгия, 2017),
режисьор Ерик Съмър,
в ролите: Клер Фор-
лани, Джейми Бамбър,
Райли Джаксън, Ата-
нас Сребрев и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.9

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.4

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.4

18.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.18

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.2 еп.2

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Мъртва точка" -
сериал, с.4 еп.10

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Кобра" - екшън, кри-
минален , трилър
(САЩ, 1986), режи-
сьор Джордж Косма-

06.20 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" - Зла-

тарица
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - По-

морие
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 9
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Лява политика" с

Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Кас-

пичан
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 10
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 "Местно време" - Ай-
тос

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ :

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи се-
зон, 3 и 4 епизод

18.20 "За историята - сво-
бодно" с Александър
Сивилов

19.20 "Местно време" - Сев-
лиево

19.30 Новини - централна
емисия

20.15 Актуален коментар
21.00 "Местно време" - об-

зор
22.00 Киносалон БСТВ :

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи се-
зон, 5 и 6 епизод

23.50 "За историята - сво-
бодно" с Александър
Сивилов (п)

00.50 Новини (п)
01.20 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

03.20 "Лява политика" с во-
дещ Александър Си-
мов (п)

04.20 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Културното наследство

на България 2 доку-
ментален филм /2 се-
рия/

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на гор-

ските мечоци анима-
ционен филм

14.45 Сребристият жребец
анимационен филм

15.10 Разследването на Мун
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Местни избори 2019:

Диспут пряко предава-
не

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца

тв филм /3 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв

филм /1 епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/

тос, в ролите: Силвес-
тър Сталоун, Бригите
Нилсен, Рени Сантони,
Анрю Робинсън, Вал
Ейвъри и др.

23.45 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.10

00.45 "Готъм" - сериал, с.2
еп.2

01.45 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.9

02.45 "Стоте" - сериал, с.5
еп.4

03.45 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.18

04.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

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

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

09.00 "Бездомното шоу на
Башар Рахал" - токшоу
(2015), еп.12

10.00 "Закуска при татко" -
комедия (Русия ,
2016), режисьор Ма-
рия Кравченко, в ро-
лите: Юрий Колоколни-
ков, Катерина Шпица,
Луиза-Габриела Брови-
на, Полина Максимо-
ва, Валентин Пелка и
др.

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - се-

риал
14.00 "Двама мъже и поло-

вина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - се-

риал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал ,
еп.82

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 - есен), еп.9,
10

18.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.11, 12

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.9 еп.7

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.33

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.2
еп.20, 21

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.5, 6

00.00 "Закуска при татко" -
комедия (Русия ,
2016)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече"

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8
еп.7, 8

08.00 "Зоуи" - фантастика,
романтичен (САЩ ,
2018), режисьор
Дрейк Доремъс, в ро-
лите: Юън Макгрегър,
Леа Сейду, Тио
Джеймс, Рашида Джо-
унс, Кристина Агилера,
Миранда Ото, Матю
Грей Гублър и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Дневниците на вампи-

ра" - сериал, с.8 еп.9,
10

12.15 Телепазар
12.30 "Изход: Богове и Ца-

ре" - екшън, драма,
религиозен (САЩ ,
2014), режисьор Рид-
ли Скот, в ролите :
Крисчън Бейл, Джоуел
Еджъртън, Бен Кингс-
ли, Голшифте Фараха-
ни, Сигорни Уивър, Ин-
дира Варма, Джон Тур-
туро, Бен Менделсон и
др.

15.45 "Опасна зависимост" -
трилър (тв филм, Ка-
нада , 2016), режи-
сьор Моника Мичъл, в
ролите: Андреа Боуен,

Скот Листър , Чила
Хорсдал, Морган Тей-
лър Кембъл и др.

17.30 Телепазар
17.45 "Черният рицар: Въз-

раждане" - екшън ,
трилър, криминален
(САЩ, Великобрита-
ния, 2012), режисьор
Кристофър Нолан, в
ролите: Крисчън Бейл,
Гари Олдман, Том Хар-
ди, Лиъм Нийсън, Ан
Хатауей, Марион Ко-
тияр, Морган Фрий-
ман, Майкъл Кейн и
др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Гран Торино" - драма
(САЩ , Германия ,
2008), режисьор
Клинт Истууд, в роли-
те : Клинт Истууд ,
Кристофър Карли, Би
Ван, Ани Хер, Брайън
Хейли , Джералдин
Хюз , Дрима Уокър ,
Скот Истууд и др.

23.15 "О, братко, къде си?"
- комедия, криминален
(САЩ, Великобрита-
ния, Франция, 2000),
в ролите : Джордж
Клуни, Джон Туртуро,
Тим Блейк Нелсън ,
Джон Гудман , Холи
Хънтър, Майкъл Бада-
луко, Уейн Дювал и др.

01.30 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8,
еп.9, 10

03.30 "Специален отдел Q:
Пациент 64" - крими-
нален, психотрилър
(Дания , Германия ,
2018), в ролите: Ни-
колай Лий Коос, Фа-
рес Фарес , Йохане
Луизе Смид, Сьорен
Пилмарк и др. [14+]
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05.20 "Добрата съпруга" - се-
риал, сезон 3 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

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

миера) - сериен филм
15.00 "Черна роза" - сериен

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

лицистично предаване,
на живо

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот :
Кръвни връзки" (пре-
миера) - сериен
филм, сезон 8

21.00 "Игри на волята: Бъл-
гария" (премиера) -
риалити

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

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

риен филм, сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Кевин може да поча-
ка" - сериал, сезон 1

06.45 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 1

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 4 /п/

08.45 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 10
/п/

10.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1 /п/

11.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,

сезон 4
14.00 "Кобра 11: Обади се!"

- сериал, сезон 10
15.00 "Агентите на ЩИТ" -

сериал, сезон 2
16.00 "Женени с деца" - се-

риал, сезон 3, 2 епи-
зода

17.00 "Летяща крепост" -
екшън с уч. на Бъг
Хол, Крис Оуен, Дон
Джефкоат, Шон Мак-
гоуан, Едуард Финли,
Джон Лауглин, Джо
Уилямсън и др.

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 1

22.00 "Терминатор: Бунтът
на машините" - ек-
шън-фантастика с уч.
на Арнолд Шварцене-
гер, Ник Стал, Клеър
Дейнс, Дейвид Анд-
рюс, Каролин Хенеси
и др.

00.10 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5 /п/

03.15 "Национална лотария"
/п/

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.30 "Бялата робиня" - се-
риал /п/

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

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

12.00 "Мистична любов" -
сериал /п/

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

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

15.00 "Бялата робиня" - се-
риал

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

ен филм
18.00 "Дъщеря ми" - сериен

филм /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър То-
мас /п/

20.00 "Мистична любов"
(премиера) - сериал

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

22.30 "Дъщеря ми" (преми-
ера) - сериен филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал
/п/

01.30 "Каменно цвете" - те-
леновела /п/

Êèíî Íîâà

05.40 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 7 /п/

06.30 "Войната на Фойл" -
сериал, сезон 2

08.40 "Специалитетът на де-
ня" - комедия с уч. на
Асиф Мандви, Джес
Уикслър, Кевин Кори-
ган, Дийн Уинтърс,
Насирудин Шах, Ха-
риш Пател, Амир Ари-
сън, Мадхур Джафри
и др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 7

12.00 "Моето момиче " - се-
мейна комедия с уч.
на Дан Акройд, Джей-
ми Лий Къртис, Ма-
коли Кълкин , Ана
Клъмски, Ричард Ма-
зур и др. /п/

14.15 "Светлина между два
океана" - романтична
драма с уч. на Май-
къл Фасбендер, Али-
сия Викандер, Рейчъл
Уайз, Флоренс Клери,
Джак Томпсън, Браян
Браун и др.

17.00 "Сейф" - екшън с уч.

на Джейсън Стейтъм,
Кейтрин Чан, Робърт
Джон Бърк, Джеймс
Хонг и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Мъже в черно 2" -
екшън-комедия с уч.
на Томи Лий Джоунс,
Уил Смит, Рип Торн,
Лара Флин Бойл ,
Джони Ноксвил, Роса-
рио Доусън, Тони Ша-
луб, Патрик Уорбъртън
и др.

22.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8 /п/

23.50 "Мечтател" - семеен
филм с уч. на Кърт Ръ-
сел, Елизабет Шу, Да-
кота Фанинг, Крис
Кристофърсън, Дей-
вид Морз , Фреди
Родригес, Луис Гузман,
Одед Фер, Кен Хау-
ърд, Холмс Озбърн

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Културният отдих"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени

тайни"
11.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 Сериал: "Обикновен

живот"
21.20 "Енигма. Кристиан Ти-

леман"
22.10 Сериал: "Семеен де-

тектив"
00.00 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
01.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
02.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

06.00 Мо т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Арженти-
на, първо състезание

06.45 Мо т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Арженти-
на, второ състезание

07.30 Колоездене : Шиме-
Бинш-Шиме

08.30 Колоездене : Париж
тур

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, вто-
ри ден

11.25 Новини
11.30 Мо т о ц и к л е т и з ъ м :

Световен Супербайк
шампионат в Арженти-
на, първо състезание

12.10 Мо т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Арженти-
на, второ състезание

12.55 Топ 5
13.00 Колоездене : Париж

тур
13.55 Топ 5
14.00 Снукър: Открито пър-

венство на Англия, тре-
ти ден, директно

20.00 Тенис: Турнир от WTA в
Линц, финал

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Англия, тре-
ти ден, директно

01.00 Новини
01.05 Тенис: Турнир от WTA в

Линц, финал
02.30 Колоездене: Милано -

Торино
03.15 Колоездене: Купа на

Италия, "Гран Пиемон-
те"

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, тре-
ти ден



ЗЕМЯ 14 - 20 ОКТОМВРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

06.20 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" - Ляс-

ковец
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - Кар-

лово, Баня, Калофер
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 10
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - сво-

бодно" с Александър
Сивилов (п)

12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Но-

ви Пазар, с. Стан и
Зайчино Ореше

13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 11
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 "Местно време" - Но-
ви Пазар

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ :

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи се-
зон, 5 и 6 епизод

18.20 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва

19.20 "Местно време" - Твър-
дица

19.30 Новини
20.15 Актуален коментар
21.00 "Местно време" - об-

зор
22.00 Киносалон БСТВ :

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи се-
зон, 7 и 8 епизод

23.50 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва (п)

00.50 Новини (п)
01.20 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

03.20 "За историята - сво-
бодно" с Александър
Сивилов (п)

04.20 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър Краят на хар-

тиената епоха/п/
13.30 Културното наследство

на България 2 доку-
ментален филм /3 се-
рия/

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

ските мечоци анима-
ционен филм

14.45 Сребристият жребец
анимационен филм

15.10 Разследването на Мун
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Местни избори 2019:

Диспут пряко предава-
не

18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца

тв филм /4 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво правихме през

ваканцията игрален
филм /САЩ, 2014г./,

18.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.19

19.00 Часът на супергероите:
"Готъм" - сериал, с.2
еп.3

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.11

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Па-

сажер 57" - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, 1992), в роли-
те: Уесли Снайпс, Брус
Пейн, Том Сайзмор,
Елизабет Хърли, Брус
Грийнууд и др.

23.45 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.11

00.45 "Готъм" - сериал, с.2
еп.3

01.45 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.10

02.45 "Стоте" - сериал, с.5
еп.5

03.45 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.19

04.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.8

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.7, 8

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

09.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 - есен), еп.9,
10

10.00 "Чаровният принц" -
анимация, музикален,
романтичен (Канада,
Великобритания, САЩ,
2018), режисьор Рос
Венокур

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - се-

риал
14.00 "Двама мъже и поло-

вина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - се-

риал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал ,
еп.83

17.00 "Бездомното шоу на
Башар Рахал" - токшоу
(2015), еп.13

18.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.13, 14

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.9 еп.8

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.34

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.2
еп.22, 23

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.7, 8

00.00 "За да се позабавля-
ваш, обади се на..." -
комедия (САЩ, 2012),
в ролите: Ари Грейнор,
Лорън Роугън, Сет Ро-
угън, Джъстин Лонг,
Джеймс Уок, Мими Ро-
джърс, Ниа Вардалос

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече"

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8
еп.9, 10

08.15 "Идеалният мъж" - ро-
мантичен , комедия
( В е л и к о б р и т а н и я ,
САЩ, 1999), в роли-
те: Джереми Нортъм,
Кейт Бланшет, Рупърт
Евърет, Джулиан Мур,
Питър Вон , Мини
Драйвър, Бен Пулен,
Линдзи Дънкан и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Дневниците на вампи-

ра" - сериал , с .8
еп.11, 12

12.15 Телепазар
12.45 "Булка от интернет" -

трилър (САЩ, 2015),
в ролите: Ан Уинтърс,
Травис Хамър, Анали-

са Кокрън, Лорън Гоу
и др.

14.30 "Гран Торино" - драма
(САЩ , Германия ,
2008), в ролите :
Клинт Истууд, Кристо-
фър Карли, Би Ван,
Ани Хер, Брайън Хей-
ли, Джералдин Хюз,
Дрима Уокър, Скот Ис-
тууд и др.

16.45 "Убийство в колежа" -
трилър (тв филм, Ка-
нада, 2015), в роли-
те: Скарлет Бърн, Ни-
кол Муньос, Сара Дъ-
дждейл, Елийс Гейти-
ън и др.

18.30 Телепазар
18.45 "О, братко, къде си?"

- комедия, криминален
(САЩ, Великобрита-
ния, Франция, 2000),
в ролите : Джордж
Клуни, Джон Туртуро,
Тим Блейк Нелсън ,
Джон Гудман , Холи
Хънтър, Майкъл Бада-
луко, Уейн Дювал и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Ледена смърт" - ек-
шън, криминален, мис-
търи (САЩ, Канада,
Франция , Турция ,
2009), в ролите: Кейт
Бекинсейл, Гейбриъл
Макт, Том Скерит, Шон
Дойл, Къламбъс Шорт,
Алекс О`Лафлин, Ерин
Хайкок, Башар Рахал

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

01.15 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8
еп.11, 12

03.15 "Момичето от Дания" -
драма, биографичен
(Великобритания, Япо-
ния, САЩ, Германия,
Дания, Белгия, 2015),
в ролите: Еди Ред-
мейн, Алисия Викан-
дер, Ейдриън Шилър,
Амбър Хърд и др. [14+]
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05.20 "Добрата съпруга" - се-
риал, сезон 3 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

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

миера) - сериен филм
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предаване,
на живо

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

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

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот :

Кръвни връзки" (пре-
миера) - сериал, се-
зон 8

21.00 "Игри на волята: Бъл-
гария" (премиера) -
риалити

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

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

риен филм, сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Кевин може да поча-
ка" - сериал, сезон 1

06.45 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 1

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 4 /п/

08.45 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 10
/п/

10.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 2 /п/

11.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 4

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 10

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 2

15.50 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 3, 2 епи-
зода

16.50 "Червена топлина" -
екшън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Джеймс
Белуши, Питър Бойл,
Лорънс Фишбърн ,
Джина Гершон и др.

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 1

22.00 "Карибски пирати :
Сандъкът на мъртве-
ца" - приключенски
екшън с уч. на Джони
Деп, Орландо Блум,
Кийра Найтли, Джак
Дейвънпорт, Джонатан
Прайс, Бил Наи и др.

01.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5 /п/

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.30 "Бялата робиня" - се-
риал /п/

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

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

12.00 "Мистична любов" -
сериал /п/

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

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

15.00 "Бялата робиня" - се-
риал

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

ен филм
18.00 "Дъщеря ми" - сериен

филм /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър То-
мас /п/

20.00 "Мистична любов"
(премиера) - сериал

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

22.30 "Дъщеря ми" (премие-
ра) - сериен филм

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Стая 309" - сериал

/п/
01.30 "Каменно цвете" - те-

леновела /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 7 /п/

06.45 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 3

08.50 "Лятото на моите меч-
ти" - романтичен
филм с уч. на Паскал
Хатън, Робърт Гант, Де-
би Гибсън, Лейн Еду-
ардс и др. /п/

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

12.00 "Затворът на минало-
то" - драма с уч. на
Робин Уилямс, Антон
Йелчин, Теа Леони,
Дейвид Духовни, Ери-
ка Баду, Франк Лан-
гела и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Мечтател" - семеен

филм с уч. на Кърт Ръ-
сел, Елизабет Шу, Да-
кота Фанинг, Крис
Кристофърсън, Дей-
вид Морз , Фреди
Родригес, Луис Гузман,
Одед Фер, Кен Хау-
ърд, Холмс Озбърн и
др. /п/

16.45 "Човекът, който поз-
наваше безкрайност-
та" - драма с уч. на
Дев Пател, Джеръми
Айрънс, Тоби Джоунс,
Стивън Фрай, Джере-
ми Нортъм , Кевин
Макнали, Шазад Ла-
тиф, Падрайк Дилей-
ни и др.

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Шаферът" - роман-
тична комедия с уч.
на Патрик Демпси ,
Мишел Монахан, Ке-
вин Маккид, Сидни
Полак, Бю Гарет и др.

23.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8 /п/

00.00 "Светлина между два
океана" - романтична
драма с уч. на Май-
къл Фасбендер, Али-
сия Викандер, Рейчъл
Уайз, Флоренс Клери,
Джак Томпсън, Браян
Браун и др. /п/

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Културният отдих"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени

тайни"
11.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 Сериал: "Обикновен

живот"
20.20 "Бялата гвардия"
21.50 "Културната револю-

ция"
22.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
23.15 "Битката за луната"
00.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
01.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
02.00 "Утрото на Русия"
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06.00 Колоездене : Париж
тур

07.00 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Германия

08.00 Олимпийски игри :
"Безсмъртни легенди"

08.30 Олимпийски игри: "От
лагер до медал"

09.00 Олимпийски игри :
"Единственият шампи-
он"

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, тре-
ти ден

11.25 Топ 5
11.30 Колоездене: Купа на

Италия, "Гран Пиемон-
те"

12.15 Колоездене: Милано -
Торино

13.00 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

13.55 Топ 5
14.00 Снукър: Открито пър-

венство на Англия, тре-
ти ден

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, чет-
върти ден, директно

20.00 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Германия

20.30 Джудо поредица
20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Англия, чет-
върти ден, директно

01.05 Новини
01.10 Колоездене: Купа на

Италия, "Гран Пиемон-
те"

01.45 Колоездене: Милано -
Торино

02.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

03.30 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Германия

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, чет-
върти ден

×
ЧЕТВЪРТЪК 17 октомври

режисьори: Анди Ха-
милтън и Гай Дженкин,
в ролите: Розамунд
Пайк, Дейвид Тенант,
Били Конъли, Бен Ми-
лър и др.

22.40 Национални съкрови-
ща на Чехия: Плечник
документален филм

23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв

филм /2 епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /4 епизод/п/

03.25 Дойче Веле: Шифт
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Законът на Дойл 4 тв

филм /2 епизод/п/
(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.3 еп.24

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера : "Втори

шанс" - сериал, с.2
еп.35

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .6
еп.65

16.00 "Едно голямо семейс-
тво" - сериал , с .2
еп.11

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера : "Опасни

улици" - сериал, с.13
еп.114

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги "
- сериал, еп.2

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

22.30 Премиера : "Помощ
112" - екшън-крими-
нална риалити поре-
дица

23.00 bTV Новините
23.30 "Луцифер" - сериал,

с.3 еп.14
00.30 "Втори шанс" /п./ - се-

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

сериал

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал,
еп.4

06.00 Анимационен блок :
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.10 - 13

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.9

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.4

10.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.2

11.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.18

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.4

13.00 "Кобра" - екшън, кри-
минален , трилър
(САЩ, 1986), в роли-
те: Силвестър Стало-
ун, Бригите Нилсен,
Рени Сантони, Анрю
Робинсън, Вал Ейвъри

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.10

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.5

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.5
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/САЩ, 1998 г./, режи-
сьор Дейвид Унклър, в
ролите: Харви Кайтел,
Бриджет Фонда, Грет-
хен Мол, Джонатан
Шек и др.

02.10 Култура.БГ /п/
03.10 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

04.15 Още от деня /п/
04.55 Панорама с Бойко Ва-

силев /п/

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.3 еп.25

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера : "Втори

шанс" - сериал, с.2
еп.36

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .6
еп.66

16.00 "Едно голямо семейс-
тво" - сериал , с .2
еп.12

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера : "Опасни

улици" - сериал, с.13
еп.115

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги "

- сериал, еп.3
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 Премиера : "Помощ

112" - екшън-крими-
нална риалити поре-
дица

23.00 bTV Новините
23.30 "Луцифер" - сериал,

с.3 еп.15
00.30 "Втори шанс" /п./ - се-

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

сериал

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал,
еп.5

06.00 Анимационен блок :
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.12 - 15

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.10

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.5

10.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.3

11.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.19

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.5

13.00 "Пасажер 57" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 1992), ре-
жисьор Кевин Хукс, в
ролите: Уесли Снайпс,
Брус Пейн, Том Сайз-
мор, Елизабет Хърли,
Брус Грийнууд и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.11

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.6

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.6

18.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.20

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.2 еп.4

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Мъртва точка" -
сериал, с.4 еп.12

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Индиа-

на Джоунс и кралст-
вото на кристалния

06.20 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" - Раз-

град
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - Пле-

вен
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 11
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичко-
ва (п)

12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Ел-

хово
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 12
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 "Местно време" - Ве-
лико Търново

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ :

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи се-
зон, 7 и 8 епизод

18.20 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев

19.20 "Местно време" - Ру-
се, І част

19.30 Новини - централна
емисия

20.15 Актуален коментар
21.00 "Местно време" - об-

зор
22.00 Киносалон БСТВ: "Пъ-

зел" (2013 г.), Румъ-
ния

23.40 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(п)

00.40 Новини (п)
01.20 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

03.20 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва (п)

04.20 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

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

документална пореди-
ца /6 епизод/

13.30 Културното наследство
на България 2 доку-
ментален филм /4,
последна серия/

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано пре-

даване за хора с ув-
реден слух

15.15 Разследването на Мун
тв филм

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца

тв филм /5 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Малина

Мой /САЩ/ Междуна-
роден джаз фестивал
Банско 2019

00.30 В търсене на Грейс-
ланд игрален филм

череп" - приключенс-
ки , екшън (САЩ ,
2008), в ролите: Ха-
рисън Форд , Кейт
Бланшет, Карън Алън,
Шая ЛаБаф, Рей Уин-
стън, Джон Хърт, Джим
Бродбент, Дмитрий Дя-
ченко, Саша Спилбърг

00.15 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.12

01.15 "Готъм" - сериал, с.2
еп.4

02.15 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.11

03.15 "Стоте" - сериал, с.5
еп.6

04.15 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.20

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.9, 10

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

09.00 "Бездомното шоу на
Башар Рахал" - токшоу
(2015), еп.13

10.00 "Кухня в Париж" - ко-
медия (Русия, 2014),
режисьор Дмитрий Дя-
ченко, в ролите: Дмит-
рий Назаров , Марк
Богатирьов , Елена
Подкаминская, Дмит-
рий Нагиев, Олег Таба-
ков , Венсан Перес ,
Михаил Тарабукин и др.

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - се-

риал
14.00 "Двама мъже и поло-

вина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - се-

риал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал ,
еп.84

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 - есен), еп.11,
12

18.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.15, 16

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

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.35

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.2
еп.24, с.3 еп.1

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.9,
10

00.00 "Кухня в Париж" /п./ -
комедия (Русия ,
2014)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече"

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8
еп.11, 12

08.00 "Гран Торино" - драма
(САЩ , Германия ,
2008), в ролите: Клинт
Истууд , Кристофър
Карли, Би Ван, Ани
Хер, Брайън Хейли ,
Джералдин Хюз, Дри-
ма Уокър, Скот Истууд

10.30 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал , с .8
еп.13, 14

12.30 Телепазар
12.45 "Ледена смърт" - ек-

шън, криминален, мис-
търи (САЩ, Канада,
Франция , Турция ,
2009), в ролите: Кейт
Бекинсейл, Гейбриъл
Макт, Том Скерит, Шон
Дойл, Къламбъс Шорт,
Алекс О`Лафлин, Ерин
Хайкок, Башар Рахал

14.45 "Съпруга под прикри-
тие" - криминален, дра-
ма (тв филм, Канада,
2016), в ролите: Джу-
ъл Стейт, Райън Ро-
бинс, Мартин Къминс,
Лий Гибсън и др.

16.30 "Зоуи" - фантастика,

романтичен (САЩ ,
2018), в ролите: Юън
Макгрегър, Леа Сейду,
Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Аги-
лера, Миранда Ото,
Матю Грей Гублър и др.

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

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Ергенският запой Част
III" - комедия (САЩ,
2013) в ролите: Брад-
ли Купър, Зак Галифа-
накис , Ед Хелмс ,
Джъстин Барта, Кен
Джонг, Джон Гудман,
Мелиса Маккарти ,
Джефри Тамбор, Хедър
Греъм, Майк Епс и др.

23.00 "Какво се случи с по-
неделник" - екшън,
криминален, фантас-
тика (Великобритания,
Франция , Белгия ,
2017), в ролите: Ну-
ми Рапас, Глен Клоус,
Уилем Дефо, Марван
Кензари, Кристиан Ру-
бек и др. [14+]

01.30 "Бруклинските стражи"
- екшън, трилър, кри-
минален (САЩ, 2009),
в ролите: Ричард Гиър,
Дон Чийдъл, Итън Хо-
ук, Уесли Снайпс, Вин-
сънт Д`Онофрио, Лили
Тейлър, Елън Баркин и
др. [16+]

04.00 "Опасна зависимост" -
трилър (тв филм, Ка-
нада, 2016), режи-
сьор Моника Мичъл, в
ролите: Андреа Боуен,
Скот Листър , Чила
Хорсдал, Морган Тей-
лър Кембъл и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 3 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

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

миера) - сериен филм
15.00 "Черна роза" - сериен

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" (пре-
миера) - телевизион-
на игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот :
Кръвни връзки" (пре-
миера) - сериен
филм, сезон 8

21.00 "Игри на волята: Бъл-
гария" (премиера) -
риалити

22.00 Студио "Игри на воля-
та: България"

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

риен филм, сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Кевин може да поча-
ка" - сериал, сезон 1

06.45 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 1

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 4 /п/

08.45 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 10
/п/

10.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 2 /п/

11.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 4

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 11

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 2

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 3, 2 епи-
зода

17.00 "Безпаметно" - екшън
с уч. на Долф Лундг-
рен, Дани Трехо, Ви-
вика Анджанета Фокс,
Майкъл Пайр, Ната-
сия Малте, Джон Ла-
углин, Ейнджъл Кону-
ел и др.

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 1

22.00 "Истината" - екшън-
трилър с уч. на Анди
Гарсия, Форест Уита-
кър, Ева Лонгория,
Ким Коутс, Дебора
Кара Юнгер, Стивън
Бауер, Лара Данс и др.

00.10 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 5
/п/

01.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика /п/

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Каменно цвете" - те-
леновела

08.30 "Бялата робиня" - се-
риал /п/

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

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

12.00 "Мистична любов" -
сериал /п/

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

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

15.00 "Бялата робиня" - се-
риал

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

ен филм
18.00 "Дъщеря ми" - сериен

филм /п/
19.00 "Рецепти с любов" с

Джейми Оливър, Мар-
та Стюарт, Клеър То-
мас /п/

20.00 "Мистична любов"
(премиера) - сериал

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

22.30 "Дъщеря ми" (преми-
ера) - сериен филм

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Стая 309" - сериал

/п/
01.30 "Каменно цвете" - те-

леновела /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 7 /п/

06.45 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 3

08.50 "Кучето, което спаси
коледната ваканция"
- семеен филм с уч.
на Дин Кейн, Елиза
Донован, Гари Валън-
тайн , Каспър Ван
Дийн, Джоуи Диаз,
Кели Сталинс, Бренън
Бейли и др. /п/

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

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

13.30 "Този прекрасен миг"
- романтичен филм с
уч . на Даян Нийл ,
Винсент Спано, Тра-
вис Шулд, Моли Бър-
нет и др.

15.30 "Кънки с остър връх:
Огън и лед" - роман-

тичен филм с уч. на
Брендън Фер, Фран-
сиа Райса, Стивън Ей-
мъл, Марсела Писаро

17.10 "Мъже в черно 2" -
екшън-комедия с уч.
на Томи Лий Джоунс,
Уил Смит, Рип Торн,
Лара Флин Бойл ,
Джони Ноксвил, Роса-
рио Доусън, Тони Ша-
луб, Патрик Уорбъртън
и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Гринго" (премиера) -
екшън-комедия с уч.
на Чарлийз Терон, Тан-
ди Нютън , Аманда
Сийфрид , Дейвид
Ойелоуо, Джоел Ед-
гъртън и др.

23.30 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8 /п/

00.30 " Заразно зло: Изт-
ребване- екшън с уч.
на Мила Йовович, Али
Лартър , Иън Глен ,
Ашанти, Кристофър
Игън, Спенсър Лок,
Матю Марсдън, Майк
Ейпс и др.

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Културният отдих"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени

тайни"
11.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 Сериал: "Обикновен

живот"
20.20 "Бялата гвардия"
21.50 "Изкуственият отбор"
00.00 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
00.15 "Храм  за  Онегин .

След славата"
00.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
01.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
02.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

06.00 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

07.30 Колоездене : Париж
тур

08.30 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Германия

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, чет-
върти ден

11.20 Джудо поредица
11.30 Колоездене: Обиколка

на Ломбардия
12.45 Джудо поредица
13.00 Снукър: Открито пър-

венство на Англия, чет-
върти ден

13.45 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, чет-
въртфинали, директно

20.00 Колоездене : Париж
тур

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Англия, чет-
въртфинали, директно

00.00 Новини
00.05 Джудо поредица
00.15 Колоездене: Обиколка

на Ломбардия
01.30 Колоездене : Париж

тур
02.30 Олимпийски игри :

"Безсмъртни легенди"
03.00 Олимпийски игри: "От

лагер до медал"
03.30 Олимпийски игри :

"Единственият шампи-
он"

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, чет-
въртфинали
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06.20 Актуален коментар (п)
07.00 "България в картини" -

документален филм
07.30 "Холивудски знамени-

тости"
07.55 "Миа и аз" - детски се-

риал
08.20 "Местно време" - Ру-

се, ІІ част
08.30 "Преселение" - док.

филм, 5 епизод (п)
09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" - фолклор-

но предаване (п)
10.30 "Апокрифните еванге-

лия" - док. филм
11.15 ТВ пазар
11.30 "Дискусионен клуб" с

водещ Велизар Енчев
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Червен картон" -

спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

14.05 ТВ пазар
14.20 "Местно време" - Кар-

лово
14.30 "Професия Турист" :

Дубровник
15.00 "Цветен следобед"-

избрано от следобед-
ния блок на БСТВ

15.50 "Местно време" - Бра-
тя Даскалови

16.00 "Внучка на троянски
зограф" - док. филм

16.30 "Местно време" -
Обезлюдени села

16.45 Киносалон БСТВ: "Пъ-
зел" (2013 г.), Румъ-
ния

18.20 "Местно време" - Доб-
рич, І част

18.30 "Общество и култура"
с водещ Иван Гранит-
ски

19.30 Новини
20.10 "Местно време" - об-

зор
21.10 Киносалон БСТВ :

"Другото мълчание"
(2011 г.), Франция/
Аржентина

22.40 "Общество и култура"
(п)

23.40 Новини (п)
00.20 "Дискусионен клуб" (п)
01.20 "Гласове" (п)
02.20 "Студио Икономика"

(п)
03.30 "За историята - сво-

бодно" (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.25 Диноотряд "Кунг-фу"
анимационен филм/п/

07.10 Спилитим и Рашо тв
филм

07.25 Патиланско царство тв
филм

07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Как да правим изуми-

телни снимки? - док.
поредица /п/

11.30 Туризъм.бг
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музи-

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 "Дамата с кученцето
16.35 Беър Грилс - екстрем-

но оцеляване, засне-
то с камера докумен-
тален филм

17.00 Вечната музика
17.30 След милион години

документален филм
/4 епизод/

18.20 Частните музеи в Че-
хия: Музей на мелни-
чарството

18.30 Извън играта
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.20 Спортни новини
20.30 Господин Селфридж 2

тв филм /10, после-
ден епизод/ (12)

21.20 Господин Селфридж 3
10-сериен тв филм
/1 епизод/ (12)

22.05 По света и у нас
22.20 Студио "Х": Две леген-

ди тв филм /3 епизод/
(12)

23.50 Болката игрален филм
/САЩ, 2013 г./, в ро-
лите : Кърк Харис ,
Джон Савидж, Райън
Балънс, Ивон Деларо-

18.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили,
с.3 еп.17

18.45 "Индиана Джоунс и
кралството на крис-
талния череп" - прик-
люченски , екшън
(САЩ, 2008), режи-
сьор Стивън Спилбърг,
в ролите : Харисън
Форд, Кейт Бланшет,
Карън Алън, Шая Ла-
Баф , Рей Уинстън ,
Джон Хърт, Джим Брод-
бент, Дмитрий Дячен-
ко, Саша Спилбърг

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън :

"Критична точка" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, Германия,
Китай, 2015), режи-
сьор Ериксън Кор, в
ролите: Едгар Рамирес,
Люк Брейси, Тобиас
Сантелман, Рей Уинс-
тън, Териса Палмър

00.15 "Кобра" - екшън, кри-
минален , трилър
(САЩ, 1986), режи-
сьор Джордж Косма-
тос, в ролите: Силвес-
тър Сталоун, Бригите
Нилсен, Рени Сантони,
Анрю Робинсън, Вал
Ейвъри и др.

02.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.15,
16

03.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.9

04.15 "Стъклен ад" - екшън,
приключенски (Фран-
ция, Белгия, 2017), ре-
жисьор Ерик Съмър, в
ролите: Клер Форлани,
Джейми Бамбър, Рай-
ли Джаксън, Атанас
Сребрев и др.

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.11, 12

07.00 "По средата" - сериал
08.00 "Томас и приятели" -

сериал, еп.13 - 15
09.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.17, 18

10.00 "Лъжльото" - фентъзи,
комедия (САЩ, 1997),
в ролите: Джим Кери,
Мора Тиърни, Джъстин
Купър, Аманда Донохоу,
Кери Елуес, Дженифър
Тили, Суси Кърц и др.

12.00 "Чаровният принц" -
анимация, музикален,
романтичен (Канада,
Великобритания, САЩ,
2018), режисьор Рос
Венокур

14.00 Премиера: "Полицаят
от Рубльовка" - сери-
ал, с.2 еп.3

15.00 "Супер екипаж" - се-
риал

16.00 "Новите съседи" - се-
риал

19.30 "На гости на третата
планета" - сериал

20.30 "Мистър Бийн" - коме-
дия (Великобритания,
САЩ, 1997), в роли-
те: Роуън Аткинсън,
Питър Макникъл ,
Джон Милс, Памела
Рийд , Харис Юлин ,
Бърт Рейнолдс, Джони
Галеки и др.

22.30 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, с.2
еп.3

23.30 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

01.00 "Супер екипаж" - се-
риал

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

04.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Убийство в колежа" -
трилър (тв филм, Ка-
нада, 2015), в роли-
те: Скарлет Бърн, Ни-
кол Муньос, Сара Дъ-
дждейл, Елийс Гейти-
ън и др.

07.45 "Булка от интернет" -
трилър (САЩ, 2015),
в ролите: Ан Уинтърс,
Травис Хамър, Анали-
са Кокрън, Лорън Гоу

09.30 Телепазар
09.45 "Момичето на отбора"

- комедия, романтичен,
драма (САЩ, Германия

2008), в ролите :
Джордж Клуни, Рене
Зелуегър, Джон Кра-
зински, Рик Форестър,
Уейн Дювал, Джонатан
Прайс и др.

12.15 "Принцесата и драко-
на" - анимация, семе-
ен (Русия, 2018), ре-
жисьор Марина Не-
фьодова

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

16.45 "Ергенският запой Част
III" - комедия (САЩ,
2013) в ролите: Брад-
ли Купър, Зак Галифа-
накис , Ед Хелмс ,
Джъстин Барта, Кен
Джонг, Джон Гудман,
Мелиса Маккарти ,
Джефри Тамбор, Хедър
Греъм, Майк Епс и др.

18.45 "Гран Торино" - драма
(САЩ, Германия,2008),
режисьор Клинт Исту-
уд, в ролите: Клинт Ис-
тууд, Кристофър Карли,
Би Ван, Ани Хер, Бра-
йън Хейли, Джералдин
Хюз, Дрима Уокър, Скот
Истууд и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Човек от стомана" -
фентъзи, екшън, при-
ключенски (САЩ, Ка-
нада, Великобритания,
2013), в ролите: Хен-
ри Кавил, Ейми Адамс,
Майкъл Шанън, Даян
Лейн, Ръсел Кроу, Ан-
тье Трауе, Кевин Кос-
тнър, Айелет Цурер,
Лорънс Фишбърн и др.

23.45 Cinema X: "Нощта на
ужасите 2: Нова кръв"
- хорър, трилър (САЩ,
2013), в ролите: Уил
Пейн, Джейми Мъри,
Шон Пауър , Саша
Паркинсън [16+]

01.45 "Съпруга под прикри-
тие" - криминален ,
драма (тв филм, Ка-
нада, 2016), в роли-
те: Джуъл Стейт, Ра-
йън Робинс, Мартин
Къминс, Лий Гибсън

03.30 "Какво се случи с по-
неделник" - екшън,
криминален, фантас-
тика (Великобритания,
Франция , Белгия ,
2017), в ролите: Ну-
ми Рапас, Глен Клоус,
Уилем Дефо, Марван
Кензари, Кристиан Ру-
бек и др. [14+]
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07.00 "Черна любов" - сери-
ен филм

08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Макс 2" (премиера) -

с уч. на Зейн Остин,
Франческа Капалди,
Рийз Алекзандър, Лок-
лин Мънро и др.

14.50 "Тежка категория" - с
уч. на Кевин Джеймс,
Салма Хайек, Хенри
Уинклър, Грег Джър-
ман, Джо Роугън и др.

17.00 "Съдби на кръстопът"
- предаване на NOVA

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 "Маскираният певец"

(премиера) - забавно
предаване

22.00 "Царството на Огъня" -
с уч. на Матю Макко-
нахи, Джерард Бътлър,
Изабела Скорупко ,
Крисчън Бейл

00.00 "Тя" - с уч. на Хоакин
Финикс, Ейми Адамс,
Крис Прат, Руни Мара
и др.

04.20 "Тежка категория" - с
уч. на Кевин Джеймс,
Салма Хайек, Хенри
Уинклър, Грег Джър-
ман, Джо Роугън /п/

ÄÈÅÌÀ

06.20 "Да се посмеем"
07.00 "Щурите съседи" - се-

риал, сезон 4
08.45 "Играчът" - сериал, 2

епизода

11.00 "Купон с Дик и
Джейн" - комедия с
уч. на Джим Кери,
Алек Болдуин, Теа Ле-
они, Ричард Джен-
кинс и др.

13.00 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Летяща крепост" -
екшън с уч. на Бъг
Хол, Крис Оуен, Дон
Джефкоат, Шон Мак-
гоуан, Едуард Финли,
Джон Лауглин, Джо
Уилямсън и др. /п/

15.30 "Горският воин" -
приключенски екшън
с уч. на Чък Норис,
Тери Кисер , Макс
Гейл, Трейтън Найт

17.40 "Терминатор: Бунтът
на машините" - ек-
шън-фантастика с уч.
на Арнолд Шварцене-
гер, Ник Стал, Клеър
Дейнс, Дейвид Анд-
рюс, Каролин Хенеси
и др. /п/

20.00 "Без убежище" - кри-
минален екшън с уч.
на Жан-Клод Ван
Дам, Розана Аркет,
Кийран Кълкин, Тед
Ливайн, Тифани Тауб-
ман и др.

22.00 "Точен прицел" - кри-
минален филм с уч.
на Денис Куейд, Фо-
рест Уитакър, Матю
Фокс, Брус Макгил,
Едгар Рамирез, Си-
горни Уивър, Уилям
Хърт и др.

Diema Family

06.45 "Остани с мен" - се-
риен филм, 3 епизо-
да

10.00 "Намери ме" - сериен
филм , сезон 1, 2
епизода

12.00 "Пламъкът в теб" -
романтичен филм с
уч. на Щефан Мур,
Саския Вескер, Габ-
риел Рааб и др.

14.00 "Ангел пазител" - ро-
мантична драма с уч.
на Сюзан Анбех, Хай-
ко Рупрехт, Джереми
Мокридж , Джозеф
Лоренц и др.

16.00 "Добрата вещица" -
сериал, сезон 4, 2
епизода

18.00 "Черната перла" - се-
риен филм, 2 епизо-
да

20.00 "Мъжко момиче" - ро-
мантичен филм с уч.
на Макензи Вега, Сал
Стоуърс, Денис Ри-
чардс, Том Мейдън,
Грег Пероу, Джеф Пи-
ер , Кевин Фърли ,
Грег Грънбърг и др.

21.50 "Ангел пазител" - ро-
мантична драма с уч.
на Сюзан Анбех, Хай-
ко Рупрехт, Джереми
Мокридж , Джозеф
Лоренц и др. /п/

23.50 "Пламъкът в теб" -
романтичен филм с
уч. на Щефан Мур,
Саския Вескер, Габ-
риел Рааб и др /п/

04.00 "Мъжко момиче" -
романтичен филм с
уч. на Макензи Ве-
га, Сал Стоуърс, Де-
нис Ричардс ,  Том
Мейдън, Грег Пероу,
Джеф Пиер, Кевин
Фърли, Грег Грънбърг
и др. /п/

Êèíî Íîâà

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

08.00 "Затворът на минало-
то" - драма с уч. на
Антон Йелчин, Робин
Уилямс, Теа Леони,
Дейвид Духовни, Ери-
ка Баду, Франк Лан-
гела и др. /п/

10.00 "Да скачаш от ра-
дост" - семеен филм
с уч. на Линдзи Пул-
сифър, Уейн Сейбъл,
Джо Естевес, Сам Хе-
нингс, Ранс Хауър,
Виктория Джаксън и
др.

12.00 "Човекът, който поз-
наваше безкрайност-
та" - драма с уч. на
Дев Пател, Джеръми
Айрънс, Тоби Джоунс,
Стивън Фрай, Джере-

Ñ
СЪБОТА 19 октомври

са, Майкъл Мадсън и
др. (14)

01.25 Династията Романови
документална пореди-
ца /6 епизод/ /п/

02.20 Съкровище в двореца
тв филм /5
епизод/п/

03.30 Частните музеи в Че-
хия: Музей на мелни-
чарството

03.40 След милион години
док. филм /4 епизод
/п/

04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "НепознатиТЕ" /п./ -
документална пореди-
ца

06.00 "Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, анимация,
еп.9, 10

07.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.3
еп.19, 20

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - актуален уикенд
блок с водещи Жени
Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любено-
ва

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ
Поли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица на
Георги Тошев

13.00 "Научи ме да летя" -
романтичен (Германия,
2012), в ролите: Ге-
зине Цукровски ,
Франц Динда, Крис-
тоф Орт, Хорст Янсон

15.00 "Гласът на България" -
музикално шоу /най-
доброто/

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драга-
нова и Иво Аръков

18.00 "Карбовски : Втори
план" - документална
поредица с водещ
Мартин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - нов

сезон
20.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.00 "Тъмни сенки" - хорър,

комедия , фентъзи
(САЩ , Австралия ,
2012), в ролите: Джо-
ни Деп, Мишел Пфай-
фър, Ева Грийн, Хеле-
на Бонъм Картър ,
Джаки Ърл Хейли ,
Джони Лий Милър, Бе-
ла Хийткоут, Клоуи
Грейс Морец, Алис Ку-
пър и др.

00.10 "Непростимо" - уес-
търн , драма (САЩ ,
1992), в ролите :
Клинт Истууд, Морган
Фрийман, Джин Хек-
ман, Ричард Харис,
Франсис Фишър и др.

02.30 "Карбовски : Втори
план" /п./

03.20 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал,
еп.6

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс Прайм"
- сериал, с.2 еп.14 -
17

08.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.4 - 6

10.45 "Стъклен ад" - екшън,
приключенски (Фран-
ция, Белгия, 2017), в
ролите: Клер Форла-
ни, Джейми Бамбър,
Райли Джаксън, Ата-
нас Сребрев и др.

12.30 "Боговете на Египет" -
фентъзи, приключен-
ски, екшън (САЩ, Ав-
стралия, 2016), в ро-
лите: Брентън Туейтс,
Николай-Костер Вал-
дау, Джерард Бътлър,
Аби Лий, Кортни Ий-
тън , Ръфъс Сюъл ,
Джефри Ръш, Елоди
Юнг, Чадуик Боузман

15.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.15,
16

17.00 "Дивата муха" - пре-
даване за екстремни
спортове, еп.29

17.30 "Да Знаеш Как" /п./ -
предаване за домаш-
ния майстор, еп.4

ми Нортъм , Кевин
Макнали, Шазад Ла-
тиф, Падрайк Дилей-
ни и др. /п/

14.30 "Виж кой говори пак"
- комедия с уч. на
Джон Траволта, Кър-
сти Али, Олимпия Ду-
какис, Елиас Котеас

16.00 "Гурме детективи :
Мистерии от кухнята"
- мистери с уч. на
Брук Бърнс, Дилън
Нийл, Али Сковбай,
Матю Кевин Андер-
сон, Марк Синиър

17.50 "Щрак" - комедия с
уч. на Адам Сандлър,
Кейт Бекинсейл ,
Кристофър Уокън ,
Дейвид Хаселхоф ,
Хенри Уинклър, Шон
Остин, Дженифър Ку-
лиджи др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8

21.00 "Джанго без окови" -
уестърн с уч . на
Джейми Фокс, Лео-
нардо Ди Каприо ,
Кристоф Уолтц, Са-
мюъл Л. Джаксън, Ке-
ри Уошингтън, Уолтън
Гогинс и др.

00.30 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8 /п/

01.30 "Гринго" - екшън-ко-
медия с уч. на Чар-
лийз Терон, Танди Ню-
тън, Аманда Сийфрид,
Дейвид Ойелоуо ,
Джоел Едгъртън /п/

RTR

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

Пол Сартр"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени

тайни"
11.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 "Хуморина"
18.45 Игрален филм: "Лят-

на отпуска"
20.30 Концерт
22.00 Игрален филм
01.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
02.05 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.30 Тенис на маса: Све-
товен тур в Германия

06.30 Олимпийски игри :
"Безсмъртни легенди"

07.00 Олимпийски игри: "От
лагер до медал"

07.30 Олимпийски игри :
"Единственият шам-
пион"

08.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
четвъртфинали

09.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, осминафинали

11.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, четвъртфина-
ли, директно

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
полуфинали, директ-
но

18.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, четвъртфина-
ли

19.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
полуфинали

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Англия,
полуфинали, директ-
но

00.30 Новини
00.35 Тенис на маса: Све-

товна купа за жени в
Китай, четвъртфина-
ли

01.35 Колоездене: Обикол-
ка на Ломбардия

02.35 Куриози
02.45 Колоездене: Париж

тур
04.00 Снукър: Открито пър-

венство на Англия,
полуфинали
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05.00 "Лява политика" с во-
дещ Александър Си-
мов (п)

06.00 "Не се страхувай" с
водещ Васил Василев
(п)

07.00 "Възрожденец по дух
и наследство" - доку-
ментален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.20 "Местно време" - Доб-
рич, ІІ част

08.30 "Апокрифните еванге-
лия" - док. филм (п)

09.15 ТВ пазар
09.30 "Професия Турист" :

Дубровник (п)
10.00 "Шевица" - фолклор-

но предаване
11.00 ТВ пазар
11.15 "Местно време" - Пло-

довитово , Медово ,
Марково

11.30 "Общество и култура"
с водещ Иван Гранит-
ски (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Местно време" - Бя-

ла, Русенско
13.20 "Изкуството е вечно" -

документален филм
13.50 "Местно време" - Бла-

гоевград
14.00 "Културен фронт" с

Юлия Владимирова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Цветен следобед"-

избрано от следобед-
ния блок на БСТВ

16.05 "Местно време" - Хи-
саря

16.20 Киносалон БСТВ :
"Другото мълчание"
(2011 г.), Франция/
Аржентина

17.45 "Преселение" - доку-
ментален филм , 6
епизод

18.30 "Гласове" с водещ
Явор Дачков

19.30 Новини
20.10 "Местно време" - об-

зор
21.10 Киносалон БСТВ: "Не

тъгувай" (1968 г. ) ,
СССР

22.40 "Гласове" с водещ
Явор Дачков (п)

23.40 Новини (п)
00.20 "Общество и култура"

(п)
01.20 "Дискусионен клуб"

(п)
02.20 "За историята - сво-

бодно" (п)
04.00 "Не се страхувай" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.30 Диноотряд "Кунг-фу"

анимационен филм/п/
06.55 Пътеки
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата
13.00 Библиотеката
14.00 Следваща спирка -

кино Одеон документа-
лен филм /България,
2015г./ , режисьор
Екатерина Минкова

15.15 Господин Селфридж 2
тв филм /10, после-
ден епизод/п/ (12)

16.00 Господин Селфридж 3
тв филм /1 епизод/п/
(12)

16.50 Частните музеи в Че-
хия: Музей на филмо-
вото изкуство

17.00 Как да правим изуми-
телни снимки? доку-
ментална поредица

17.30 Арена Спорт
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас

мор, Елизабет Хърли,
Брус Грийнууд и др.

12.45 "Критична точка" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, Германия,
Китай, 2015), в роли-
те : Едгар Рамирес ,
Люк Брейси, Тобиас
Сантелман, Рей Уинс-
тън, Териса Палмър

15.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.17,
18

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни
спортове, еп.30

17.30 "Да Знаеш Как" - пре-
даване за домашния
майстор, еп.5

18.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили,
с.3 еп.18

18.30 "Боговете на Египет" -
фентъзи, приключенс-
ки, екшън (САЩ, Авс-
тралия, 2016), в ро-
лите: Брентън Туейтс,
Николай-Костер Вал-
дау, Джерард Бътлър,
Аби Лий, Кортни Ий-
тън , Ръфъс Сюъл ,
Джефри Ръш, Елоди
Юнг, Чадуик Боузман

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън :

"Дедпул" - фантастика,
екшън, комедия (САЩ,
2016), в ролите: Ра-
йън Рейнолдс, Морена
Бакарин, Джина Кара-
но, Ти Джей Милър, Ед
Скрейн, Рейчъл Шийн,
Браяна Хилдебранд и
др. [14+]

00.00 "Пасажер 57" - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, 1992), в роли-
те: Уесли Снайпс, Брус
Пейн, Том Сайзмор,
Елизабет Хърли, Брус
Грийнууд и др.

01.45 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.17,
18

03.30 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.10

04.00 "Дедпул" /п./ - фантас-
тика, екшън, комедия
(САЩ, 2016) [14+]

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.13, 14

07.00 "По средата" - сериал
08.00 "Томас и приятели" -

сериал, еп.16 - 18
09.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с. 5
еп.19, 20

10.00 "Мистър Бийн" - коме-
дия (Великобритания,
САЩ, 1997), в роли-
те: Роуън Аткинсън,
Питър Макникъл ,
Джон Милс, Памела
Рийд , Харис Юлин ,
Бърт Рейнолдс, Джони
Галеки и др.

12.00 "Кухня в Париж" - ко-
медия (Русия, 2014), в
ролите: Дмитрий Наза-
ров, Марк Богатирьов,
Елена Подкаминская,
Дмитрий Нагиев, Олег
Табаков, Венсан Перес,
Михаил Тарабукин и др.

14.00 Премиера: "Полицаят
от Рубльовка" - сери-
ал, с.2 еп.4

15.00 "Супер екипаж" - се-
риал

16.00 "Новите съседи" - се-
риал

19.30 "На гости на третата
планета" - сериал

20.30 "Лъжльото" - фентъзи,
комедия (САЩ, 1997),
в ролите: Джим Кери,
Мора Тиърни, Джъстин
Купър, Аманда Донохоу,
Кери Елуес, Дженифър
Тили, Суси Кърц и др.

22.30 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, с.2
еп.4

23.30 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

01.00 "Супер екипаж" - се-
риал

02.00 "Теория за големия

взрив" - сериал
04.00 "Полицаят от Рубльов-

ка" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8
еп.13

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

09.30 Телепазар
09.45 "О, братко, къде си?"

- комедия, криминален
(САЩ, Великобрита-
ния, Франция, 2000),
в ролите : Джордж
Клуни, Джон Туртуро,
Тим Блейк Нелсън ,
Джон Гудман , Холи
Хънтър, Майкъл Бада-
луко, Уейн Дювал и др.

12.15 "Да преживееш Коле-
да" - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2004), в
ролите : Бен Афлек,
Кристина Апългейт,
Джеймс Гандолфини,
Катрин О`Хара, Удо
Кир и др.

14.00 "Максимален удар" -
екшън, комедия (Ру-
сия, САЩ, 2017), в
ролите : Александър
Невский , Евгений
Стичкин, Дани Трехо,
Кели Ху, Том Арнолд,
Марк Дакаскос, Уилям
Болдуин и др.

16.15 "Човек от стомана" -
фентъзи , екшън ,
приключенски (САЩ,
Канада, Великобрита-
ния, 2013), в ролите:
Хенри Кавил , Ейми
Адамс, Майкъл Ша-
нън, Даян Лейн, Ръсел
Кроу, Антье Трауе, Ке-
вин Костнър, Айелет
Цурер, Лорънс Фиш-
бърн и др.

19.00 "Ледена смърт" - ек-
шън, криминален, мис-
търи (САЩ, Канада,
Франция , Турция ,
2009), в ролите: Кейт
Бекинсейл, Гейбриъл
Макт, Том Скерит, Шон
Дойл, Къламбъс Шорт,
Алекс О`Лафлин, Ерин
Хайкок, Башар Рахал

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Перфектната буря" -
приключенски, екшън,
драма (САЩ, 2000), в
ролите: Джордж Клу-
ни , Марк Уолбърг,
Джон Райли , Даян
Лейн, Уилям Фиктнър

23.30 "Специален отдел Q:
Пациент 64" - крими-
нален, психотрилър
(Дания , Германия ,
2018), в ролите: Ни-
колай Лий Коос, Фа-
рес Фарес , Йохане
Луизе Смид, Сьорен
Пилмарк и др. [14+]

02.00 "Нощта на ужасите 2:
Нова кръв" - хорър,
трилър (САЩ, 2013),
в ролите: Уил Пейн,
Джейми Мъри, Шон
Пауър, Саша Паркин-
сън и др. [16+]

04.00 "Принцесата и драко-
на" - анимация, семе-
ен (Русия, 2018), ре-
жисьор Марина Не-
фьодова

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сери-

ен филм
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Ще се омъжа за

принц" (премиера) - с
уч. на Фиона Гюбел-
ман, Торанс Комбс,
Кармен дю Сотой, Фи-
она Бел и др.

14.15 "Запечатано с любов"
(премиера) - с уч. на
Джен Лили, Райън Пи-
ви, Брендън Съндър-
ланд, Киара Зани и др.

16.00 "Съдби на кръстопът"
- предаване на NOVA

16.55 Неделята на NOVA -
публицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Невероятният Спай-

дърмен" - с уч. на Ан-
дрю Гарфийлд , Ема
Стоун, Рис Айфънс,
Денис Лиъри, Мартин
Шийн, Сали Фийлд

22.50 "Отряд обирджии"
(премиера) - с уч. на
Джей Кей Симънс, Съ-
ливан Стейпълтън ,
Чарли Бюли, Силвия
Хукс и др.

01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

01.30 "Ще се омъжа за
принц" - с уч. на Фио-
на Гюбелман, Торанс
Комбс, Кармен дю Со-
той, Фиона Бел /п/

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Да се посмеем"
06.50 "Щурите съседи" - се-

риал, сезон 4
08.45 "Играчът" - сериал, 2

епизода
11.00 "Безпаметно" - екшън

с уч. на Долф Лундг-
рен, Дани Трехо, Ви-
вика Анджанета Фокс,
Майкъл Пайр, Натасия
Малте, Джон Лауглин,
Ейнджъл Конуел /п/

13.00 "Без багаж" - преда-
ване за туризъм

13.30 "Купон с Дик и Джейн"
- комедия с уч. на
Джим Кери, Алек Бол-
дуин, Теа Леони, Ри-
чард Дженкинс /п/

15.50 "Точен прицел" - кри-
минален филм с уч. на
Денис Куейд, Форест
Уитакър, Матю Фокс,
Брус Макгил, Едгар Ра-
мирез, Сигорни Уивър,
Уилям Хърт и др. /п/

17.00 "Карибски пирати :
Сандъкът на мъртвеца"
- приключенски екшън
с уч. на Джони Деп,
Орландо Блум, Кийра
Найтли, Джак Дейвън-
порт, Джонатан Прайс,
Бил Наи и др. /п/

20.00 "Сапьори" - приклю-
ченски екшън с уч. на
Долф Лундгрен, Брус
Пейн, Клеър Станс-
фийлд, Иън Робъртс

22.00 "Американски тюлени:
Първична сила" - ек-
шън с уч. на Майкъл
Уърт, Деймиън Чапа,
Карен Ким, Маршъл
Тийг, Кейт Конър, Ве-
лизар Бинев и др.

00.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

Diema Family

06.45 "Остани с мен" - се-
риал, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериал,
сезон 1, 2 епизода

12.00 "Любов в облаците" -
романтичен филм с уч.
на Гуидо Брошайд ,
Жасмин Герат, Катрин
Хьофт, Сента Доротеа
Киршнер, Оливър Мом-
сен, Джудит Нойман

14.00 "Предадени чувства" -
романтична драма с уч.
на Аника Добра, Хейо
фон Щетен , Тереза
Ризос, Кристиан Вун-
делих, Матиас Херман

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

18.00 "Черната перла" - се-
риал, 2 епизода

20.00 "Мъж за всеки месец"
- романтичен филм с
уч. на Карлсън Йънг,
Арън Якубенко, Джъс-
тен Алперт, Джолийн
Блалок и др.

21.50 "Предадени чувства" -
романтична драма с уч.
на Аника Добра, Хейо
фон Щетен, Тереза Ри-
зос, Кристиан Вунде-
лих, Матиас Херман /п/

23.50 "Любов в облаците" -
романтичен филм с
уч. на Гуидо Брошайд,
Жасмин Герат, Катрин

Хьофт, Сента Доротеа
Киршнер , Оливър
Момсен, Джудит Ной-
ман и др. /п/

04.00 "Мъж за всеки месец"
- романтичен филм с
уч. на Карлсън Йънг,
Арън Якубенко, Джъс-
тен Алперт, Джолийн
Блалок и др. /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Да скачаш от радост"
- семеен филм с уч.
на Линдзи Пулсифър,
Уейн Сейбъл, Джо Ес-
тевес, Сам Хенингс,
Ранс Хауър, Виктория
Джаксън и др. /п/

08.10 "Кучето, което спаси
празниците" - семеен
филм с уч. на Дин
Кейн, Елиза Донован,
Гари Валънтайн, Джо-
уи Диаз, Кейтлин Кар-
майкъл и др.

10.00 "Босът на бисквитки-
те" - семеен филм с
уч. на Пипа Блек, Рик
Маламбри, Маккензи
Фой, Лейни Казан

12.00 "Ново начало" - дра-
ма с уч . на Хедър
МакКомб, Пол Грин,
Кирстен Уорън, Лекси
Джиовагноли, Старла
Кристън, Джули Нор-
ман и др.

13.50 "Кънки с остър връх:
Огън и лед" - романти-
чен филм с уч. на
Брендън Фер, Франсиа
Райса, Стивън Еймъл,
Марсела Писаро /п/

15.40 "Шаферът" - роман-
тична комедия с уч.
на Патрик Демпси ,
Мишел Монахан, Ке-
вин Маккид, Сидни
Полак, Бю Гарет /п/

17.45 "Тиха нощ, луда нощ"
- комедия с уч. на
Даян Кийтън, Алън Ар-
кин, Джон Гудман, Ед
Хелмс, Мариса Томей

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Дивергенти: Предани"
- екшън с уч. на Шей-
лийн Удли , Тео
Джеймс, Наоми Уотс,
Джеф Даниълс, Окта-
вия Спенсър, Рей Сти-
вънсън, Зоуи Кравиц,
Енсел Елгорт, Маги Кю

23.30 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8 /п/

00.30 "Джакузи - машина на
времето 2" - комедия
с уч. на Роб Кордри,
Крейг Робинсън, Кларк
Дюк, Адам Скот, Джи-
лиън Джакобс, Чеви
Чейс и др.

RTR

11.10 Игрален филм: "Здрав
брак"

12.50 Концерт
15.00 Вести
15.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, четвъртфинали

07.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

08.30 Колоездене : Париж
тур

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, по-
луфинали

10.30 Маратон на Амстер-
дам, директно

13.10 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

14.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия, по-
луфинали

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Англия ,
финал, директно

18.00 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

19.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия ,
финал

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Англия ,
финал, директно

Í
НЕДЕЛЯ 20 октомври

20.20 Спортни новини
20.30 България от край до

край 9
21.00 Крадецът на праскови

игрален филм /Бълга-
рия, 1964г./, в роли-
те: Невена Коканова,
Раде Маркович, Миха-
ил Михайлов, Наум
Шопов, Иван Братанов

22.25 По света и у нас
22.40 Здрач Затъмнение иг-

рален филм /САЩ ,
2010 г./, режисьор
Дейвид Слейд, в ро-
лите: Кристен Стюарт,
Робърт Патинсън, Тей-
лър Лаутнър, Брайс
Далас Хауърд (12)

00.45 Студио "Х": Две леген-
ди тв филм /3 епизод
/п/ (12)

02.15 В търсене на Грейс-
ланд игрален филм
/п/

03.55 Пътеки /п/
04.40 Отблизо с Мира /п/

bTV

05.00 "Cool...T" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Сигма 6"

- сериал, анимация,
еп.11, 12

07.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.3
еп.21, 22

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - актуален уикенд
блок с водещи Жени
Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любено-
ва

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Ловци на храна" -

предаване за кулина-
рен туризъм с водещи
Андре Токев и Събин
Ранков

13.00 "В добра компания" -
комедия, драма, ро-
мантичен (САЩ ,
2004), в ролите: Де-
нис Куейд , Тофър
Грейс, Скарлет Йохан-
сон, Марг Хелгенбър-
гър, Селма Блеър, Ке-
вин Чапман, и др.

15.20 "Делфинът Бърни" -
екшън, комедия, се-
меен (Канада, 2018),
в ролите: Лола Съл-
тън, Логан Алън, Ке-
вин Сорбо и др.

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав
Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "България търси та-

лант" - тв шоу, с.6
21.30 "Папараци" - телеви-

зионен таблоид с во-
дещ Венета Райкова

22.30 "Огненият пръстен" -
фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2013), в ролите: Ид-
рис Елба, Чарли Хъ-
нам, Ринко Кикучи,
Диего Клатънхоф ,
Чарли Дей, Клифтън
Колинс мл., Рон Пър-
лман и др.

01.00 "Коледна история 2" -
семеен, комедия (Ка-
нада, САЩ, 2012), в
ролите: Даниел Стърн,
Брейдън Лемастърс,
Стейси Травис, Тиера
Сковби

02.50 "Търси се" /п./
03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.16 - 19

08.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.7 - 9

11.00 "Пасажер 57" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 1992), в
ролите: Уесли Снайпс,
Брус Пейн, Том Сайз-
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- Не преувеличавате ли с твърдение-
то си, че Франция през 2019-а прилича
на обществото от "1984" на Оруел?

- Не, изобщо… И дори мисля, че
съмнението доказва, че сме в него!
Диктатурата има дълга история. Името
си дължи на Рим, където на един човек
давали пълни правомощия, за да
разреши даден проблем, пълни право-
мощия, които той връща без насилие,
когато мисията му приключи. Диктату-
рата напуска западното полукълбо с
императора на Монголия Чингис хан
през ХII-ХIII в. или с Тамерлан, емира
на Трансоксиана през следващия век. Тя
се връща в Европа със Савонарола
през ХV век, после с Кромуел, Калвин,
Робеспиер и неговия Комитет за общес-
твено спасение и т. н. Но през повечето
време под диктатура ние имаме предвид
кафявия или червения фашизъм на
Хитлер, Ленин, Сталин, Мао, Пол Пот.
Нашата неспособност да разглеждаме
нещата в по-дълги периоди ни пречи да
размишляваме за диктатурата извън
най-новата ни история. Хитлер и
Сталин обаче не са вечната извънвре-
мева мярка за диктатура.

- Защо се опряхте на творчеството
на Оруел, за да теоретизирате диктату-
рата?

- Моята хипотеза е, че Оруел е
политически мислител, равен на Маки-
авели или Ла Боеси и "1984" ни позво-
лява да мислим за разновидностите на
постнацистката или постсталинистката
диктатура във форми, чието съществу-
ване изучавам в нашата епоха. Когато
трябваше да обобщя моя труд,  предло-
жих схемата на диктатура от нов тип.
Тя предполага определен брой цели:
разрушаване на свободата; обедняване
на езика; премахване на истината;
заличаване на историята; отричане на
природата; разпространение на омраза;
стремеж към империя.

- Как става това?
- За да се унищожи свободата, е

необходимо: да се осигури постоянно
наблюдение; да се съсипе личният
живот; да се премахне уединението; да
се радваме на задължителните празни-
ци, да се уеднаквят мненията; да се
осъждат престъпления чрез мисълта.

За да обеднее езикът, е необходимо:
да се въведе новоговор; да се използва
двойствен език; да се унищожат думи;
да се вербализира езикът; да се говори
само на един език; да се отменят класи-
ците.

За да се премахне истината, е необ-
ходимо: да се преподава идеология;
пресата да се превърне в инструмент; да
се разпространяват фалшиви новини;
реалното да се създава.

За да се заличи историята, е необхо-
димо: да се изтрие миналото; да се
пренапише историята; да се измисли
паметта; да се унищожат книгите; да се
индустриализира литературата.

За да се отрече природата, е необхо-
димо: да се унищожи жизненият им-
пулс; да се организира сексуална фруст-
рация; да се хигиенизира животът; да
се въведе медицински асистирана
репродукция;

За да се разпространи омразата, е

Òåîðèÿòà çà äæåíäúðà - íà÷àëî
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Мишел
ОНФРЕ,
френски
философ
и писател

необходимо: да се създаде враг; да се
разпалят войни; да се психиатризира
критичната мисъл; да се доубие послед-
ният човек.

За стремежа към империя е нужно:
децата да се форматират; да се контро-
лира опозицията; да се управлява с
елитите; поробване чрез прогреса;
прикриване на властта.

Кой ще каже, че вече не сме стигна-
ли дотук?

- Някои християни водеха духовна
съпротива срещу тоталитаризма, като
участниците в групата Бялата роза
срещу нацистка Германия. Вдъхновяват
ли ви те?

- О, да, как не! Но сравнението не е
точно. Нашата диктатура не атакува
телата, тя смазва душите - което е друг
начин за унищожаване на телата,
оставяйки ги живи…

През 2008 г. публикувах една теат-
рална пиеса в издателство "Галилей" -
"Сънят на Айхман". Там поставих
въпроса за подчинението и съпротивата
срещу диктатурата, срещайки насън
Айхман и Кант няколко часа преди
екзекуцията на първия. Нацистът каза
по време на процеса си, че се е задово-
лил да действа кантиански, което Хана
Аренд отхвърли в "Айхман в Йеруса-
лим". Аз показах обратното, че, уви,
Айхман наистина е чел Кант… Посве-
щението на тази пиеса беше "В памет
на Инге Шол и Бялата роза".

- Вашата свобода на словото за
левицата или исляма е смущаваща.
Трябва ли да поемем риска да говорим
публично "по забранени теми", дори и
да бъдем линчувани?

- Не ме интересува какво мисли за
мен пресата на властта. Тя не е моето
мерило за ценност. Но забележката ми
се отнася до всяка преса, дори да е
опозиционна. Нито един журналист не
би могъл да спре перото или словото
ми, както и нито един политик. Ако
трябва да платя за тази свобода с
изгонване от държавна работа, без нито
един журналист да се разбунтува, аз
вече платих, малко скъпо платих!

Мерилото за ценност за мен се крие
в мнението и оценката на трима души,
от които само един все още е жив. Вече
мисля, говоря и пиша пред погледа
само на един човек - това е безкрайни-
ят лукс на истинската свобода, добре го
знам…

- Теорията за джендъра продукт на
тоталитарното общество ли е?

- Тя е продукт на едно общество,
чиято цел е да води тотална война
срещу природата, за да превърне всич-
ко, абсолютно всичко в артефакт, про-
дукт, обект, вещ, умение, уред, с други
думи: пазарна стойност. В столетния
хоризонт, това е възможността за
интегрален капитализъм, в който
всичко ще се произвежда, следователно
всичко ще се купува и всичко ще се
продава. Теорията за джендъра е един
от първите камъни на този планетарна
каторга. Тя подготвя трансчовека, който
е крайната цел на капитализма - с
други думи: не премахване на капитала,
както смятат неомарксистите, а негово-
то тотално, окончателно, необратимо
утвърждаване.

- Отваряйки асистираното възпроиз-
водство за женските двойки, биологич-
ното родство ще бъде заменено от
"родство по намерение". Ще допринесе
ли тази мярка за установяване на
тоталитарно общество, като това в
"1984"?

- Това е свързано с процеса на
извращаване на реалността. Природата
се отрича, разрушава, презира, поква-
рява, опустошава, експлоатира, замър-
сява, после се замества с културното:
повече хормони, повече ендокринни
жлези, повече тестостерон… Или пък
хормонални инжекции за смяна на
пола. Тази омраза към природата, тази
обявена война за разрушаване на
природата, е подготвителна за трансху-
манистичния проект.

Аз никога не съм бил генетично
баща, но поради брака си с жена, която
е живото око, пред което аз пиша,
последвано от осиновяването на двама-
та й внуци, аз станах баща и дядо: така
че не съм против "родството по намере-
ние", защото го въплъщавам, но по
логика, която не лишава детето от
ориентирите, на които то има право.
Доста се борих срещу метапсихологията
на фройдистката психоанализа, за да
мога да кажа, че се оказах в битката на
някои психоаналитици, които се проти-
вопоставят на изчезването на бащата,
било то за сметка на двама бащи или
на две майки.

 Превод от френски:
Галя ДАЧКОВА,

от сайта "Гласове"

Тя подготвя
трансчовека,
който е
крайната цел
на капитализма
- да се води
тотална война
срещу
природата,
за да превърне
всичко,
абсолютно
всичко в
продукт, обект,
вещ, уред, с
други думи:
пазарна
стойност

Теорията за джендъра е
продукт на едно общество,
чиято цел е да води тотал-
на война срещу природата,
за да превърне всичко,
абсолютно всичко в арте-
факт, продукт, обект, вещ,
умение, уред, с други думи:
пазарна стойност. Това е
възможността за интегра-

лен капитализъм, в който
всичко ще се произвежда,
следователно всичко ще се
купува и всичко ще се
продава. Теорията за
джендъра е един от пър-
вите камъни на тази
планетарна каторга,
твърди френският фило-
соф Мишел Онфре.
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Боянската църква,
известна по целия свят
със стенописите си,  e в
Списъка на световното
културно наследство на
ЮНЕСКО.

Боянската църква е
един от най-посещаваните
обекти у нас. Само за
миналата година е видяна
от близо 80 000 души. А
тайните, които крие, не
можем да прочетем в
интернет.

Боянската църква крие
и малко известни факти.
Като например защо, ако
преброим апостолите на
тайната вечеря, ще се
учудим, че са само 11.

"Ако се вгледате по-
внимателно в сцената, ще
забележите, че има една
скрита фигура и тя е
именно на 12-ия апостол,
протягащ се към едно от
блюдата човек, около
чиято глава няма ореол.
Това е Юда - предателят",
обясни д-р Калин Йорда-
нов - директор на Боянс-
ката църква. Интересен
детайл е храната, която е
изобразена на "Тайната
вечеря", не по канона, а
представя типичната храна
на българите в средата на
13. век - лук, чесън, ряпа.

"Друга емблематична
сцена е тази на морското
чудо. Със силата на молит-
вата си свети Никола
успява да смири бурята,

Â Ðóñèÿ èçäèãíàõà
ïàìåòíèê íà
Äìèòðèé
Õâîðîñòîâñêè
На рождения му ден

в родния му Красно-
ярск започва първото
издание на музикален
фестивал, носещ него-
вото име. В края на
септември в руския
град Красноярск се
състоя церемония по
официалното открива-
не на монумент, в па-
мет на световно приз-
натия руски баритон
Дмитрий Хворостовс-
ки. На нея са присъст-
вали и членове на се-
мейството на легендар-
ния оперен певец - ро-
дителите му - Алексан-
дър и Людмила Хворос-
товски, съпругата му -
Дмитрия Флорънс и де-
цата му - Максим и Ни-
на. Конкурсът за па-
метник на Хворостов-
ски в родния му град
бе обявен през 2018 г.
и в него се включиха
11 скулптори от Русия.
Победител стана про-
ект на група автори -
скулпторът и заслужил
художник на Русия
Владимир Усов и архи-
тектът и член на Съю-
за на архитектите на
Русия доц. от катедра
"Скулптура" от Сибир-
ския държавен инсти-
тут за изкуства - Анд-
рей Касаткин. ç

Ïëîâäèâ ïîñðåùà èçêóñòâî îò Ãåðìàíèÿ â äâåòå íîâè ãàëåðèè
Творби на енциклопедич-

ни имена от съвременното
изкуство се разполагат в
двете нови галерии на Плов-
див - галерия "Капана" и из-
ложбена зала "2019".

Изложбата "Пътуване по
света. Изкуство от Германия"
представя за пръв път в Бъл-
гария забележителна селек-
ция от 400 произведения на
близо 100 артисти. Те са ос-
тавили силен отпечатък вър-
ху историята на немското из-
куство и върху цялата артис-
тична сцена в Европа от
края на 40-те години на 20.
век до наши дни.

Кураторите на емблема-
тичната изложба Матиас

Îòáåëÿçâàìå 40 ãîäèíè îò âêëþ÷âàíåòî íà
Áîÿíñêàòà öúðêâà â ñïèñúêà íà ÞÍÅÑÊÎ

Тереза Боучкова представя
"Годината на петела"
Една от най-популярните
писателки на Чехия, присти-
га в София, за да представи
своята книга, истински
феномен - "Годината на
петела". Елегантното томче е
със знака на "Персей".
Майката на Тереза е родена
в София, а бабата и дядото
на романистката живеят тук
до 1947 г. Тереза е дъщеря
на един най-големите
писатели. Боучкова ще има
премиера на 17 октомври в
Чешкия център в София, а
на 16 октомври - в Художес-
твената галерия в Пещера.
Северняшкият ансамбъл
празнува 60 години
Ансамбъл за народни песни
и танци "Иван Вълев" в
Плевен празнува 60-годиш-
нина с поредица от юбилей-
ни спектакли. Концертът на
8 ноември е уникален.
Програмата е час и полови-
на и ще бъде представена от
19.00 ч. в театър "Иван
Радоев". Ще прозвучи
музика и ще бъдат показани
танци от всички известни
композитори и хореографи,
които са работили в съста-
ва. Емблематичната "Тъкала
ли си, момина мале",
композирана от създателя на
професионалния състав Иван
Вълев, също е включена.

:

Íàêðàòêî

След борба цели две го-
дини за авторски права, из-
лиза на екран филмът на
Уди Алъна "Дъждовен ден в
Ню Йорк".

Режисьорът е под удари-
те на обвинения в педофи-
лия, които продължават. Но
Алън отрича всичко, макар
пресата да го атакува пе-
риодически. Главното във
филма е романтиката на
любимия му Лондон. В лен-
тата е зашифровано посла-
ние на една интелигентска

"Äúæäîâåí äåí â Íþ Éîðê"
å îòãîâîðúò íà Óäè Àëúí

комедия за живота на бо-
хемата. Режисьорът е нев-
ротик по природа. При не-
го животът върви по разпи-
сание и еднообразно. Вся-
ка година той прави филм,
това му осигурява лично
спокойствие. През 2018 г.
новият филм "Дъждовен ден
в Ню Йорк" не видя бял
свят. Компанията "Амазон"
го спря, тъй като Дилан Фа-
роу, дъщеря на Мия Фароу,
се сети, че през 1992 и 2014
г.е обвинила публично Алън

в сексуално посегателство.
По типичен лицемерен на-
чин реагираха младите ар-
тисти Тимоти Шалам, Селе-
на Гомес. Те с късна дата
съжалавяха, че се приели
да играят в лента на Алън.

водите утихват и тази
стихия, предизвикана от
демони, си отива", обясни
д-р Йорданов.

Д-р Калин Йорданов
намира нещо много специ-
ално в изобразения вене-
циански неф - щитове на
кръстоносците. "Сцената
пресъздава спомена за
Кръстоносните походи,
когато поклонниците,
кръстоносците са премина-
вали през Балканите. По
борда на нефа се виждат
специфичните щитове на
кръстоносците, шапчиците
на моряците не са типични
за тази епоха", каза д-р
Йорданов.

Невероятната акустика
в църквата е заради
вградените в ъглите на
притвора четири отвора.

"Това са гърлата на 4
керамични съда, които са
вградени по време на
строежа. В православните
храмове не е било позво-
лено да се слави Господ с
музикални инструменти, но
на Балканите традицията
повелява да се слави с
най-съвършения инстру-
мент - гласа".

Друг любопитен момент
са жестовете в изображе-
нията на севастократорите
Калоян и Десислава, в
които средновековните
зографи са закодирали
послания.

"Жестът, с който Севас-

тократица Десислава
придържа шнура на манти-
ята си, е много интересен.
Той не е характерен за
православното изкуство.
Изразявал е статуса на
благородната дама".

Цар Константин Тих
Асен и царица Ирина пък
са изобразени с ореоли,
макар че не са били
светци. Освен царските

инсигнии, в лявата си ръка
царят държи малка черве-
на торбичка.

"Това е т. нар. акакия. Тя
е пълна с пръст, земя, за
да напомня на царя, че
макар и да е най-могъщата
фигура, той е смъртен,
произлязъл е от пръстта и
един ден ще се върне в
нея", обясни д-р Калин
Йорданов. ç

Севастократица Десислава и севастократор Калоян

Бързо изпратиха хонорари-
те си на благотворителни
организации. Забравиха са-
мо едно, че когато са прие-
ли ролите, оплакванията на
Дилан Фароу отдавна бяха
публичен факт. ç

Флюге и Матиас Винцен си
поставят за цел да покажат
на публиката една различна
картина от съдбата на Из-

точна и Западна Германия.
Специално внимание е от-
делено на следвоенното из-
куство между реализма и аб-

стракцията, попарта, соци-
алната фотография на 50-те,
феминистките тематики на
70-те.

Авторите, които ще мо-
гат да се видят за първи път,
са енциклопедични имена
като Бернд и Хила Бехер,
Зибил Бергеман, Йозеф
Бойс, Арно Фишер, Катари-
на Фрич, Херман Гльокнер,
Андреас Гурски, Матиас Хох,
Кандида Хьофер, Ребека
Хорн, Барбара Клем, Райн-
хард Муха, Нам Джун Пайк,
Дитер Рот, Томас Руф, Ка-
рин Зандер, Томас Шюте,
Волфганг Тилманс, Гюнтер
Юкер, Волф Фостел, Улрих
Вюст. ç
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Ìèë÷î Ëåâèåâ
Íà 82 ãîäèíè íè íàïóñíà
ãîëåìèÿò ìóçèêàíò

Големият джаз музикант
и композитор  е починал в
събота около 22 часа бъл-
гарско време в болница в
Солун след тежко боледува-
не, съобщиха негови близ-
ки. В последните години той
живееше в Гърция заедно
със съпругата си Вики Ал-
мазиду.

На 19 декември Левиев
трябваше да навърши 82 го-
дини.

Преди десетина дни той
се е свързал с Игор Мар-
ковски, за да получи права-
та за книга, която искал да
издаде. След това обаче
състоянието му рязко се е
влошило, каза Марковски
пред вестник "24 часа".

Милчо Левиев е роден
през 1937 година в Пловдив
в еврейско семейство. Той
е брат на художника Йоан
Левиев. Завършва Държав-
ната консерватория през
1960 г., където е ученик на
Панчо Владигеров. Кариера-
та си започва в Пловдивс-
кия драматичен театър. Наз-
начен е за диригент на
Бигбенда на Българското на-
ционално радио от 1962 до
1966 г. От 1963 до 1968 г. ра-
боти като солист и диригент
на Пловдивската и Софийс-
ката филхармония.

По идея на Радой Ралин
създава групата "Джаз Фо-
кус'65", с която гастролира
в страната и чужбина до

1970 г. Едно от най-извест-
ните му произведения за то-
зи период е аранжиментът
на песента на Пол Маккар-
тни "Вчера" (Yesterday). Пи-
ше и филмова музика, как-
то и симфонии и камерна
музика.

През 1970 г. напуска Бъл-
гария и заминава за Лос Ан-
джелис, където е поканен от
известния музикант Дон
Елис. Твори повече от 20 го-
дини в САЩ.

Преподава в Южнокали-
форнийския университет
(University of Southern
California) и води майсторс-
ки клас в Нов български уни-
верситет.

Номиниран е два пъти за
"Грами".

В началото на май в Со-
фия беше представена био-
графична книга за него. То-
гава в интервю за БНР той
заяви:

"Най-важното е животът.
Животът е най-голямото из-
куство - как да живееш, да
си артист в живота, как да
играеш ролята си. Сърце и
ум - тогава се прави изкус-
тво. Само със сърце не мо-
же. Балансът прави изкуст-
вото и живота, не повече.
Аз имам, явно, много пове-
че сърце, отколкото ум. Съ-
жалявам, Господ така ме е
направил. И правя изкуст-
во, което се прави повече
от сърце, отколкото от ум!".

Месеци преди смъртта си джаз легендата
Милчо Левиев сподели, че не се чувства
добре в България и Солун е неговият град.
 Последните 15 години той живееше в Солун
заедно със съпругата си джаз певицата Вики
Алмазиду, която е от гръцки произход.
 "Не се чувствам добре не заради България,
аз обичам България, най-много Пловдив и
определени хора, но тъй като станах извес-
тен и много се спекулира с моето име". И
много хули се чуват, които не ме притесняват
въобще, това са проблеми не мои, това са

Ïîñëåäíè äóìè проблеми на тези хора, но аз искам да се
чувствам добре на тези години - 82 набли-
жавам", посочи той. "Аз заявих вече офици-
ално, и това е официално, че няма да
мърдам от Солун, това е моят град, както
беше първо Пловдив, след това София.
Другият ми дом беше Лос Анджелис. Сега
съм в Солун, това е моят дом", поясни
музикантът, който родом е от Пловдив.
"Солун е Пловдив, Варна и София в един
град и в морето до мен". Най-големият
човек, от който се научих и се уча още как
да живея, от философията е г-н Зигмунд
Фройд", разкри малко преди смъртта си
Милчо Левиев.

Интервю с Милчо Левиев, доктор хонорис
кауза на НБУ, ръководител на майсторския
клас на тема "Формални, естетически и со-
циални аспекти на джаза като изкуство"

- Как ви се вижда НБУ по отношение на
университетите в САЩ, в които сте препо-
давал?

- Харесвам в НБУ това, че се чувства един
действително нов дух, неконсервативен. Уни-
верситетите дори и в Америка са доста ста-
ри. Старостта понякога е хубаво нещо, но
понякога е и пречка. НБУ е много по-освобо-
ден, което аз винаги съм предпочитал пред
схоластичността и академичността в отрица-
телен смисъл.

- На пресконференцията, която дадохте
скоро в агенция "Балкан", казахте, че джа-
зът е в криза. Забелязвате ли някакви въз-
можности, перспективи за него, така че да
стане пак тази мания, която е бил преди вре-
ме. Ако бяхте начинаещ джаз-музикант, как
бихте започнал да свирите?

- Бих коригирал думата "мания". Творчес-
кият аспект на джаза е по-важен. В момента
кризата на джаза я виждам не толкова в сми-
съл, че няма джазови музиканти или джазо-
ви прояви. Напротив, има повече откогато и
да било. Но от две десетилетия се наблюда-
ва консерватизъм и връщане към старото,
експлоатиране на вече изминати пътища.

- Т. е. това, което до голяма степен прави
операта.

- Точно така. И това е много застрашител-

Â ñòàðèÿ äæàç áåëèòå è ÷åðíèòå ñå ðàçáèðàõà ìíîãî ïî-äîáðå
но за едно изкуство, което винаги е било до
70-те новаторско. Историята на джаза е крат-
ка, но от началото на века до 70-те всяко десе-
тилетие имаше нови и нови неща, които не
отричаха старите. Аз си обяснявам ситуацията
така. 60-те бяха най-творческите години през
столетието - в изкуството, в политиката дори
ако щете... Възход имаше дори в нашия лагер.
Тези години приключиха... Що се отнася до бъ-
дещето... не съм пророк, не знам какво ще
стане...

- Какво бихте експериментирали, какво
бихте задвижили, за да промените нещата...

- Вече съм на възраст, обикновено човек
експериментира повече, когато е по-млад. Мо-
ят период на експерименти бе от 20 до 32-
годишна възраст, когато живеех в България.
Опитвах да използвам фолклор и класическа
музика в джаза. Оттам нататък се движа по
този път. Дали ще мога нещо ново, друго - за-
виси от обстановката. Считам изкуството за
социално явление, то е във връзка с всичко,
което се случва. Напоследък е налице крива
на упадък на културата в западната цивилиза-
ция. Колко надолу ще вървим още - дали ще
продължим или ще започнем да се качваме
нагоре, да ви кажа, не съм сигурен. Някои каз-
ват, че ще продължаваме надолу.

- Казвате, че изкуството е социално явле-
ние. Какво е участието днес на различните
социални групи при правенето на джаз? Как-
во е участието на бели, черни, лесбийки, хо-
мосексуалисти...?

- В стария джаз белите и черните се раз-
бираха много по-добре, отколкото днес. Не-
що като доайен на джаза стана Уинтън Мар-
салес, който е отличен тромпетист, но много
консервативен музикант. Неговата тенденция
е традиция, традиция... Армстронг, Дюк Елин-
гтън, връщане назад... От една страна, от то-
ва страдат музикантите с нови разбирания,
от друга - белите. Тъй като той наема изклю-
чително черни музиканти ...

- В България на джаза се гледа малко или
много като на елитарно изкуство. Как е в
САЩ?

- И там е така. Това е естествено развитие
на един вид изкуство, който се усложнява.
Класическата музика по същия начин стана
елитарна поради усложнеността й. Но смя-
там - не знам дали не звучи много примитив-
но - че обществото ни като цяло опростява
духовно. Отделянето на джаза като елитарно
изкуство не е много хубаво. То е малко срам-
но, защото той дойде от низините...

- Как намирате кандидатите за майстор-
ския клас?

- Впечатленията ми са много добри. Подб-
рахме около 9 души, а утре може да увеличим
групата с още двама. Студентите се страхува-
ха малко. Аз се опитах да разбия този страх.
Естествено, майстори не могат да станат след
този клас, но за мен е важно човек да има
талант, отношение към тази музика, любов към
нея. И разбира се, основа за развитие, за
чието изграждане ще помогне класът.
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Åðäîãàí: Òóðñêèòå ñèëè âå÷å
êîíòðîëèðàò ñèðèéñêèÿ ãðàä Ðàñ àë Àéí
Òðúìï ñå íàäÿâà êþðäèòå äà îòñòúïÿò,
çà äà èçáåãíàò ïî-íàòàòúøåí
êîíôëèêò ñ Àíêàðà

Въоръжените сили на
Турция и техните съюзни-
ци от Сирийската нацио-
нална армия са установи-
ли контрол над град Рас
ал Айн и са обсадили
град Тал Абияд на петия
ден от началото на опе-
рацията "Извор на мира",
съобщи президентът
Реджеп Ердоган, цитиран
от ТАСС.

"В хода на операцията
"Извор на мира" нашите
военни с подкрепата на
Сирийската национална
армия установиха конт-
рол над Рас ал Айн и
околните четири села.
Обкръжен е също град
Тал Абияд", заяви Ердоган
на пресконференция в
Истанбул. Той добави, че
"при обстрел на турски
градове от сирийска
територия са загинали 18
мирни граждани на Тур-
ция, а още 147 души са
получили наранявания".
Ердоган каза още, че

Турция възнамерява да
създаде зона за сигур-
ност в Сирия, простира-
ща се на 30-35 километра
от турско-сирийската
граница.

Американският прези-
дент Доналд Тръмп изра-
зи надежда, че кюрдите в
Сирия ще се оттеглят от
турската граница. "Трудно
е да се биеш със сили,
имащи самолети, когато
ти нямаш", каза Тръмп в
реч във Вашингтон. Той
защити решението си да
изтегли американските
войски от сирийско-
турската граница, след
което Турция започна
настъпление срещу кюр-
дите. "Не мисля, че наши-
те войници трябва да са
там през следващите 50
години, за да охраняват
границата между Турция и
Сирия, щом не можем да
опазим собствените си
граници у дома", каза той
имайки предвид граница-

та на САЩ с Мексико.
"Убихме ИДИЛ, сразихме
я, свършихме си работа-
та, трябва да си ходим у
дома", добави той.

САЩ се съюзиха с
кюрдите през 2014 г. във
войната срещу "Ислямска
държава" и заедно отвою-
ваха територията, превзе-
та от ислямистите.

Западни съюзници
разкритикуваха операция-
та на Турция за установя-
ване на контрол върху
контролираната от кюрди-
те територия по граница-
та. Те изтъкват опасност-
та от хуманитарна криза
и от възраждане на
екстремистката групиров-
ка "Ислямска държава". ç

Трима души
Загинаха миналата седмица
при пожарите в Южна Ка-
лифорния. Мъж е починал
от сърдечен удар, докато
опитвал да спаси къщата
си от пожар. Друг човек е
намерен мъртъв в бунгало-
то, в което живеел. Влас-
тите работят по идентифи-
цирането на третата жерт-
ва. Има и един пострадал
пожарникар. Властите в
Лос Анджелис казаха, че
пожарът в долината Сан
Фернандо не е увеличил
значително площта си от
петък. Заповедите за
евакуации бяха отменени
почти в целия окръг Лос
Анджелис и в части от
окръг Ривърсайд, където
гори втори пожар. Над 100
000 души бяха получили
заповед да напуснат
жилищата си.

Срутване
на част от строящ се хотел
в Ню Орлиънс предизвика
смъртта на двама души.
Един човек е в неизвест-
ност, а над 20 са ранени.
Паднала е част от хотел
"Хард рок" в центъра на
Ню Орлиънс, който е в
строеж. Околните сгради
са евакуирани. 82-метров
кран е опасно нестабилен,
съобщиха представители на
пожарната.

Хуманитарни групи
съобщиха, че са спасили 74
мигранти в гумена лодка в
Средиземно море край
бреговете на Либия, а
тунизийските власти каза-
ха, че са не са позволили
на лодка със 110 мигранти
да отплава за Италия. "Ле-
кари без граници" и
"Ес О Ес Медитеране" по-
сочиха, че техният кораб
"Оушън вайкинг" е спасил
мигрантите вчера сутринта
на около 80 км от либийс-
ките брегове, близо до неф-
тено находище. Сред
спасените има и шест деца.

Изгубено куче
се събра със стопанката си
след 12 години. 14
годишната фокстериерка
Херцогинята се изгубило на
28 февруари 2008 г. и
повече не се появило в
дома на Катрин Странг в
град Бока Ратън, щата
Флорида. Неотдавна обаче
госпожата получила
обаждане от приют за
животни в град Питсбърг в
щата Пенсилвания, който е
на около 1600 км от дома
й. Херцогинята попаднала в
приюта и тъй като, била
чипирана, ветеринарите
лесно могли да се свържат
с Катрин. На стопанката на
животното й отнело два
дни, за да се придвижи до
Питсбърг. Но какво било
щастието й, когато отново
прегърнала своята любим-
ка. Херцогинята била
открита от добри хора в
барака, гладна, трепереща
и с прораснали нокти.
Незабавно била доставена
в приюта, където се
погрижили за нея. Стопан-
ката й предполага, че
когато изчезнала преди 12
години, Херцогинята със
сигурност е била качена на
някоя кола, защото тя
много обичала да пътува в
автомобил.

Íàêðàòêî

�

"Операцията "Извор на мира" продължава успешно, чрез нея ние възна-
меряваме да създадем зона за сигурност на дълбочина 30-35 км. До
момента в бойните действия са неутрализирани 490 терористи", посочи
турският президент Реджеп Ердоган

Снимки Пресфото БТА

Автомобил е пометен от нагънато
вчера от тайфуна Хагибис шосе
в японската префектура Мияги.
Същевременно товарен кораб
под панамски флаг, хвърлил

котва в Токийския залив, потъна
вследствие на преминаването

на тайфуна над Япония. Двама от
12-те членове на екипажа

са загинали и шестима
са обявени за изчезнали.

Четирима бяха спасени. Екипажът
включваше трима мианмарци,
7 китайци и двама виетнамци.

При преминаването на тайфуна
Хагибис са загинали най-малко

25 души. 10 са обявени
за изчезнали, а ранените

са над 160.

Британските служители
губят приблизително по три
часа седмично в оплаква-
не от работата си и над по-
ловин час в жалби от шефа
си, установи проучване,
публикувано в британския
в. "Дейли мейл".

Изследването било про-
ведено от британска благот-
ворителна организация,
подпомагаща експерт-сче-
товодителите и техните се-
мейства.

Според проведената от
благотворителната органи-
зация национална анкета
британските служители, ос-
вен от работата и шефа си,

Áðèòàíñêèòå ñëóæèòåëè ãóáÿò ïî 3 ÷àñà
ñåäìè÷íî â îïëàêâàíå îò ðàáîòàòà ñè

най-много се оплаквали от
липсата на признание в
службата, от ниското запла-
щане и от коварни колеги.

Най-големи причинители
на стрес на работното мяс-
то се оказали прекалено
взискателният мениджър и
неизпълнимите срокове,
поставени в последната ми-
нута.

Според експертите из-
вестен умерен натиск вър-
ху служителите може да ги
накара да работят по-доб-
ре, но когато се прекали,
това води до стрес на ра-
ботното място и до по-ло-
ши резултати. ç

Изследването установило още, че средно през работната седмица слу-
жителите се оплакват от началника си по 31 минути, а от работата си
въобще негодуват още по 2 часа и 45 минути
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В Полша се състояха
парламентарни избори, на
които управляващата
партия "Право и справед-
ливост" (ПиС) се опита да
трансформира своята
голяма обществена подкре-
па във втори мандат.

Анкети сочеха, че между
42 и 48 на сто от 30-те млн.
регистрирани избиратели
възнамеряват да гласуват
за дясната ПиС, чийто
водещ кандидат е настоя-
щият премиер Матеуш
Моравецки. За да разпола-
га с абсолютно парламен-
тарно мнозинство, партия-
та трябва да спечели 261
депутатски мандата в 460-
местния Сейм.

Според проучванията
главната опозиционна сила
- либерално-консервативна-
та Гражданска коалиция,
която обединява християн-
демократическата "Граж-
данска платформа", про-
бизнес партията "Новочес-

Íîáåëèñòêàòà çà ëèòåðàòóðà Îëãà Òîêàð÷óê
ïðèçîâà íàðîäà äà ãëàñóâà ïðîòèâ ÏèÑ

Â Òóíèñ ðåøàâàõà íà âòîðè òóð
êîé äà å áúäåùèÿò ïðåçèäåíò

В Тунис се състоя вто-
рият тур на президентски-
те избори, до който стиг-
наха университетски пре-
подавател без управленс-
ки опит и бизнесмен, кой-
то е съден за данъчна из-
мама и бе пуснат от арес-
та едва преди дни, преда-
де АФП.

Седемте милиона туни-
зийски избиратели гласу-
ваха на президентски из-
бори за втори път от ре-
волюцията през 2011 г.
След първия тур на 15 сеп-
тември на балотаж отидо-
ха 61-годишният специа-
лист по конституционно

право Каис Сайед с 18,4
процента от гласовете и
56-годишният медиен маг-
нат Набил Каруи, който по-
лучи 15,6 процента от гла-
совете.

В кампанията си Каис
Сайед мобилизира млади-
те хора с идеалите от ре-
волюцията от 2011 г. Той во-
деше кампанията си сред
най-бедните слоеве от на-
селението с помощта на
собствената си телевизия
"Нессма".

Каруи е разследван за
данъчна измама и пране на
пари от 2017 г. На 23 ав-
густ той бе пратен в арес-

Снимки Пресфото БТА

Мъже чакат на опашка пред секция по време на втория тур на
президентските избори в Тунис. Хората избираха между професор по
право и медиен магнат, който дни преди втория тур беше пуснат от
затвора. Той беше задържан през август, преди първия кръг на

президентските избори.

Непалски и китайски
официални представители
подписаха голям брой спо-
разумения в края на визи-
тата на китайския прези-
дент Си Цзинпин в Непал,
предаде ДПА.

Правителствени служи-
тели от двете държави под-
писаха в столицата Катман-
ду 17 споразумения в здра-
веопазването, селското
стопанство, промишленост-
та и инфраструктурата.

Си Цзинпин и непалски-
ят министър-председател
Кхадга Прасад Шарма Оли

Ñè Öçèíïèí îáåùàâà Êèòàé äà ïîìàãà
çà îòâàðÿíåòî íà Íåïàë êúì ñâåòà

присъстваха на подписва-
нето след вчерашните пре-
говори на ниво министри.

В изказване пред не-
палски представители Си
каза, че Китай ще помог-
не на Непал да се превър-
не от затворена държава
към свързана с останали-
те. "Надявам се държави-
те да засилят свързаност-
та си", каза китайският
президент и добави, че Пе-
кин и Катманду ще пови-
шат новото на сътрудни-
чеството си до стратеги-
ческо партньорство.

на" (Модерна), либералната
"Инициатива Полска" и
"Зелените", може да разчи-
та на 26-28 на сто, предаде
ДПА.

"Положението е повече
или по-малко балансира-
но", казва политологът
Ярослав Флис по повод
прогнозите, че общият
резултат в проценти на
опозиционните партии е
приблизително равен на
резултата на ПиС.

Но прилаганият в про-
порционалната изборна
система на Полша метод
на Д'Ондт облагодетелства
по-големите партии, така
че управляващите може да
се сдобият с мнозинство,
ако спечелят толкова
гласове, колкото трите
опозиционни сили, взети
заедно.

Изборният праг за
влизане в парламента е 5
на сто.

Поляците гласуваха и за

нов състав на 100-местния
Сенат.

Новата носителка на
Нобелова награда за
литература за 2018 г.,

та. Датата и обстоятелст-
вата около задържането му
подхраниха обвинения, че
арестът му е политически
мотивиран.

Тъй като Каруи не мо-
жеше да води кампания от
затвора, Сайед в проява на
джентълменство прекрати
предизборните си прояви
за известно време. На
практика кампанията за
втория тур продължи само
2 дни, в четвъртък и петък,
тъй като събота беше ден
за размисъл.

Макар и Каруи да е на
свобода, обвиненията сре-
щу него не са снети. ç

Â Ïîëøà ñå ñúñòîÿõà ïàðëàìåíòàðíè
èçáîðè ñ ïðåäðåøåí ðåçóëòàò

Китайският лидер Си Цзинпин и непалският премиер Кхадга Прасад
Шарма Оли се ръкуват в непалската столица Катманду при подписва-
нето на документите за сътрудничество. Това бе първото от над 2

десетилетия посещение на китайски президент в Непал след визитата
на Цзян Цзъмин през 1996 г.

Непалската президентка
Бидхя Деви Бхандари, коя-
то даде банкет в чест на
Си, призова китайските ин-
веститори да инвестират в
Непал.

"Нуждаем се от чужди
инвестиции. Призоваваме
Китай да инвестира в об-
ласти като инфраструктура-
та и водноелектрическите
централи".

Китайският държавен
глава се срещна също с
бившия непалски премиер
Шер Бахадур Дюба и ли-
дери на управляващата Ко-
мунистическа партия на
Непал.

Си пристигна в Непал
след двудневна неофициал-
на визита в Индия. ç

полякинята Олга Токарчук,
в среща миналия петък с
читатели и журналисти в
Германия, само часове
след като бе обявена за

лауреат, бе попитана дали
желае да се обърне към
някого. "Гласувайте против
ПиС", призова писателка-
та. ç

Полската нобелистка за литера-
тура Олга Токарчук заяви на
английски миналата седмица в
Дюселдорф: "Бих желала да
кажа на моите приятели, на
хората в Полша; нека гласуваме
правилно за демокрация", Тя
обясни, че парламентарните
избори могат да променят
бъдещето на Полша.
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Ïðîìîóòúð èñêà äà èçáåãíå áèòêàòà
Àíòúíè Äæîøóà - Êóáðàò Ïóëåâ

Ако на 7 декември звездата в тежка катего-
рия Антъни Джошуа съумее да си върне светов-
ните титли в реванша срещу Анди Руис-млад-
ши, той почти сигурно ще избере да оваканти
пояса на IBF, за да избегне задължителната му
защита срещу Кубрат Пулев. Това разкри про-
моутърът на британския боксьор Еди Хърн. Пре-
ди 6 месеца неговият най-котиран боксьор Джо-
шуа (22 победи, 21 нокаута, 1 загуба) за първи
не просто загуби, но бе и нокаутиран от 30-
годишния американец Руис (33 победи, 22 нока-
ута, 1 загуба), който сега притежава титлите
във версиите IBO, WBA Super, IBF и WBO. Два-
мата ще проведат ответен сблъсък в Саудитска
Арабия. Победителят от този мач ще бъде пос-
тавен в позицията да избира между две задъл-

Всичко зависи от изхода на
двубоя между британеца и
Анди Руис, смята Еди Хърн

 з

жителни защити - на IBF, където задължителен
претендент е Кубрат Пулев, и на WBO срещу
абсолютния шампион в полутежка категория
Олександър Усик (17 победи, 13 нокаута, 0 за-
губи). Тъй като и двете бяха отлагани доста
време, то едната от двете титли ще трябва да
се оваканти.

"Усик трябва ще трябва да се бие с победите-
ля от Джошуа-Руис, той е задължен да го стори.
Не вярвам той да проведе още един мач тази
година. Тези момчета не се боксират през два
месеца. Мисля си, че Усик ще лети до Саудитс-
ка Арабия и ще гледа този мач", заяви Хърн.

 "Според мен Усик най-вероятно ще се бие
за вакантна световна титла, защото ако Джо-
шуа или Руис не се бият с него, това ще се
случи. Всичко е възможно. Джошуа не би ис-
кал да овакантява каквито и да било пояси.
Ако питате мен обаче, тъй като се грижа за
него, ако той победи Анди Руис - всичко се
свежда до многото въпроси без отговор относ-
но Усик в тежка категория. Всички в бокса знаят
колко добър е украинският боксьор. Той е олим-
пийски шампион от Лондон 2012 и световен
шампион в тежка категория при аматьорите",
допълни Хърн.

Усик направи успешен дебют при тежките
след комфортна победа над американеца Чаз
Уидърспуун. В същото време Кубрат Пулев ще
трябва да се бие срещу Райдел Брукър на 9
ноември, за да остане задължителен претен-
дент на IBF. От комерсиална гледна точка дву-
бой между Джошуа - стига да вземе победа в
реванша срещу Руис - и Усик ще донесе много
повече приходи в сравнение с такъв срещу
Кобрата. ç

Поредна контузия получи за-
щитникът на Лудогорец Драгош
Григоре. Това е причината той да
бъде освободен от лагера на на-
ционалния отбор на Румъния, тъй
като е с мускулни проблеми на
левия крак. Заради това Григоре
пропусна евроквалификацията с
Фарьорски острови и предстоя-
щия двубой с Норвегия. В сайта
на местната федерация пише, че
Григоре ще бъде подложен на до-
пълнителни изследвания, за да

Група С
Беларус - Естония 0:0

Холандия - Северна Ирландия 3:1

Класиране
1. Холандия 17-6 12
2. Германия 17-6 12
3. Северна Ирландия 8-7 12
4. Беларус 3-10 4
5. Естония 2-18 1

Група D
Грузия - Ирландия 0:0

Дания - Швейцария 1:0

Класиране
1. Ирландия 6-2 12
2. Дания 16-5 12
3. Швейцария 10-5 8
4. Грузия 4-8 5
5. Гибралтар 0-16 0

Група Е
Хърватия - Унгария 3:0

Словакия - Уелс 1:1

Класиране
1. Хърватия 13-5 13
2. Словакия 10-8 10
3. Унгария 7-9 9
4. Уелс 5-5 7
5. Азербайджан 5-13 1

Група F
Фарьорски острови - Румъния 0:3

Малта - Швеция 0:4

Норвегия - Испания 1:1

Класиране
1. Испания 18-4 19
2. Швеция 17-8 14
3. Румъния 16-7 13
4. Норвегия 12-9 10
5. Малта 2-17 3
6. Фарьорски острови 3-23 0

Група G
Австрия - Израел 3:1

Латвия - Полша 0:3

С. Македония - Словения 2:1

Класиране
1. Полша 11-2 16

2. Австрия 16-7 13

3. С. Македония 10-9 11

4. Словения 13-7 11

5. Израел 12-14 8

6. Латвия 1-24 0

Група I
Казахстан - Кипър 1:2

Белгия - Сан Марино 9:0

Русия - Шотландия 4:0

Класиране
1. Белгия 28-1 21

2. Русия 22-4 18

3. Кипър 13-7 10

4. Kазахстан 9-11 7

5. Шотландия 5-17 6

6. Сан Марино 0-37 0

Група J
Босна и Херцеговина - Финландия 4:1

Италия - Гърция 2:0

Лихтенщайн - Армения 1:1

Класиране
1. Италия 20-3 21
2. Финландия 9-8 12
3. Армения 13-12 10
4. Босна и Херцеговина 16-12 10
5. Гърция 7-12 5
6. Лихтенщайн 2-20 2

Êâàëèôèêàöèè çà Åâðî 2020

 Промоутърът на Антъни Джошуа - Еди Хърн, предпочита
неговият  боксьор да избегне двубой с Кубрат Пулев

се види степента на травмата.
Контузия на Григоре  е неп-

риятен удар върху Лудогорец. Ру-
мънецът е титуляр в схемата на
Станислав Генчев, като заедно
с Рафаел Форстър оформиха
доста добра двойка, която се
представя силно в групите на Ли-
га Европа. Григоре получи и чер-
вен картон при гостуването на
Ференцварош, спечелено с 3:0
и пропуска следващия двубой от
турнира заради наказание.

Îñíîâåí èãðà÷ íà Ëóäîãîðåö ñ ïîðåäíà êîíòóçèÿ
Румъния спечели убедително

с 3:0 при гостуването си на аут-
сайдера Фарьорски острови от
група F на квалификациите за Ев-
ро 2020 и запази шансове за
класиране на финалния турнир.
И трите гола паднаха в края, а
техни автори станаха Георге Пуш-
каш (74), Александру Митрица
(83) и звездата на Лудогорец Кла-
удиу Кешерю (90+4), който вле-
зе като резерва в 65-ата минута
на мястото на Андоне.ç

Валтери Ботас
показа защо остава

в отбора на
Мерцедес и през

следващата година
с много силно

представяне в Гран
при на Япония.

Финландецът
спечели надпрева-

рата на легендарна-
та писта "Сузука",
след като от трета

позиция се възполз-
ва от много слабия

старт от първа
редица и на двата

болида на Ферари и
до финала не

позволи на никого
от съперниците си

да го доближи.

Драгош Григоре беше освободен от лагера на румънския национален
отбор заради контузия
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Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 195

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ТТТТТопло за сезона
ВОДОРАВНО: Раковина. Олина. Бацилоносител.

Ботанолит. ТЕСИ. Тера. АНАПИРИН. Корт. Анаван.
Са. Ди. Кривак. Мат. Канарата. Едема. Табор. "На-
тела". Ле (Иван). Ок. Лирика. Ла Романа. Анил. Ли-
риди. Иконика. Агире (Хавиер). Ранет (Егон). Табе-
ла. АСАТ. Да. Лан (Мишел). Жалон. Мар (Николай).
Бак. Финиш. Па. "Нора". Анофелес. "Канарите". Али-
но. Танаро. Еников (Кирил). "Пикадили". ИТАЛА.

ОТВЕСНО: Работодатели. Аланати. "Катерина".
Арабаконак. Моцарт (Волфганг Амадеус). Абориген.
Рана. Вина. Крокодил. Фарад. Пило. Арар. Мира-
жи. Ири. Ноланит. Ла. "Анатол". "Ванина Ванини".
Алине. Отава. Арак. "Сошо". ДОС. Пакети. Оран.
"Фани". Литин. Деканат. Пелит. Битер. Меланин. Ма-
лика. "Не си сама". Икеда. Енол. Калината. Ала
Тарасова.

Днес и утре ще бъде пре-
димно слънчево над цялата
страна. Максималните темпе-
ратури ще са между 22 и 24
градуса. Валежни не се очак-
ват.

В сряда облачността ще е променлива, но без валежи.
Температурите остават без промяна.

 В четвъртък ни очаква топло и безоблачно време с
максимални температури до 24 градуса.

 В петък облачността ще се увеличи главно в западната
част на страната. Валежи не се очакват.

 Времето през почивните дни остава топло за сезона -
с променлива облачност и без валежи. Максималните тем-
ператури ще са между 15 и 22 градуса.



СПОРТ24
     ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

14.10.2019

Øåô íà ÖÑÊÀ: Íå èñêàõìå
äà ñìåíÿìå Ëþïêî Ïåòðîâè÷

Стойчо Младенов
се завърна
в Казахстан. Треньорът на
Кайсар беше за пет дни в
България, след като спечели
купата на бившата съветска
република. 62-годишният
специалист не бе потърсен от
ръководството на ЦСКА,
въпреки че договорът му с
казахстанския  клуб изтича
през ноември.

Хебър (Пазарджик)
спечели за първи път
в клубната си история
Суперкупата на България по
волейбол и общо второ
отличие в историята си. В
двубоя за трофея, който се
игра в столичната зала
"Христо Ботев", носителят на
Купата на България Хебър се
наложи над шампиона
Нефтохимик (Бургас) с 3:0
гейма.

Световните шампиони
от Полша загубиха
от олимпийските първенци от
Рио 2016 Бразилия в двубой
за Световната купа, която се
провежда в Япония. "Селесао"
стигна до драматичен успех с
3:2 (19:25, 25:23, 25:19,
16:25, 15:11) гейма пред
3690 зрители в зала "Хиро-
шима Грийн Арена". Победата
бе девета поредна за
Бразилия, с което възпитани-
ците на Ренан Дел Зото на
практика си осигуриха
спечелването на Световната
купа. "Селесао" за първи път
загуби 2 гейма след драма-
тичния си успех над България
с 3:2 на 12 август във Варна
на олимпийската квалифика-
ция. Бразилия е убедителен
лидер с 26 точки в класира-
нето два кръг преди края на
Световната купа. Полша
остана на втора позиция с 22
точки (7 победи, 2 загуби).

Възходът на Даниил
Медведев
продължава с пълна сила.
Руският тенисист изигра нов
силен мач и записа първата
си победа над Александър
Зверев и вдигна Мастърс
титлата в Шанхай след 6:4
6:1. Световният №4 вече има
18 поредни спечелени сета, а
в последните два двубоя
надигра две от основните
имена, които са спрягани за
негови съперници след
отказването на голямата
тройка в световния тенис -
Стефанос Циципас и Зверев.

:
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Треньорът сам
подаде оставка,
ние нямахме
намерение да
правим рокада
в щаба, заяви
Кристиано
Джарета

Спортният директор на
ЦСКА Кристиано Джарета
даде интервю пред
tuttomercato, в което
говори за ситуацията при
"червените", треньорската
смяна на Люпко Петрович
и други наболели пробле-
ми на "Българска армия".
"Треньорът сам подаде
оставка, ние нямаше да го
сменим. Сега продължава-
ме напред с досегашния
му помощник. Вярвам, че
той ще бъде много добър
треньор. За момента това
е идеалното решение",
каза Джарета.

Италианецът отрече да
е търсил своя сънародник
Серсе Косми, който в
момента води Венеция, за
треньор на ЦСКА. "Никога
не съм говорил със Серсе
да дойде в България. Аз
оценявам спецификата на
първенството, играчите и
местната култура. Това е

причината да не предла-
гам Косми за треньор в
България. Това е специа-
лист, с когото с удоволст-
вие бих работил в Ита-
лия", допълни още спорт-
ният директор на "черве-
ните".

"Искаме да сме в
тройката. Стремим се към
първото място. В момента
имаме по-малко точки от
очакваното, но се надя-
вам да наваксаме", опти-
мист е  Кристиано Джаре-
та.

ЦСКА победи с 3:1 като

гост втородивизионния
Пирин (Благоевград) в
контролна среща, която
бе втора за Милош Круш-
чич начело на тима. Две
от попаденията бяха дело
на Евандро (10 и 52), а
третият гол вкара Пламен
Гълъбов (30). За "орлетата"
точен бе Брадли Меледже
(21).

Новият треньор на
ЦСКА Милош Крушчич
говори след победата с
3:1 над Пирин. "Тази
проверка беше много
полезна срещу добър

съперник като Пирин.
Играхме след три дни
тежки тренировки в
Банско. Най-важното
беше всички да са
здрави и готови за
следващия мач срещу
Локомотив (Пловдив) на
20 октомври. Опитваме
се да играем агресивен
и нападателен футбол.
Ще видим на терена
дали ще се получи", каза
Крушчич.

Сърбинът отказа да
коментира ситуацията с
Николай Бодуров. "И
Люпко Петрович го каза
- по тази тема много се
изговори. Аз не искам.
Други трябва да говорят.
Бодуров е добър футбо-
лист. Мислите ми са
само за тима и какво
трябва да правим на
терена. Какво се пише и
говори, какво може да
стане или да не стане -
не ми влияе", завърши
треньорът на "червени-
те".

Двама от играчи на
ЦСКА са с контузии,
съобщи сайтът на столи-
чани. Става дума за
талантливия младок
Митко Митков и новата
звезда на тима Томи
Юрич. Играчите са
получили травми на
лагера в Банско и зато-
ва не играха в контрола-
та срещу Пирин.ç

Кениецът Хосей Туей спечели
36-ия лекоатлетически маратон на
София. Той триумфира по класи-
ческата дистанция от 42,195 ки-
лометра на новото трасе по ули-
ците на българската столица с
2:15.59 часа. Туей изпревари във
финален спринт мароканеца
Юсеф Сбаай, който завърши със
същото време, но фотофинишът
даде победата на кениеца. Трети
се нареди Алемайеху Лема от Ети-

Äðàìàòè÷åí ôèíàë íà
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опия с 2:16.58 минути.
Освен паричната премия от 8

хиляди лева за успеха си в Со-
фия Туей заработи и специалния
бонус от 20 хиляди лева, след като
през този сезон спечели и трите
маратона от веригата "Бягането
като начин на живот" след побе-
дите си в Стара Загора на 31 март
и във Варна на 12 май.

 Българинът Йоло Николов три-
умфира в полумаратонската дис-

50-годишният спортен директор на "червените" Кристиано Джарета
заяви, че Люпко Петрович по свое желание е напуснал треньорския

пост на ЦСКА

От стр.1
Бербатов изрази мнение, че

България ще предложи доста по-
различна продукция в сравнение
с гостуването си в Лондон. "Ре-
зултатът тогава не беше добър
за нас. Допуснахме грешка за
първия гол, сега е нужно да ко-
ригираме тези неточности", зая-
ви Бербатов. - Всичко зависи от
това ние да бъдем наистина кон-
центрирани, когато владеем топ-
ката."

"Имаме нужда от това, поне-
же играчите на Англия са много

Áåðáî ïðåäóïðåäè àíãëè÷àíèòå
активни.  Те те поставят под нап-
режение и те карат да допускаш
грешки. А когато си изправен сре-
щу наистина бързи играчи като
Рахийм Стърлинг, Джейдън Сан-
чо и Маркъс Рашфорд, можеш
да изпаднеш в неприятни ситуа-
ции. Гарет Саутгейт разполага с
вълнуващ тим, който играе фут-
бол. Действията на неговия тим
са интелигентни и интересни. Мо-
жете да видите това от начина,

по който топката се движи и от
движението на футболистите, че
те имат идеи и следват тактика-
та. Затова трябва да сме внима-
телни.

Трябва да контролираме топ-
ката, а ако получим голова въз-
можност, да реализираме. Очак-
вам почти същия състав на Бъл-
гария, който игра и на "Уембли".
Мисля, че ще се защитаваме по-
вече, защото да опитваме да се

надиграваме с Англия, ще ни до-
несе големи неприятности", смята
Бербо.ç

Преди днешните двубои от
Група А България - Англия и Ко-
сово - Черна гора класиране-
то е:
1. Англия 20-6 12
2. Чехия 11-9 12
3. Косово 10-10 8
4. България 5- 11 3
5. Черна гора 3-13 3

танция на 21.098 километра. Той
спечели убедително с 1:07.40 ч.
Втори завърши Франсоа Кле от
Белгия с 1:12.26 ч., а трети се
нареди Кристиян Стошич от Сър-
бия с 1:13.59 ч.

 В надпреварата при жените
най-бърза беше Адрияна Поп Ар-
сова от Северна Македония с
1:23.11 ч., следвана от българки-
те Кристина Иванова с 1:23.59 ч.
и Симона Неделчева с 1:24.34 ч.ç Кениецът Хосей Туей спечели 36-ия лекоатлетически маратон на София

Снимка Пресфото БТА


