
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 200 (7308) Год. XXX 70 ст.

21.10.2019
ПОНЕДЕЛНИК

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Реклама 944944944944944 1010101010 2626262626

6
днес

< 3ÁÚËÃÀÐÈß ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ < 5

Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова: Ръководството
на „Топлофикация“ - София
е безхаберно

Кенет Рогоф:Кенет Рогоф:Кенет Рогоф:Кенет Рогоф:Кенет Рогоф: Еврото е
най-голямата грешка
на ЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ

9
-16

ÒÅËÅÂÈÇÈß

9
7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
0

0
2

0
0

днес

57
на сто от българите смятат, че при соци-
ализма икономически и социално са жи-
вели по-добре, отколкото днес в "стабил-
ната" държава на ГЕРБ. Това сочат данни-
те на международната агенция "Пю", коя-

Ëîãè÷íà íîñòàëãèÿ

то не може да бъде обвинена в носталгия по соца. По-
интересното е, че това е даже повече, отколкото 55-те
% от българите, които преди пет години обявиха, че
изпитват носталгия към Тодор Живков и по неговата
политика. Явно недоволството у нас расте. А случващо-
то се не е просто носталгия, а постепенно ще се пре-
върне в търсене на алтернатива на съществуващия днес
обществен строй. Управляващите все оправдават проб-
лемите ни с някакви митични "комунисти", "ченгета" и
"руско влияние", но истината за провала е в провежда-
на от 30 години дясна, неолиберална политика по кано-
ни, наложени от Брюксел и Вашингтон. И всяко прави-
телство, което не следваше инструкциите отвън, бива-
ше скоропостижно сваляно от власт, а послушните и
удобните биват реанимирани за нов мандат. Да си спом-
ним за програмата "Ран-Ът", за приватизацията за жъл-
ти стотинки, за ликвидацията на земеделските коопера-
ции, за затварянето на блоковете на АЕЦ "Козлодуй" и
цели отрасли в името на членството в ЕС, за саботажа
под външен натиск на стратегическите ни енергийни
проекти. И да, преходът ни е неуспешен на фона на
други източноевропейски страни, които днес имат по-
позитивно отношение към промените. Те не направиха
по-десен преход, както опитват да ни внушат, те се
променяха, пазейки своя суверенитет, запазиха работе-
щото в индустрията, кооперираното земеделие, образо-
ванието и здравеопазването от времето на социализма
и го надградиха. Докато у нас псевдодемократични хе-
ростратовци унищожаваха всички достижения и управ-
ляваха на принципа, че историята започва от тях. Зато-
ва идват и другите многозначителни данни - едва 50%
у нас харесват демокрацията в настоящия й вид, докато
36% не я одобряват, усещайки я, поне в България, като
фасадна и неефективна. И каква да е, щом от 30
години държавата е умишлено отслабвана, корупцията
расте, а масовият гражданин обеднява. По-интересното
е друго - в цяла Европа анкетираните усещат, че растат
неравенството, бедността, безработицата. Явно капита-
листическият рай не се е състоял и там, където засега
са по-доволни от промените. Явно не социализмът,
а неолибералният капитализъм е провалената утопия
на съвременността.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Турският президент Ре-
джеп Ердоган иска си-
рийските правителствени
сили да напуснат райо-
ните, близо до турската
граница, за да може той
да настани там до 2 млн.
бежанци, заяви негов го-
ворител пред АП. Това ис-
кане ще бъде основна
тема на разговорите на
Ердоган с руския прези-
дент Владимир Путин във
вторник. Говорителят на
Ердоган Ибрахим Калън
заяви, че Анкара не ис-
ка нито сирийски сили,
нито кюрдски бойци в
граничния район, тъй ка-
то бежанците няма да се
върнат в райони под те-
хен контрол.

Петко Петков вече не е
старши треньор на ЦСКА
1948. Новината беше съ-
общена официално на
сайта на клуба, след ка-
то "червените" загубиха
с 2:3 от Кариана (Ерден).
Изпълнителният директор
Добрин Гьонов обяви, че
вече се преговаря със
специалист, който да по-
еме ЦСКА. "Подадох ос-
тавка, тъй като преце-
них, че е дошъл мигът, в
който един отбор не слу-
ша треньора. Благодаря
на всички, с които ра-
ботих. Тук условията са
невероятни", заяви Пет-
ко Петков, който на тре-
нировката си вчера съ-
общи решението си пред
отбора.

Åðäîãàí: Ñèðèéñêèòå
ñèëè äà íàïóñíàò
ãðàíè÷íèòå ðàéîíè

бяхме по-добре!
Â öÿëà Èçòî÷íà Åâðîïà î÷àêâàò íåðàâåíñòâîòî è áåçðàáîòèöàòà
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ългария е сред държавите в Европа,
където повечето хора са недоволни от
промените в последните 30 години. Това
сочат данните на центъра "Пю", цити-
рани в сайта "Площад Славейков".
Цели 57% от анкетираните българи са
отговорили, че икономическата ситуа-
ция в страната е по-лоша сега, отколко-
то по времето на социализма. 24% са
на обратното мнение, а 11% смятат, че
условията са същите. В повечето източ-
ноевропейски страни над 70% от анке-
тираните определят многопартийната

политическа система като нещо положи-
телно, но у нас  малко над 50% от
анкетираните са на това мнение, а за
над 36% от отговорилите те са нещо
отрицателно. Гражданите на страните от
бившия Източен блок очакват безрабо-
тицата и неравенството да нараснат
през следващите години. Вълната от
оптимизъм, обхванала страните в
Източна Европа при падането на кому-
нистическите режими, отдавна е в
миналото, сочат резултатите от изслед-
ването.  ç
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Страсбург. "Благодарим Ви за всичко, което правите за нас. Благодарим, че поддържате
жива връзката ни с България."  С тези думи българи, живеещи във Франция и Германия, се
обърнаха към вицепрезидента Илияна Йотова на честването на 10-ия юбилей на Европейс-
ката фондация "Кирил и Методий" и създаденото към нея Българско училище "Христо Ботев"
в Страсбург. Снимка Пресфото БТА

През тази седмица
валежи със стопанско
значение няма да има

Тежката октомврий-
ска суша притесни зе-
меделците от цяла
България. Въпреки то-
ва, заради напредване-
то на времето, стопа-
ните извършват есен-
ната сеитба, но тя съз-
дава много проблеми
на земеделската техни-
ка. Машините се чупят
по-лесно, а на места не
се извършва обработ-
ката както трябва, тъй
като в почвения слой
от 10 до 30 см. вече
има силно втърдяване
на пръстта. Най-сери-
озна е ситуацията със
засушаването в област
Пловдив, Пазараджик,
Хасково, Бургас. Не
по-добро е положени-
ето и в Северна Бъл-
гария, където земедел-
ците си спомниха за
последната сушава
есен на 2012-а. Тогава
обаче, за разлика от
сега - валежите започ-
наха в началото на ме-
сец октомври. < 5
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Вицепрезидентът Илияна
Йотова разговаря в Страс-
бург с генералния секретар
на Съвета на Европа Мария
Пейчинович Бурич и с ге-
нералния секретар на Пар-
ламентарната асамблея на
Съвета на Европа (ПАСЕ)
Войчех Савицки. Тази годи-
на Съветът на Европа, в кой-
то членуват 47 държави, от-
белязва своята 70-годишни-
на. Основна тема на сре-
щата с генералния секретар
на ПАСЕ бе постмониторин-
говият диалог, под който
продължава да е поставе-
на България вече 19 годи-
ни. Вицепрезидентът Йото-
ва изрази своето несъгла-
сие с практиката във всеки
следващ доклад да се при-
бавят нови забележки и но-
ви изисквания към Бълга-
рия. Така процесът се прев-
ръща в механизъм без край.
"Много внимателно трябва
да се прецизират критери-
ите, за да бъдат адекватни
на ситуацията в страната",
посочи Илияна Йотова. В
последните години в голя-
ма степен наблюдението на
Съвета на Европа препов-
таря действащия вече 12 го-
дини мониторинг на Евро-
комисията, коментира Топ-
новини.бг. Следващият док-
лад за България ще бъде
разгледан в ПАСЕ през юни
2020 г. Вицепрезидентът и ге-
нералният секретар на ПА-
СЕ изразиха надежда, че то-
зи доклад ще бъде после-
ден. На проведената по-ра-
но среща генералният сек-

Èëèÿíà Éîòîâà: Íàáëþäåíèåòî íà Ñúâåòà
íà Åâðîïà ñå ïðåâðúùà â ìåõàíèçúì áåç êðàé
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Âèöåïðåçèäåíòúò ïðåäëîæè ïðîâåæäàíåòî íà ×åòâúðòà ñðåùà
íà âúðõà íà äúðæàâíèòå è ïðàâèòåëñòâåíèòå ðúêîâîäèòåëè,
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:
Жандармерията
охранява извозването
на бюлетините до
областните центрове
Екипи на жандармерията
охраняват извозването на
бюлетините за предстоящите
местни избори до областните
центрове в страната. Бюлетини-
те тръгват от три печатници в
София, една в Пловдив и една
в Плевен - съобщи заместник-
директорът на жандармерията
комисар Петър Антиев. В
четвъртък започна извозването
и ще продължи до другия
четвъртък. Бюлетини за
транспортиране има по няколко
маршрута. Първият ще бъде за
Перник-Кюстендил, вторият -
Враца-Монтана-Видин, третият -
до Стара Загора, а четвъртият -
до Смолян, уточни пред БНР
комисар Антиев.
Към момента тиражът на
бюлетините, който е одобрен
във връзка с подадените
заявки на Общинските
избирателни комисии, е
17 257 800. По отношение на
общински съветници тиражът
на бюлетините е 6 900 600.
Същият е тиражът по отноше-
ние на бюлетините за кмет за
община, тъй като съвпадат като
данни. По отношение на
кметове на райони това
включва кметове на райони в
трите града София, Пловдив и
Варна е 1 858 100 броя, за
кметове на кметства - 1 598
500 бюлетини, заяви по-рано
говорителят на ЦИК Александър
Андреев. Прогнозната сума на
поръчката е малко над 6 млн.
лв. с ДДС.

Стефка Стоева: ЦИК
е готова за местните
избори
Централната избирателна
комисия е готова за Местни
избори 2019. Около 60% от
членовете на общинските и на
секционните избирателни
комисии са работили и на
предишни избори, заяви пред
БНР председателят на ЦИК
Стефка Стоева. Този път
проведеното обучение беше
изключително сериозно.
Миналата седмица, само в
рамките на пет дни, членове
на ЦИК посетиха всички 28
областни центрове в страната
и проведоха обучение на
членовете на ОИК. На тези
обучения имаше членове на
МВР, на пожарната, на ГРАО,
на информационно обслужва-
не, на областни и на общинс-
ки администрации, допълни
Стоева. Председателят на ЦИК
не скри очакването си, че в
изборния ден ще има пробле-
ми и ще има нарушения.
Надявам се обаче те да са от
такова естество, че да не
водят до касиране на вота.
Надяваме се да бъдат
овладявани своевременно и
професионално, заяви тя.

В Южния парк в столицата се
състоя благотворително бягане

за хора с увреждания. В
инициативата се включиха
президентът Румен Радев и
Калоян Методиев, който е
началник на кабинета на

държавния глава. Инициативата
5 km run се провежда всяка
събота в четири града в 5
парка в страната. Днес в

Южния парк се включиха 400
участници, които пробягаха 5
км. Най-възрастният доброво-

лец е на 82 години.

мо единство и координира-
ни действия между страни-
те членки вицепрезидентът
Йотова предложи провежда-
нето на Четвърта среща на
върха на държавните и пра-
вителствените ръководите-
ли, каквато не е имало от
14 години. Такава среща бе-
ше предложена от българс-
ката парламентарна делега-
ция в ПАСЕ и намери мно-
го широка подкрепа. Изу-
чаването на български език
в Казахстан бе основна те-
ма на разговор между Йо-
това и Токаев.

По-късно вицепрезиден-
тът Йотова разговаря с бъл-
гарски служители в Съвета
на Европа, които изразиха
своето задоволство, че дър-
жавник от България се сре-
ща с тях. Предишната им
среща на такова високо ни-
во е била преди повече от
10 години.

Последва разговор на
Илияна Йотова с българс-
ки студенти в Страсбург.
Почти два часа студентите
откровено споделяха проб-
лемите и надеждите си. Ка-
тегорично изразиха своите
намерения да се върнат и
развиват в България след
завършването си. В срещи-
те участва и постоянният
представител на България
към Съвета на Европа пос-
ланик Катя Тодорова.ççççç

ретар на Съвета на Европа
Мария Пейчинович Бурич
представи пред вицепрези-
дента визията си за разви-
тие на организацията. Об-
що бе мнението, че е не-
обходимо по-голямо един-
ство между членовете на
Съвета на Европа и текс-
товете, по които тя работи,

са морално остарели. Тряб-
ва да бъдат изработени ме-
ханизми, които изпреварват
кризите и предлагат адек-
ватни решения, за да след-
ва Съветът на Европа своя-
та мисия - да защитава пра-
вата на човека, демокраци-
ята и правовата държава.

За постигане на по-голя-

Вицепрезидентът Илияна Йотова разговаря в Страсбург с генералния
секретар на Съвета на Европа Мария Пейчинович Бурич и с генералния
секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

Войчех Савицки.

Ïîëèöèÿ íàõëó â äîìà íà êàíäèäàò-êìåò â Íåñåáúð, íàìåðèõà îãðîìíà ñóìà
Специализирана прокуратура,

ГДБОП и КПКОНПИ провеждат ма-
щабна специализирана акция в об-
щина Несебър, свързана c евенту-
ално купуване на гласове в предс-
тоящите местни избори за кмето-
ве и общински съветници, съобщи
Факти.бг.

По информация от източници
на Libеrtа.bg, в събота сутринта от
Cофия към морето e тръгнал екип
от различните звена, наброяващ
около 70 човека, заедно c ръко-
водители на органи и институции.

Несебър e обсаден от полиция, из-
вършват ce разпити и претърсва-
ния на домове и офиси, намере-
ни ca много пари, които по пред-
варителна и неофициална инфор-
мация ce предполага, че ca при-
говени за "изборен пазар". Пре-
търсен e домът на кмета на общи-
на Несебър Николай Димитров -
както къщата му в Несебър, така
и в Свети Влас. Открити ca значи-
телни суми. Обект на акцията ca
и други общинари, както и канди-
дати за кметове и общински съ-

ветници на населени места в Не-
себър. Очаква ce днес главният

дидати на предстоящите избори на
27 октомври, което ще означава
повдигане на обвинения.

Акцията ce случва cамо ня-
колко дни, след като директорът
на ОДМВР-Бургас Калоян Калоя-
нов бе заменен c Радослав Cоти-
ров, като c тази рокада започ-
наха и смени на шефове на ра-
йонни управления. РПУ-Несебър
вече има нов началник - това e
Коста Кирязов, който оглавява-
ше криминалната дирекция в
ОДМВР-Бургас.ççççç

прокурор Cотир Цацаров да по-
иска сваляне на имунитет на кан-

Снимки Пресфото БТА
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"Столичното ръководство
се отнесе към "Топлофика-
ция" ЕАД абсолютно безха-
берно. Над 860 млн. лева са
дълговете на това общинско
дружество и са нараснали с
200 млн. лева за последните
години.

Искам да ви съобщя за
едно писмо на "Булгаргаз" до
Столичната община, минис-
търа на енергетиката и "Топ-
лофикация". Писмото не е
публично огласено.

В него се посочва, че ако
до Нова година не се платят
100 млн. лева на "Булгаргаз",
това ще постави под риск
доставката на природен газ
в страната. Не само за Со-
фия", прочете  Манолова до-
кумента и го показа в студи-
ото на Дарик радио.

"Проблемът става нацио-
нален, не само за София.
Сметката ще се плати не от
столичани, а от гражданите
на България, заради това
безхаберно отношение и под
риск са доставките на газ
навсякъде в България, се по-
сочва в този документ", очер-
та тя проблема.

"До фалит "Топлофикация"
бе доведена от това кметс-
ко ръководство и от този об-
щински съвет", каза още тя.
По думите й столичният кмет
нито веднъж не е защитил
гражданите от високите и не-
разбираеми сметки за цяло-
то това време от 14 години,
които е в общината.

Манолова припомни, че
сега, исторически, се плаща
най-високата цена на парно-
то и гражданите плащат от
джобовете си този дълг от
над 860 млн. лева.
Ще се направи
ревизия, ще се спре
източването
чрез частния субект, който
купува на ниски цени тока,
произведен от "Топлофика-
ция" и го продава скъпо на
борсата - купува го за 90 ле-
ва, продава за 150-200 лева
на борсата и прибира печал-
бата. Трябва да се спре това
безобразно източване, при
което кмет и общински съ-
вет си затварят очите, кате-
горична бе още Манолова.

ва за отчуждения за терени
за детски градини, градин-
ки, училища, спортни пло-
щадки и др.

"Няма да вдигаме данъ-
ците, а ще оптимизираме
разходите. Ще има звено, ко-
ето ще следи за ефективност-
та на разходите.

В столичната община, по
данни на НПО, има коруп-
ция за над 150-200 млн. лева
- това са пари, загубени в
корупция", обърна внимание
Манолова.
"Вижте ремонтите -
по над 20 млн. лева
се дадоха за ремонта
на "Граф Игнатиев"
и пространството
около НДК.

Над 10 млн. лв. - за ре-
монта на Западен парк, кой-
то сега прилича на разора-
ната целина. По 120 млн. го-
дишно се дават за сметосъ-
биране и сметоизвозване. То-
ва са огромни суми, които
могат да се харчат по-ефек-
тивно. Ще запушим дупките
и ще спрем да пилеем, за
да останат пари за хората",
каза Манолова.

"Каузата за чист въздух е
другата ми кауза. Сега сто-
личани ще плащат три пъти
- санкции от ЕК, мерки за
чист въздух и пари за ле-
карства на децата. Всяко чет-
върто дете в детските гради-
ни в столицата е с хронично
заболяване, като астмите
преобладават", каза още Ма-
нолова.

Тя посочи, че едва сега
предизборно столичната об-
щина прие да сложи 22 стан-
ции за измерването на ка-
чеството на въздуха.

"А докато гражданите ме-
реха със своите 500 станции,
общината отричаше пробле-
ма", подчерта Манолова и из-
брои конкретните мерки, ко-
ито ще предприеме:

В дните с високи емисии
на замърсяване - безплат-
но пътуване с бял билет, ще
се забрани горенето на дог-
рами, дрехи втора употре-
ба и гуми, ще се въведат зо-
ни с ниски емисии, където
автомобилите ще се ограни-
чават, ще се сменят уреди-

:

Събития
” 1912 г. - Балканската
война: В Битка при Кърджа-
ли българите нанасят
поражение на османците и
присъединяват трайно
Кърджали с Източните
Родопи към Царство Бълга-
рия.
” 1959 г. - Отваря врати
Музеят Соломон Гугенхайм в
Ню Йорк, по проект на
Франк Лойд Райт.
” 1983 г. - На проведената
седемнадесета Генерална
конференция по мерки и
теглилки е дефинирана
дължината на метъра, като
равна на разстоянието,
което изминава светлината
във вакуум за 1/299 792
458 от секундата.
” 2008 г. - Официално е
открит Големият андронов
ускорител.
Родени
” 1833 г. - Алфред Нобел,
шведски изобретател и
предприемач, основател на
Нобеловите награди
” 1917 г. - Дизи Гилеспи,
американски музикант

” 1945 г. - Никита Михал-
ков, руски режисьор
” 1949 г. - Бенямин
Нетаняху, министър-предсе-
дател на Израел
Починали
” 1904 г. - Минчо Кънчев,
български революционер и
писател
” 1929 г. - Васил Радосла-
вов, министър-председател
на България
” 1969 г. - Джак Керуак,
американски писател
” 1971 г. - Йосиф Цанков,
български композитор
” 1978 г. - Анастас Микоян,
съветски политик, в течение
на 40 години е кандидат-
член и член на Политбро на
КПСС, избиран за вицепре-
миер и за председател на
Президиума на Върховния
съвет на СССР.
” 1980 г. - Вълко Червен-
ков, министър-председател
на България от 1950-1956 г.
” 1984 г. - Франсоа Трюфо,
френски режисьор
” 2007 г. - Вили Цанков,
български театрален и кино-
режисьор

Íà òîçè äåí

"Проблемът бил в реке-
тьорския договор с "Булгар-
газ", се оправда г-жа Фан-
дъкова. А защо тогава не
сключи договори с други дос-
тавчици? Защо не го напра-
виха, след като по закон
имат право? Управляват 14
години, попита Манолова.

По отношение на столич-
ното ВиК-дружество Маноло-
ва каза, че ще го подготви в
следващите 4 години, за да
поеме то услугата на водос-
набдяването на София, а не
концесионери, както е сега.
"Концесията свършва през
2025 година и по-следващи-
ят кмет трябва  да бъде улес-
нен общинското дружество
да поеме дейността. Аз ще
подготвя това, защото хора-
та са недоволни от качест-
вото на ВиК-услугите в Со-
фия", посочи още Манолова.

По-рано през деня, при
участието си в "Нова теле-
визия" тя посочи, че сред ос-
новните й приоритети ще бъ-
де
до края на мандата да
има детска градина
за всяко дете.

 "Поколения наред деца
израснаха в списъците на ча-
кащите. Изчислили сме, че
това ще струва около 15 млн.
лева на година и Столична-
та община може да си поз-
воли тези средства - все пак
дават се за какво ли не, а
тук говорим за децата".
"При столица с толкова
огромен бюджет не е
справедливо пред млади-
те хора, активните, се-
мействата,
пред хората, които искат да
се развиват и да раждат де-
ца, да не се осигури 14 годи-
ни най-елементарното - мес-
та в детските градини за тех-
ните деца", каза още Мано-
лова.

"Малко е направено до-
сега. А трябва частните те-
рени, отредени за детски за-
ведения, да се отчуждят. За
15 такива терени сроковете
са изтекли поради бездейс-
твието на столичната общи-
на", каза Манолова и посо-
чи, че не се отделят средст-

те за отопление, които са
на твърдо гориво, ще се заб-
рани да се горят мокри дър-
ва и въглища за отопление,
енергийни помощи ще се
предоставят само за ток, газ
и парно.

"По отношение на пре-
застрояването имаме фун-
даментални различия с г-жа
Фандъкова - тя досега за-
лагаше на сгъстяване на зас-
трояването, а аз залагам на
разширението на града на
Север.
Позволи се цели квартали
в последните 14 години
да изникнат
без инфраструктура
- без пътища, градини, тро-
тоари, училища, паркове,
площадки за децата и за
спорт, зелени площи. Така
възникнаха новите кварта-
ли Манастирски ливади, Ви-
тоша, Кръстова вада. Това
трябва да се спре, не може
повече да се съгстява стро-
ителството. Ще изградим
Северния град, като първо
изградим инфраструктурата
- детски заведения, инсти-
туции, паркове, улици, тро-
тоари. В центъра му ще е
летището на Доброславци,
а строежите ще са ниское-
тажно еднофамилно строи-
телство", каза още Маноло-
ва.

"Кметът трябва да е ли-
дер, да има хоризонт, да но-
си отговорност за действи-
ята си, да чува и слуша хо-
рата и да намира решения
на проблемите им, аз това
съм доказала, че го мога
най-добре", каза още Мано-
лова.

Посочи, че ще работи с
Фандъкова, която ще е об-
щински съветник, ако не
спечели изборите. "Тя не-
съмнено знае най-много за
София", каза Манолова. Ще
пътувате ли с кола на НСО,
попита водещата накрая, а
Манолова отговори, че кме-
тът и ръководството на сто-
личната община ще пътуват
с обществения транспорт, за
да се дава личен пример,
като напомни, че тя самата
пътува с метро и градски
транспорт.ç

Ãðàæäàíñêèÿò êàíäèäàò çà êìåò íà
ñòîëèöàòà ïðèïîìíè, ÷å ñåãà
èñòîðè÷åñêè ñå ïëàùà íàé-âèñîêàòà
öåíà íà ïàðíîòî è ãðàæäàíèòå
ïëàùàò îò äæîáîâåòå ñè äúëã íà
äðóæåñòâîòî îò íàä 860 000 000 ëåâà

Ìàÿ Ìàíîëîâà: Ðúêîâîäñòâîòî
íà "Òîïëîôèêàöèÿ" - Ñîôèÿ å
áåçõàáåðíî
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Все повече млади хора правят
радикална промяна, загърбват гур-
бета в чужбина и започват всичко
от начало, тук, в България. Йовка
Колева и Красимир Костов са ед-
ни от тях. Днес те смело градят
"Зелената градина" в първомайс-
кото село Градина. От около годи-
на младата двойка се занимава с
биодинамично земеделие. Всичко
обаче започва доста по-отрано, ко-
гато Красимир решава да се хра-
ни здравословно. Цветята пък са
страст на Йовка, а днес техните
две любими занимания се обеди-
няват в едно успешно земеделие.
"От отглеждане на салатки и спа-
нак в саксийки на балкона в Ки-
пър, защото сме живели там 8 го-
дини, дойде идеята да се върнем в
България, да закупим къща на се-
ло с по-голям двор и да отглежда-
ме собствената си продукция," за-
почва Йовка.

По думите й отглеждането на
чиста и натурална храна не е отг-
леждането на биопродукция.

"За да отглеждаш нещо без хи-
мична намеса, не е задължително
да си сертифициран," убедена е
младата дама. В своето стопанст-
во тя и приятелят й прилагат тех-
нологията no-till, при която не из-
ползват копачни машини. "Единс-
твеното, което правим е, най-много
да се разрохкат с вила горните 4-
5 см. Добавяме тор от калифор-
нийски червеи, изравнява се и се
засажда. За някои култури това мо-
же да стане още на същия ден. За
други, при които е имало повече
плевели, слагаме мулчиращо фо-
лио, оставяме го седмици, или мо-
же би месец", обяснява Красимир.

Важно място в тяхната работа
заема и алеопатията, при която се
засаждат култури, които взаимно
си помагат и не си вредят.  "Ла-
тинки, невен и тагетис са едни от
цветята, които най-много се из-
ползват в биоземеделието. Таге-
тисът е против нематода. Невенът
се засажда заедно с картофи и
гони колорадските бръмбари или
зелевата пеперуда при зелевите
култури. Латинките в оранжерията
гонят белокрилката. Не помага на
100 процента, но има ефект, и то
доста добър", споделя Йовка.

Зеленчукопроизводителите за-
лагат повече на превенцията при
отглеждането на културите, откол-
кото на третиранията след това.
"При биоземеделието и препара-
тите, които ние използваме, това
са натривки от коприва, пелин, лю-
ти чушки, тютюн," допълва Йовка.

Предпазването на почвата е
предизвикателство номер едно, с
което Йовка и Красимир успешно
се справят.

"Ние използваме силажни фо-
лиа за стабилизиране, които сти-
мулират растежа на плевелите, но
като излязат на повърхността, след
това няма светлина, умират и се
разграждат. По този начин се стре-
мим да предпазим почвата от еро-
зията", обяснява Красимир. Друг
трик, който използват по препо-
ръка на съсед с богат опит в оран-
жериите, е заменянето на поцин-
кованата тел с френски корди.
"Използват ги във винопроизводс-
твото във Франция. Те са UV ста-

Ìëàäè çåìåäåëöè ïðàâÿò ÷óäåñà ñ
àëåîïàòèÿ è no-till

билизирани. Имат 15 години га-
ранция. Не ръждясват. Имат по-
добри механични свойства от по-
цинкованата тел. Залагаме много
и на засенчващата мрежа, която
играе двойна роля - и против пе-
перудата, и жаркото слънце", твър-
ди младият мъж.

Двамата залагат също на кон-
центрирания компост, тип хумус.
"Решихме да си правим наш, соб-
ствен, като използваме десетина
различни материала - от слама до
прясно окосена трева, всички от-
падъци от градина, остатъка от ка-
фето, изсушени черупки на яйца,
банани. Всичко това се прави на
различни нива. Като активатор из-
ползваме руски продукт", обясня-

ва Красимир. Между студения и
горещия компост, те избират по-
бързия вариант. "Студеният може
да отнеме до две години. Горещи-
ят компост е възможно да стане
за около 2 месеца в зависимост
от регулирането на температура-
та, въздуха и влажността. Не е нуж-
но да бъде на закрити пространс-
тва, но е по-удобно. Планираме
да направим навеси и там да бъ-
дат селектирани в различни клет-
ки в различните статии на ком-
постиране", обяснява Красимир.

В стопанството са внедрили и

капково поливане, защото е по-
удобно и пести време. "Целият пар-
цел без оранжериите сме го раз-
делили на 4 еднакви парцела - 20
м на 18,5 м. Лехите са стандарти-
зирани по 75 см, 25 см са между-
редията. Всичко е направено така,
че да могат да се разделят и от-
делните сектори с кранове, както
и всяка леха поотделно си има

кранче", обяснява Красимир.
В началото садят подарени се-

мена от приятели, които се зани-
мават с биоземеделие. "В момен-
та си купуваме семена от биозе-
меделци като нас. Една наша при-
ятелка, която е доброволка във
ферма в Ирландия, също ни пра-
ща семена. Последно ни беше пра-
тила азиатски салати и зелени рас-
тения като бакчой, татсой, мизу-
на. Друга култура, която е инте-
ресна на пазара, е манголд, още
му викат лъжлив спанак", споделя
Йовка.

Слабост са им спанакът и са-
латите, от които имат над 9 вида.
Експериментират с романеско, ка-
лабрезе, кейл.

"Продукцията си реализираме
на Фермерски пазар "Натурално"
в град Пловдив всеки петък. Пра-
вим също преки доставки до Асе-
новград всяка сряда", обяснява
Йовка.

Бъдещите им планове са сме-
ли, като част от тях е закупуване-
то на дехидрататор. "С него част
от продукцията, която не може да
бъде усвоена, да бъде консерви-
рана във вид на подправки, суше-
ни зеленчуци и плодове. Планове-
те ни са догодина да имаме и тре-
та оранжерия. И да имаме място,

където да можем да си отглежда-
ме разсада", планира младата
двойка.

Майсторлъкът да пребо-
риш без химия вредите-
лите по зеленчуците

В нашата зеленчукова градина
залагаме повече на превенцията
при отглеждането на различни кул-

тури, отколкото впоследствие на
третиранията, коментират произ-
водителите Йовка Колева и Кра-
симир Костов за Агри.БГ.  В свое-
то стопанство в първомайското се-
ло Градина двамата млади се при-
държат към биодинамичното земе-
делие. Залагат на технологията no-
till, при която почвата не се обра-
ботва механично, както и на але-
опатията, при която се садят кул-
тури, които взаимно си помагат.
"Латинки, невен и тагетис са едни
от цветята, които най-много се из-
ползват в биоземеделието. Таге-
тисът е против нематода. Невенът
се засажда заедно с картофи и
гони колорадските бръмбари или
зелевата пеперуда при зелевите

култури. Латинките в оранжерията
гонят белокрилката," разказва Йов-
ка.

Тази година тя е била неприят-
но изненадана от кубинска мана
при краставиците. Прави провер-
ка из старите книги и открива, че
в този случай помага колоидната
сяра. "Аз не можах да намеря ко-
лоидна сяра, затова се обърнах
към друг вид сяра - наносяра. Пак
е акарицид и фунгицид, използван
хиляди години от хората, занима-
ващи се със земеделие. И прора-
боти. За брашнеста мана пък по-
мага много хлебната сода", обяс-
нява зеленчукопроизводителят.

За подхранването на доматите
в стопанството младата двойка из-
ползва хлебна мая. Друго, което
правят, е шербетът от животинска
тор, най-вече от крави и коне. Под-
хранват също с настойка от коп-
рива, която може да се прилага
както листно, така и в почвата.
"Друго нещо, което работи, е олио
от дървото нийм. Произхожда от
Индия. То е против всякакви гри-
зящи насекоми, като колорадски
бръмбари, гъсеници, земни бълхи,
листни въшки. Но трябва да се при-
лага преди масово нападение, ина-
че няма да има ефект", убедена е
Йовка.

За брашнеста мана при крас-
тавиците, както и за подхранване

на домати, патладжан и пипер, про-
изводителите използват комбина-
ция от йод и прясно мляко, което
задължително трябва да е обез-
маслено или с много ниска мас-
леност. Идеята е да не пречи на
фотосинтеза, защото се използва
като прилепител. "Друго добро по-
падение е, че засадихме спанак
на реда с граха. Грахът образува в
почвата азотни капсули, които след
това всички зеленолистни могат
да ги използват за растеж", спо-
деля своя опит Йовка.

В градината използват капко-
во напояване, не само защото е
по-удобно и бързо, а и защото
откриват как с негова помощ мо-
гат да държат поповото прасе да-

леч от картофите. "Видяхме как-
ва огромна разлика имаха наши-
те картофи, които са поливани с
капково напояване, и картофите
на комшията, който полива на ва-
да. Нашите картофи почти не бя-
ха наядени от попово прасе по-
ради факта, че те бяха в дупка,
мулчирана със слама, и полива-
ни капково. Около самата дупка
на картофа няма вода и пръстта
не е рохка. Така на поповото прасе
му е много трудно да пробие и да
влезе", коментира младата дама.

Йовка и Красимир прибягват
още до услугите на натривки от
коприва, пелин, люти чушки, тю-
тюн. Пречка за тях е, че в Бълга-
рия трудно се намират такъв тип
готови биопрепарати, затова си ги
приготвят сами. Учат се от проба
- грешка. Понякога успяват, поня-
кога - не, но така трупат безценен
опит.

Екатерина АРСЕНОВА,

Агри.БГ.
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Първата половина на месец
октомври премина в очакване
на нови данни в доклада на Ми-
нистерството на земеделието на
САЩ за състоянието на глобал-
ния зърнен баланс. Обявеното
леко редуциране на производ-
ството на пшеница вследствие
на неблагоприятните агромете-
орологични условия в Австра-
лия и Аржентина, както и ражд-
вижването в експорта бяха ос-
новните фактори за възходящо
развитие на цените на двата ос-
новни зърнени контракта по
световните борсови пазари. В
САЩ оценката за хлебната пше-
ница е редуцирана с 500 хил.
тона и котировките скочиха с
13.00 долара до 229.00 щ.д./
тон. В ЕС и останалата част от
Европа добивите са добри и в

Ïî-ìàëêîòî æèòî
â ÑÀÙ âäèãíà
öåíàòà ìó íà áîðñèòå

Êåíåò Ðîãîô: Åâðîòî å íàé-ãîëÿìàòà
ãðåøêà íà ÅÑ

България не трябва да
се присъединява към
еврозоната. Европейският
съюз е добро решение,
но еврото беше най-
голямата грешка в акаде-
мичната история. Това
заяви проф. Кенет Рогоф
- преподавател в Харвар-
дския университет и бивш
главен икономист на
Международния валутен
фонд, в ефира на БНР.
"Еврото беше създадено,
защото много хора вярва-
ха, че по този начин ще
контролират инфлацията
в Европа. Те сгрешиха",
посочи Рогоф. "Възмож-
ността централната банка

на всяка държава да води
независима политика е
много добра и работи
навсякъде по света. Не
бих препоръчал да въвеж-
дате тази валута", добави
той.

Рогоф коментира и
цялостното състояние на
българската икономика.
"Българската икономика
се подобрява през пос-
ледните години, но все
още има какво да се
направи, за да може
страната да достигне
средното жизнено равни-
ще в еврозоната", подчер-
тава експертът

Според него финансова

криза в световен мащаб е
малко вероятна. "Разбира
се, всички са много
нервни по темата заради
опита, който натрупахме
от предишната криза.
Принципно рецесията не е
задължително да води до
финансова криза", добавя
Рогоф.

По негови думи "няма
никакво съмнение", че
търговските войни на

О Б Я В А

Изпълнително дело №: 20198510402191
Частен съдебен изпълнител Мариян Петков, рег. № 851, Район на действие СГС, ОБЯВЯВА

на интересуващите се, че от  22.10.2019 до 17:00 часа на 05.11.2019 съгласно чл. 18, ал. 4
от ЗЧСИ по реда на ЗОЗ, ще се проведе публична продан на недвижими имоти, собственост
на длъжника БГ ПРОДАКШЪН ЕООД C ЕИК 175371337 и заложени съгласно Договор за
особен залог на търговско предприятие от 04.06.2012 г., спрямо които заложният кредитор
ЮРОТРЕЙД ПРОПЪРТИС ООД с ЕИК 204435863, е пристъпил към изпълнение, съгласно разпо-
реждане за вписване № 2019082002090, издадено на 20.08.2019 г. от ЦРОЗ, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, СО, район "Студентски", състав-
ляващ УПИ I-2719, 2720, в квартал 48 по плана на гр. София, местност "Студентски град", с
площ от 1523 кв. м, заедно с  направени подобрения и приращения върху имота, в това
число трафопост и надземни Паркоместа  от Р87 до Р98, както и находящите се в построе-
ната в УПИ СЕДЕМЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА обекти: АПАРТАМЕНТ А.1.1 /буква "А", едно,
едно/; АПАРТАМЕНТ А.5.3 /буква "А", пет, три/, АПАРТАМЕНТ Б.5.4, /буква "Б", пет, четири/,
ПАРКОНИВО, НАХОДЯЩО СЕ НА СУТЕРЕНА В ГОРЕОПИСАНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НА КОТА -
6,15, С БРУТО ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1500,98 КВ. М, ВКЛЮЧВАЩО: мазета М1 До М8,  ПАР-
КОМЕСТА от Р44 до Р 48, ГАРАЖНИ КЛЕТКИ Г49 до Г55, ПАРКОМЕСТА от Р56 до Р 58, ГАРАЖНИ
КЛЕТКИ Г59 и Г60, ПАРКОМЕСТА Р61 до Р71, ГАРАЖНИ КЛЕТКИ Г72 до Р 86; ПАРКОНИВО,
НАХОДЯЩО СЕ НА СУТЕРЕНА В ГОРЕОПИСАНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НА КОТА -3,10 /МИНУС
ТРИ ЦЯЛО ДЕСЕТ СТОТНИ/ С ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1500,98 КВ. М, ВКЛЮЧВАЩО: мазета
М1 до М8, ПАРКОМЕСТА от Р1 до Р5, ГАРАЖНИ КЛЕТКИ от Г6 до Г11,  ПАРКОМЕСТА от Р12 до
Р15, ГАРАЖНА КЛЕТКА Г16, ПАРКОМЕСТА от Р17 до Р28, ГАРАЖНИ КЛЕТКИ Г29 и Г30, ПАРКО-
МЕСТА от Р31 до Р43.

Продажбата ще се извърши чрез подаване на писмени наддавателни предложения  и  явен
търг с устно наддаване.

Желаещите да закупят имотите могат да подават писмени наддавателни предложения в
срока на проданта /от  22.10.2019 до 17:00 часа на 05.11.2019/ в кантората на ЧСИ Мариян
Петков,  като в тях посочват с думи и цифри предложената цена. Наддавателните предложе-
ния ще бъдат обявени на 06.11.2019 в 10:00 часа в кантората  на ЧСИ Мариян Петков,
находяща се в гр. София, ул. "Неофит Рилски" № 43 и ще бъде обявен купувач.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА за всички горепосочени недвижими имоти в съвкупност, от която ще
започне наддаването е в размер на 966 997 /деветстотин шестдесет и шест хиляди девет-
стотин деветдесет и седем/ лева.

Всички желаещи да огледат имота, могат да го сторят след предварителна уговорка с част-
ния съдебен изпълнител на e-mail адрес: office@marlex-bg.com  и на телефон 0898 354 023.
Всички желаещи да се запознаят с документите по проданта, могат да го сторят на адрес:
гр. София, ул. "Неофит Рилски" № 43.

Недействително е наддавателно предложение, което е: подадено от заложния длъжник,
неговият законен представител, депозитарят и негови служители, както и посочените в чл.185
от ЗЗД; наддавателни предложения за цена под началната; наддавателни предложения над-
хвърлящи началната цена с повече от 30 на сто.

Обявеният за купувач трябва да внесе цената в срок от две седмици по сметка: Банка ЦКБ
- КЛОН ХИМИМПОРТ, BIC:CECBBGSF, специална  сметка: BG24 CECB 9790 5050 2870 00.

В случай, че предложената цена е в размер над 29 337.45 лв. (15 000 евро), обявеният
купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 66, ал. 2
ЗМИП, а наддавачът - юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния
собственик на юридическото лице, съгласно чл. 59 от ЗМИП.

Áúëãàðèÿ òðÿáâà äà ñòîè äàëå÷ îò íåãî
è äà íå ñå ïðèñúåäèíÿâà êúì åâðîçîíàòà

американския президент
Доналд Тръмп са основна-
та причина за глобалното
икономическо забавяне.
"Не става въпрос дори за
незабавния ефект от
митата, а за това, че
никой не може да прогно-
зира какво ще се случи в
бъдеще. Политиката стана
непредвидима и бизнесът
не знае какво да прави",
заключва Рогоф. ç

Тежката суша притесни
земеделците от цяла Бъл-
гария. Влажност в почва-
та няма на дълбочина ве-
че до 20 см. Въпреки то-
ва, заради напредването
на времето, стопаните из-
вършват есенната предсе-
итбена подготовка за се-
итбата. Кампанията е съ-
пътствана от много проб-
леми със земеделската
техника. Заради голямата
суша машините се чупят
по-лесно, а на места не из-
вършват обработката как-
то трябва, тъй като в поч-
вения слой от 10 до 30 см
вече има силно втърдява-
не на пръстта.

Най-сериозна е ситуа-
цията със засушаването в

Òåæêà ñóøà çà åñåííàòà ñåèòáà, ÿçîâèðèòå ïðåñúõíàõà
ниха за последната така-
ва година през есента на
2012-а. Тогава обаче, за
разлика от сега - валежи-
те започнаха в началото
на октомври.

В България сериозен
дъжд от агротехническо
значение, не е валял от
средата на юли. Това са 3
месеца на абсолютна суша
при необичайно високи за
есента температури.

През следващата седми-
ца валежи със стопанско
значение също не се прог-
нозират. Заради рекордна-
та суша, дефицитът на вла-
га ще забави началното
развитие на засетите по-
севи с рапица, ечемик и
пшеница. ç

южна България - област
Пловдив, Пазараджик,
Хасково, Бургас. Не по-

добро е положението и в
цяла северна България, къ-
дето земеделците си спом-

Есенна сеитба до пресъхващия язовир Жребчево

Много често
журналисти, обще-
ственици, дори по-
литици питат - кои
са причините за
обезлюдяването на
българските села,
макар този процес
да отминава няколко общини, които са изключение. Ед-
на от поредните причини е атаката срещу българските
земеделски производители и по-специално овощарите,
която се реализира отново чрез чуждите търговски ве-
риги. Само през първите седем месеца на 2019 г. в Бъл-
гария са внесени близо 42 хил. тона ябълки, става ясно
от данни на Националния статистически институт. Общи-
ят внос на пресни плодове в периода януари-юли 2019 г.
достига 208,5 хил., като увеличението е над 11% спрямо
същия период година по-рано.

Най-голям принос за ръста на вноса на пресни пло-
дове през първите седем месеца на 2019 г. имат достав-
ките на ябълки, които се увеличават над два пъти на
годишна база, до 41,6 хил. тона. Основен дял от общия
внос на пресни плодове продължават да заемат цитру-
совите плодове и бананите с общо 98,7 хил. тона - с 3,6
хил. тона повече спрямо седемте месеца на 2018 г.  От
данните на статистиката става ясно, че тази година вна-
сяме и повече ягоди (с 57,8%), череши (с 63,7%) и сливи
(с над два пъти), а спад има при вноса на дини (с 9%),
праскови (с 22%), грозде (с 25%), круши (с 35,9%) и
вишни (с 62,8%). ç

Åòî êàê óáèâàò ñåëàòà: Â Áúëãàðèÿ ñà
âíåñåíè çà 7 ìåñåöà ðåêîðäíèòå 42 000
òîíà ÿáúëêè

рамките на прогнозираните, та-
ка че Франция леко повиши ко-
тировките с 3.25 евро до 181.25
евро/т, в Русия и Украйна це-
ните се повлияха от Щатите и
отидоха нагоре с 8.00 и 7.00
долара до 203.00 и 201.00 щ.д./
тон. В баланса на царевицата
липсват значими промени и от-
въд океана цената възвърна ста-
рото ниво със седем до 173.00
щ.д./тон, във Франция цареви-
цата качи 2.00 евро до 168.00
евро/тон, а Украйна за достав-
ка ноември е с нулева промяна
на 163.00 щ.д./тон. При ечеми-
ка Украйна отново котира на
старата цена - 180.00 щ.д./тон,
а Франция търгува нагоре пи-
воварен ечемик с плюс 6.00 ев-
ро на 171.00 евро/тон. Рапи-
цата в Европейския съюз
(Еuronext) се понижи с нови
2.75 евро до 380.75 евро/тон.

В подкръг "Зърно" на Софий-
ска стокова борса АД котиров-
ките също се пораздвижиха.
Хлебна пшеница от място се
предлага от 350.00 до 310.00
лв./тон, търсенето е на 270.00-
290.00 лв./тон. При фуражната
пшеница търговците сближават
позициите с леко движение на-
горе, предлагат на 280.00 лв./
тон, търсенето е на 250.00-
260.00 лв./тон. За царевица
имаше заявки за покупки на
200.00-240.00 лв./т и предла-
гане на 260.00-240.00 лв./тон,
като сделките се счлючваха на
240.00 лв./тон. При фуражния
ечемик търговците също ни за-
радваха със сделки на 220.00
лв./тон, като продавачите ва-
рираха в диапазон 270.00-
220.00 лв./т, а купувачите от
200.00 до 220.00 лв./тон. Мас-
лодаен слънчоглед се търси с
повишение нагоре на 540.00-
580.00 лв./тон. Всички цени са
без ДДС. ç
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Ïðîìÿíàòà å âúâ âàøèòå ðúöå, íèå ùå ãðàäèì
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïîäêðåïè
Ñòåôàí Ñàáðóòåâ çà êìåò
íà Ñìîëÿí

 "Много хора се питат с
какво нашата политика е
по-различна от тази на опо-
нента ни. Има огромна раз-
лика. Те отдават комунал-
ните услуги на концесионе-
ри. Ние - на общински дру-
жества. Резултатът от наши-
те действия е, че вие ще
плащате по-ниска цена на
водата, например. Те про-
дават общински имоти, па-
сища и гори. Ние ги внася-
ме като апортна вноска в
общи предприятия с бизне-
са. Резултатът е развитие
на местно производство,
работа и приходи за общи-
ната. Те увеличават местни
данъци и такси. Ние - не.
Даже освобождаваме от
такси детските градини.
Правителството раздава
природните ресурси на об-
щините за ползване или
концесии на приближени.
Ние смятаме, че всяка об-
щина трябва да стопанис-
ва и управлява минерални-
те води, пещери и други
природни богатства сама."
Това каза председателят на
НС на БСП Корнелия Ни-
нова пред жителите на град
Смолян. Тя бе в планинс-
кия град, за да подкрепи
кандидата за кмет на об-
щината, издигнат от "БСП
за България", Стефан Саб-
рутев и кандидатите за об-
щински съветници от лис-
тата на левицата. Корнелия
Нинова добави, че част от
социалната община е и
здравеопазването, което е
в тотален колапс. Тя заяви,
че държавните и общински
болници трябва да бъдат ле-

"Днес пред вас ме из-
правя силното ми желание
за промяна. Не просто да
говоря за нея, а реално да
участвам в този процес. Из-
правя ме и убедеността, че
е дошло време нашето по-
коление да поеме отговор-
ност за случващото се в
страната ни." С тези думи
кандидатът за кмет на Русе
Пенчо Милков, издигнат от
местна коалиция "БСП за
България" се обърна към жи-
телите на село Червена во-
да. На срещата присъства-
ха евродепутатът от БСП/
ПЕС Елена Йончева, зам.-
председателят на ПГ на
"БСП за България" Крум
Зарков и кандидати за об-
щински съветници от мест-
на коалиция "БСП за Бълга-
рия" в Русе. Пенчо Милков
сподели с присъстващите,
че намерението да се кан-

"Много се радвам,
че Брягово е едно от
живите села в Бълга-
рия, защото аз оби-
калям из цялата
страна и мога да ви
кажа, че картината в
повечето далеч не е
такава. Няма нищо
по-хубаво от едно
пълно с живот, краси-
во и тихо българско
село". Това каза пред
жителите на с. Бряго-
во заместник-предсе-
дателят на НС на
БСП Кирил Добрев.
Той беше в Брягово
заедно с народния
представител Георги
Търновалийски, за да
подкрепят кандидату-
рата на Николай
Митков за кмет на
община Първомай.
"Познавам Николай
отдавна и съм убе-
ден, че няма да има
по-добър кмет на
община Първомай от
него", каза пред
присъстващите зам.-
председателят на
БСП и допълни, че
кандидатът на леви-
цата за кмет на
Първомай е един от
малкото хора, които
със своята активност
и пробивност е успял
да направи хубави
неща за общината.

"В момента, в
общини, управлявани
от ГЕРБ, хората са
наплашени, че ще
загубят работата си
или че техни близки
ще бъдат уволнени.
Това можем да го
променим, само ако
преборим страха" -
подчерта Кирил
Добрев. Той припом-
ни, че за последните
10 години управление
България е изправена
пред демографска
криза, а младите
хора не искат да
живеят тук и емигри-
рат. "Младите хора не
искат да живеят в
България, защото
чувството за справед-
ливост е нарушено, а
младият човек има
изключително изразе-
но чувство на достой-
нство и иска да
живее нормално" -
коментира Добрев.

По-късно през
деня зам.-председате-
лят на БСП, заедно с
народния представи-
тел Манол Генов и
Емил Караиванов -
настоящ кмет на
община Асеновград,
борещ се за пореден
мандат, участваха и в
работна среща с
асеновградския
бизнес. ç

Êèðèë Äîáðåâ
ïðèçîâà
äà ïðåáîðèì
ñòðàõà

чебни заведения, а не тър-
говски дружества. Нинова
бе категорична, че за да се
случат всички тези предло-
жения, е важно да се раз-
вие местната икономика. "В
нашите програми е записа-
но, че кметовете ни ще съз-
дадат условия на фирмите,
като на първо място нама-
лят местните данъци за тях.
Правителството делегира
задължения на общините,
без да им дава дори един
лев, за да ги изпълняват. За-
това много от тях решават
да увеличат местните данъ-
ци и такси. Нашите кмето-

Ïåí÷î Ìèëêîâ, Ðóñå: Íîâî ïîêîëåíèå ùå ïîåìå îòãîâîðíîñòòà
пя Пенчо Милков. Да ви убе-
дя, че промяната в Бълга-
рия, промяната към един по-
добър живот няма да дойте
отвън. Тя ще дойде от вас.
Затова гласът на всеки един
от вас е изключително ва-
жен", заяви евродепутатът
Елена Йончева. Тя добави,
че промяна е възможна и
важна, за да останат наши-
те деца и внуци в България.
"Познавам  Пенчо Милков
повече от 2 години. Работи-
ли сме заедно, изправяли
сме се заедно в тежки бит-
ки срещу много силни съ-
перници, но въпреки това
той е устоявал. Той е човек,
който не се страхува, човек,
който застава зад кауза и
не жали сили докато не пос-
тигне успех.  Аз съм убеде-
на, че промяната в Русе ще
дойде с него", категорична
бе Елена Йончева. ç

ЗЕМЯ припомня, че по време на обиколката
си в подкрепа на кандидатите на БСП за кметове
Корнелия Нинова засегна и други важни въпроси:
"Дойдох във вашето малко населено място Дунав-
ци,за да ви дам кураж,че не сте забравени. Всеки
българин, където и да живее, има еднакви права
на живот, на здравеопазване, на работа и доходи.
Нашият кандидат за кмет е председател на Нацио-
налното сдружение на кметове на кметства. Заед-
но с тях от години се борим кметствата да имат
самостоятелен бюджет, а да не зависят от реше-
нията на кмета на общината. Така и вие ще сте
защитени и осигурени", заяви тя в Дунавци.

"Представям пред вас една инициатива за Се-
верозапада, в която ви моля да се включите.
Събират се  подписи от Видин, Монтана и Враца
за "Фонд Северозапад". Средства от бюджета да
бъдат отделени в специален фонд за развитие на
Северозапада. Те са за вас, вашите деца и роди-
тели. Регионалните различия се увеличават. Обез-
людяват български градове и села. Северозапа-
дът тъне в бедност и безпътица". Това заяви ли-
дерът на БСП Корнелия Нинова на среща с жите-
ли във Видин. В града тя подкрепи кандидата за

ве обаче няма да го напра-
вят, а ще заложат на съз-
даването на общински
предприятия, които да из-
пълняват поръчките по-ев-
тино, но качествено и ще
спрат кражбите", добави
Нинова.

"Промяната в Смолян е
във вашите ръце и аз вяр-

вам, че тук можем да се
поздравим с победа след
изборите на 27-и октомв-
ри", заяви още Корнелия
Нинова и призова жители-
те на Смолян да гласуват
с №56. Тя беше посрещна-
та в Смолян и Чепеларе
с родопски песни и каба
гайди. ç

Êìåòñòâàòà äà èìàò ñàìîñòîÿòåëåí áþäæåò,
êàòåãîðè÷íè ñà îò ÁÑÏ

дидатира за кмет и вярата,
че може да се справи с пре-
дизвикателството дълго вре-
ме са се оформяли в него.

Милков представи листа-
та с кандидати за общинс-
ки съветници на местната
коалиция, като изтъкна, че
е горд да води след себе си

толкова достойни хора. Той
уточни, че половината от
кандидатите в нея са жени,
а четиридесет на сто са хо-
ра под 40 години, а в листа-
та има и 10 души от граж-
данската квота, които не са
членове на политически пар-
тии. "Тук съм, за да подкре-

кмет на Видин Любомир Георгиев и кандидатите
за общински съветници и кметове на населени
места. "Скъпи хора, поздравявам ви за енергия-
та, която излъчвате, и волята за победа, в която
вярвате. Един учител винаги работи за бъдещето,
защото работи с деца. Такъв кмет ще бъде Любо-
мир Георгиев - управник, който гарантира добро-
то бъдеще на Видин".

Тя отбеляза, че  кандидатите за кметове и об-
щински съветници са добро съчетание от опитни е
млади и енергични хора, които взаимно  се допъл-
ват. "Тук сме най-вече, за да подредим това, което
ще направим за Видин.  Нашият най-важен прио-
ритет е социалната община. Това за нас означава
безплатни детски градини, даване на общински
жилища на млади семейства, помощ на млади хо-
ра да учат, но с уговорката след това да се върнат
тук. А за възрастните хора ще  продължим да нас-
тояваме за преизчисляване на всички пенсии на
пенсионерите и за Закон за възрастните хора",
обясни Нинова.

Относно темата със  здравеопазването Корне-
лия Нинова  беше категорична, че е наложително
да отпадне търговският статут на болниците. ç



За мен е
лична кауза
темата за
жилищната
политика
и нуждата
младите
семейства,
които са
избрали
да отгледат
децата си
в София,
да бъдат
подпомагани
от общината
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- Наближава краят на предизбор-
ната кампания за общински съветни-
ци и кмет на София. Какви проблеми
най-често поставят пред Вас избира-
телите?

 - Проблемите на София са много.
Има такива, които са специфични за
някои квартали. Има и проблеми,
които касаят всички жители на града.
В Красна поляна най-често си гово-
рим за мръсния въздух, който е проб-
лем в цяла София, но особено остър в
нашия район. В целия град има проб-
леми с презастрояването, трафика,
задръстванията, паркирането. В много
лошо състояние са тротоарите на
столицата и голяма част от малките
улици. Мръсотията по улиците също е
проблем на много место, дори в уж
елитните квартали. Градът се задуша-
ва. София има нужда от голяма про-
мяна и съществен напредък в решава-
нето на поне няколко основни пробле-
ма.

- Управляващите се хвалят с центъ-
ра на София, който е лъскав и предс-
тавителен. Но как живеят хората в
крайния квартал?

 - Управляващите се хвалят с
центъра и по-големият проблем е, че
безкрайните ремонти в центъра и
огромният ресурс, който се излива, на
практика се хвърля за ПР акции. Но
ремонтът на Граф Игнатиев показа, че
дори в центъра се работи некачестве-
но. Парите отиват на вятъра, резулта-
тите са лоши. Хората са недоволни и
с основание. Какво в такъв случай да
кажем за районите, които наричаме
"спални", където на практика пребива-
ват огромна част от жителите на
града? Имаме улици и тротоари, които
не са пипани от 30 години. Има
обекти, държавни и общински, които
пустеят, а в същото време на свръх-
застроени места продължават да се
дават разрешителни за строеж. Най-
лесно е да отделим хората от центъра
и тези от периферията. Управляващи-
те умишлено водят политика уж в
подкрепа на центъра пренебрегвайки
райони като Красна поляна, Люлин,
Младост, Надежда и големи крайни
квартали като Дружба. Но от тях вече
са недоволни и живеещите в центъра.

- Какви са личните Ви ангажимен-
ти към жителите на район "Красна
поляна", които ще представлявате в
Столичен общински съвет, ако бъдете
избран?

 - За Красна поляна е важно да се
реши проблемът с мръсния въздух и
за това ще са нужни много усилия.
Но за мен лично е важно да се решат
и няколко конкретни проблема на
района като например възстановява-
нето на стадион "Септември". Красна
поляна има нужда и от реализация на
цялостен план, който да отвори райо-
на към другите части на града и
особено към центъра. Ние сме много
близо до центъра като район, но
оставаме неглижирани от Столична
община и по тази причина не е прес-
тижно да се живее в Красна поляна.
Районът не се развива. Много неща
трябва да се свържат в тази посока. В
следващия мандат се надявам да
положим едно добро начало.

За мен е лична кауза темата за
жилищната политика на Столичната
община и нуждата младите семейства,
които са избрали да отгледат децата
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Евгений
БЕЛИЙ,

кандидат за
общински
съветник в

Столичен об-
щински съвет

си в София, да бъдат подпомагани от
общината. Детските градини са проб-
лем, по който БСП е на категорична
позиция от поне 15 години. ГЕРБ не
се вълнуват от тази тема, но аз смя-
там, че при успех на Мая Манолова
проблемът ще се реши в рамките на
мандата. Но политиката за младите
хора в София трябва да бъде по-
всеобхватна. Общината трябва да
инвестира в свой жилищен фонд и да
подкрепи младите работещи хора не
само с места в детските градини, но и
с места за живеене.

- Какво ще направи БСП, за да
облекчи съдбата на стотици хиляди
софиянци, ощетени от монополистите
- "Топлофикация" и "Софийска вода"?

 - БСП през всичките 30 години
като опозиция в София е водила
много тежки дебати за неадекватната
дясна политика на Столична община
по отношение на тези естествени
монополи. Винаги и последователно
сме били против концесионирането на
водоснабдяването в София. Няма
нужда някаква частна фирма да съби-
ра пари от водоснабдяване. Вече
имаме и десетилетен опит. Няма
промяна в качеството на услугата. Не
виждам смисъл "Софийска вода" да не
се управлява от общината.

Що се отнася до "Топлофикация",
част от проблемите са в начина, по
който ГЕРБ управляват дружеството.
Доброто управление ще се отрази
положително на всички абонати.
Проблемите там се наслагват вече 30
години. Няма бързи и лесни решения,
но като социалистическа партия ние
трябва да облекчим плащанията за
отопление на хората, на които е най-
трудно - пенсионерите и младите

семейства.
- БСП обещава нов модел на

управление в Общината. Как ще
направите управлението на София
по-прозрачно, освободено от корупция
и икономически зависимости?

 - Управлението на София е такова
не от 10 години. Всъщност ГЕРБ
наследиха начина, по който се ръково-
ди общината от Софиянски и не
промениха нищо. Просто едни десни
хора, вместо да се наричат демократи,
почнаха да се наричат гербери. Про-
мяната вероятно ще изисква и смяна
на определени хора, но по-важното е,
че ще се промени радикално управле-
нието на общината за първи път от
три десетилетия. Схемите няма да
могат да работят, както досега. Няма
да стане за един ден и ще са нужни
много усилия, но съм убеден, че
резултатът ще бъде видим още в
средата на мандата.

- Вие сте и заместник-председател
на Български антифашистки съюз.
Как като общински съветник ще се
борите срещу нарастващите прояви на
неофашизъм и насилие в столицата?

 - Проблемите са много по-дълбоки
от това, че някакви хора искат да
участват в Луков марш или пък да
събарят паметника на Съветската
армия. Още в учебниците по история
в българското училище на децата се
преподават откровени лъжи. Героизи-
рат се като елит хора, които са извър-
швали тежки престъпления спрямо
българския народ, а се заклеймяват
борци за свобода и невинни жертви
на монархо-фашисткия режим.

За това е и трудно на местно ниво
да се постигнат големи резултати. Но
аз не съм човек, който отказва да се
бори. Дори и сега, бидейки в опози-
ция, ние полагаме не малко усилия за
поддържане и възстановяване на
паметници на антифашисти. Ще
продължа тази си денйост с нова
енергия като общински съветник. Иска
ми се по някакъв начин общината да
може да популяризира сред столичани
истинската история на България,
въпреки че Министерство на образо-
ванието пише учебниците. Но това ще
бъде трудно.

- Десните сили опитват да реани-
мират натиска за премахване на
паметника на Съветската армия.
Какъв е Вашият коментар?

 - Мога да успокоя всички, че
паметникът няма да бъде премахнат.
Той е обект на редица международни
договори, по които България е страна.
Дори президента Желев е подписвал с
руската страна споразумения по
темата. Десните знаят, че не могат да
го бутнат и не това им е целта.

Идеята е да се измести дебата за
София от реалните проблеми и ние да
си говорим цял месец за Съветската
армия, вместо за далаверите в общи-
ната, за ремонта на Граф Игнатиев
или за местата в детските градини.
Посланието на десните към избирате-
лите е: "Ние може и да крадем, но
гласувайте за нас, защото сме против
комунистите и Съветската армия."
Така се употребява антикомунизмът в
София - като индулгенция за корупци-
ята и лошото управление.

Интервюто взе
Теофан ГЕРМАНОВ
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Âàíãà, Ëåâ÷åâ, Êåíåäè
Сега, покрай смъртта на

Левчев, се сетих, че имам ед-
но много ценно интервю с не-
го - от 2003-а.

През изминалите години
доста неща бяха опоскани от
него от разни "автори" - осо-
бено за Ванга. Предлагам ви
тъкмо фрагментите, които се
отнасят за нея.

***
/интервюто/
- Навремето каза в "Събе-

седник по желание", че вре-
мето е надежда…

- Да, даже ти го написах
тогава.

- Обаче има един въпрос
на Макс Фриш: "Може ли ом-
разата да роди надежда?"

- Според мен не, или във
всеки случай не добра надеж-
да. Нашата грешка беше, че
заложихме на омразата - тя
не ражда добри надежди.

- Още около надеждите.
Надяваш ли се на отвъден
живот?

- Честно казано, не.
- Не заслужаваш ли?
- Не ми е ясна тази мате-

рия. Има такъв живот обаче,
очевидно има. Успореден ли
е, отвъден ли е, какъв е, не
мога да ти кажа, но има та-
къв. Но защо трябва да се на-
дявам на него?

- Откъде имаш знаци за
това?

- Ванга беше такъв знак на
човек, който може да говори с
друг свят. Как ще го наречеш,
е друг въпрос. Тя виждаше то-
ва, което ние не виждаме.

Всеки човек е абсолютно уникален сам по себе си. Дори отпечатъците на
милиарди хора не се повтарят, какво остава за цялото същество. Какъв
товар тогава е носела тази жена, чиито последни думи бяха "Няма страшно"Кеворк КЕВОРКЯН

- Кое беше последното, ко-
ето ти каза Ванга?

- Преди смъртта си тя ста-
на доста неконтактна, доста
трудна и когато се виждахме,
мълчахме. Тя ми определяше
кога да дойда пак, но практи-
чески разговор не се получа-
ваше. Спомням си в един от
последните разговори, който
беше много тягостен, тя ме

предупреди, че идва лошо вре-
ме.

- Как точно го каза?
- Лошо, лошо, идва много

лошо. Когато запитах какво
става, какво е лошото, тя ми
отговори: "Парите сменят сво-
ето място".

- Своето място?
- След като са минали доб-

ри и лоши времена, ще ти ка-
жа, че едва ли някой може да
ми даде по-точна дефиниция
на това, което е станало. Па-
рите смениха своето място.

- Къде отидоха?
- От едно общество в дру-

го. Пък, разбира се, от едни
ръце в други.

Ванга беше възраст-
на сляпа жена.
Тя виждаше това,
което ние не вижда-
ме, но не виждаше
онова, което
ние виждаме.

Тя можеше да падне в една
дупка, тя трябваше да бъде во-
дена. Тя беше в ръцете на
службите. Къщата й беше пъл-
на с микрофони, хора я пазе-
ха, пускаха едного, друг не
пускаха и т.н.

Но тук бих ти разказал ед-
на история. Веднъж заведох
Джон Чийвър при нея. Поч-
ти съжалявам за този експе-
римент. Има стенограма от
преводачката Илинда Марко-
ва с разрешението на Ванга.
Ванга посрещна този голям

писател, той е от ранга на Гор
Видал, с когото ти разговаря
скоро. Посрещна го с няколко
приказки за живота му, които
го убедиха, че тя знае много
неща, и даже го поуплашиха.

След това за моя голяма
изненада го попита дали поз-
нава Жаклин Кенеди. Той ка-
за: "Да." - "Можеш ли да й
предадеш нещо от мен?" - "Да,

мога". - "Кажи й да дойде при
мене и аз ще й кажа кой е
убил мъжа й, т.е. президента
Кенеди". Той каза: "А не може
ли вие да дойдете, или по друг
начин да стане?" Тя каза "не".
Те не й даваха често пъти до
Мелник да отиде! "Но ако тя,
Жаклин Кенеди, не е набли-
зо, аз не мога да дам този от-
говор", каза Ванга.

След време, в един от раз-
говорите ни, Левчев се сети и
за друго.

Жаклин Кенеди си била
ангажирала за цял месец
апартамент в хотел "София",
но така и не я пуснали да дой-
де.

"Кой, нашите идиоти ли?
- попитах. - Че защо, тъкмо
щяха най-после да научат не-
що съществено?"

"Как нашите! Какво гово-
риш! Американците!"/

/продължение на интервю-

то/
В края на срещата с Чий-

вър Ванга изведнъж му заго-
вори нещо, което мен дори
малко ме подразни. "А какво
има - казва - в твоя куфар?" -
"Нищо няма. Има ризи, вра-
товръзки". Има - казва Ванга
- и други работи". Когато се
прибрахме в София, куфари-
те на Джон Чийвър бяха из-
чезнали. Побеснях, разбира се,
наругах, когото можах. Куфа-
рите бяха намерени. А един
от тези, които намериха ку-
фарите, ми каза: "Имаше нар-
котик вътре".

- Какво искаш да кажеш?
Слушали са разговора ли?

- Разбира се. Естествено,
че са го слушали.

- А наркотика?
- Вероятно той е употребя-

вал наркотици. Той е бил преди
това алкохолик, това всеки го
знае, цяла Америка го знае.

- Кой избягваше да ходи
при Ванга?

- Тези, които ги беше
страх. Тя често пъти се е смя-
ла, питаше ме: "Този защо не
идва?" После сама ми отго-
варяше, странна приказка
имаше: "Щото му е мръсно чо-
рапчето". Какво значи това,
и досега не знам. Но има хо-
ра, които се страхуваха от нея
и те могат да продължат да се
страхуват..

- И казваш, че тя е едно
от свидетелствата за отвъд-
ното?

- Да, да. Тя казваше неща,
които човек не ги знае. Тя
твърдеше, че чува гласове. Аз
мисля, че съм го казвал това,
то предизвика доста разпра-
вии, сега пак ще предизвикам
разни приказки…

- Нищо. Да са живи и
здрави.

- Аз я питах един път за-
що не ни предупреди за смърт-
та на Людмила Живкова. Тя
каза: "Това не ми беше каза-

но". Известно е, че тя чуваше
гласове, но мисля, че имаше
и вътрешно зрение.

- А времето какви въпроси
изсипа в чинията ти?

- Времето изсипва в чини-
ята ми много неприятни въп-
роси. Защо толкова зле живе-
ят хората, имаме ли право да
търпим, да мълчим? Когато
говорихме за Ванга, ти ме за-
пита за нейните последни ду-
ми. Всъщност аз не ти отго-
ворих на този въпрос. Ней-
ните последни думи бяха след
едно дълго мълчание. Аз се-
дях до нея. Накрая тя каза:
"Няма страшно". Не зная на
кого го казваше тя. На себе
си ли говореше, на мене ли?
Към кого бяха адресирани те-
зи думи? Но много бих желал
те да се отнасят за България.
За тези хора, които се опит-
ват да живеят достойно. Ис-
кам да им кажа, че тези думи
"Няма страшно" се отнасят за
тях. Не знам дали имам пра-
во.

- Кой ще открадне Бълга-
рия. Мислил ли си върху то-
ва?

- Не. Могат да се открад-
нат блага и други неща, Бъл-
гария - не. Няма страшно.

- Има един девиз: "При-
личай на британец, мисли ка-
то евреин". На кого да при-

личаме и като кого да мис-
лим?

- Аз искам да мислим като
българи и да приличаме на
себе си.

***
/Фрагменти от книгата

"Кеворк проговаря. Необичай-
ни срещи"/

Отвъд мистерията, в слу-
чая с Ванга има и нещо дру-
го.

Безбройните човеш-
ки истории, които
е трябвало да изс-
лушва, не са ли я
унижавали по няка-
къв начин? Как е
страдала? Изглеж
да, никой не я
попита за това.

Просто я натоварваха със
собственото си страдание, и
толкова.

Руската поетеса Ахматова
казала веднъж, че на човек
трябва да му издигнат памет-
ник там, където той е най-
много унижаван.

Значи, Рупите е това мяс-
то.

Ето каква представа имам
На стр. 17

Портрет на Ванга от Светлин Русев

Любoмир
Левчев
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Предложението
четвъртък, 21,00 ч.

Бялото слънце на пустинята
петък, 22,00 ч.

Студио Шампионска лига
сряда, 19,30 ч.

ÁÑÒÂ

bTV Cinema,
íåäåëÿ,
21,00 ÷.

Êèíî Íîâà BTV Action



ЗЕМЯ 21 - 27 ОКТОМВРИ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 21 октомври

22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв

филм /3 епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /6 епизод/п/

03.15 Малки истории /п/
04.15 Законът на Дойл 4 тв

филм /3 епизод/п/
(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.3 еп.26

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 приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.37

15.00 Премиера: "Шест
сестри" - сериал с.6
еп.67

16.00 "Едно голямо семейс-
тво" - сериал, с.2
еп.13

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.116

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги "
- сериал, еп.4

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.16

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

06.00 Анимационен блок:
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.18 - 21

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

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.6

10.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.4

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

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.6

13.00 "Произходът на меча"
- екшън (Китай,
2011), режисьор Сю
Хаофън, в ролите Сун
Ян, Ю Чън-хуей, Джао
Юенюен, Ма Дзюн и
др.

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

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.7

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.7

18.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.21

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.2 еп.5

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Мъртва точка" -
сериал, с.4 еп.13

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън:

"Вълната" - екшън,
трилър, драма (Норве-

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" - Хи-

саря, ІІ част
09.15 "Холивудски знамени-

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

на Оряховица
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция"- сериал, 12
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Гласове" с водещ

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

нобат
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 13
епизод

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

16.00 "Местно време" - Пет-
рич

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: "Не

тъгувай" (1968 г.),
СССР

18.20 "Червен картон" -
спортно предаване с
Кирил Веселински

19.20 "Местно време" - Хас-
ково, І част

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 "Не се страхувай" с
водещ Васил Василев

21.00 Предизборни акценти
21.30 "Местно време" - об-

зор
22.30 Киносалон БСТВ:

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

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

01.20 Новини (п)
01.50 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(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 Кокиче в блатото до-

кументален филм /
България, 2010г./, ре-
жисьор Ралица Димит-
рова

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 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

тв филм /6 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Реформите

на Александър Стамбо-
лийски

гия, Швеция, 2015),
режисьор Роар Ютаг, в
ролите: Кристофер
Йонер, Ане Даал Торп,
Йонас Хоф Офтебро,
Фридтьоф Сохем и др.

00.00 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.13

01.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.5

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

03.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.7

04.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.21

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.15, 16

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

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

10.00 "Родители" - комедия,
драма (САЩ, 1989),
режисьор Рон Хауърд,
в ролите: Стив Мар-
тин, Мери Стийнбър-
гън, Даян Уийст, Киану
Рийвс, Хоакин Финикс
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.85

17.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 еп.21, 22

18.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.17, 18

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.9 еп.10

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.36

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

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

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.11,
12

00.00 "Родители" /п./ - коме-
дия, драма (САЩ,
1989)

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.13, 14

08.00 "Ергенският запой
Част I I I " - комедия
(САЩ, 2013) режи-
сьор Тод Филипс, в ро-
лите: Брадли Купър,
Зак Галифанакис, Ед
Хелмс, Джъстин Бар-
та, Кен Джонг, Джон
Гудман, Мелиса Мак-
карти, Джефри Там-
бор, Хедър Греъм,
Майк Епс и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Дневниците на вампи-

ра" - сериал, с.8
еп.15, 16

12.15 Телепазар
12.30 "Опасна зависимост" -

трилър (тв филм, Ка-
нада, 2016), режи-
сьор Моника Мичъл, в
ролите: Андреа Боуен,
Скот Листър, Чила Хор-
сдал, Морган Тейлър
Кембъл и др.

14.15 "Перфектната буря" -
приключенски, екшън,
драма (САЩ, 2000),
режисьор Волфганг
Петерсен, в ролите:
Джордж Клуни, Марк
Уолбърг, Джон Райли,
Даян Лейн, Уилям Фик-
тнър и др.

16.45 "Ледена смърт" - ек-
шън, криминален,

мистъри (САЩ, Кана-
да, Франция, Турция,
2009), режисьор До-
миник Сена, в роли-
те: Кейт Бекинсейл,
Гейбриъл Макт, Том
Скерит, Шон Дойл,
Къламбъс Шорт,
Алекс О`Лафлин,
Ерин Хайкок, Башар
Рахал и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Принцът и аз 4: Прик-

лючения в рая" - ро-
мантичен, комедия (тв
филм, САЩ, 2010),
режисьор Катрин Ки-
рън, в ролите: Кам
Хескин, Крис Гиър,
Джонатан Фърт, Сели-
на Ло и др.

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

21.00 Премиера: "Почти Ко-
леда" - комедия, дра-
ма (САЩ, Китай,
2016), режисьор
Дейвид Талбърт, в ро-
лите: Кимбърли Елийс,
Омар Епс, Дани Гла-
вър, Мо`Ник, Романи
Малко и др.

23.15 "Усещане за жена" -
драма (САЩ, 1992),
режисьор Мартин
Брест, в ролите: Ал Па-
чино, Крис О`Донъл,
Джеймс Ребхорн, Габ-
риел Ануар, Филип
Сиймор Хофман и др.

02.15 "Дневниците на вампи-
ра" /п./ - сериал, с.8
еп.15, 16

04.15 "Съпруга под прикри-
тие" - криминален,
драма (тв филм, Ка-
нада, 2016), режи-
сьор Чад Кроучак, в
ролите: Джуъл Стейт,
Райън Робинс, Мартин
Къминс, Лий Гибсън 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 "Игри на волята: Бъл-
гария" (премиера) -
риалити

22.00 "Пътят на честта"
(премиера) - 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

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

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

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

09.15 "Да се посмеем"
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
епизода

17.00 "Без убежище" - кри-
минален екшън с уч.
на Жан-Клод Ван
Дам, Розана Аркет,
Кийран Кълкин, Тед
Ливайн, Тифани Тауб-
ман 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" - сериал,
сезон 1

22.00 "Нинджа" - екшън с уч.
на Скот Адкинс, Цуе-
ши Ихара, Мика Хи-
джи, Тод Дженкинс,
Того Игава, Гарик Хей-
гън и др.

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

02.50 "Национална лотария"
/п/

Åâðîêîì

05.00 Светът и всичко в не-
го - със Симеон Ида-
киев

06.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
12.00 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

13.00 Новини
13.15 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
14.15 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Премълчани истини -

с Минчо Христов
21.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

04.30 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

Êèíî Íîâà

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

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

09.00 "Този прекрасен миг"
- романтичен филм с
уч. на Даян Нийл,
Винсент Спано, Травис
Шулд, Моли Бърнет и
др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 7, 2 епизо-
да

13.00 "Виж кой говори пак"
- комедия с уч. на
Джон Траволта, Кърс-
ти Али, Олимпия Дука-
кис, Елиас Котеас и
др. /п/

14.40 "Макс 2" - семеен
филм с уч. на Зейн
Остин, Франческа Ка-
палди, Рийз Алекзан-
дър, Локлин Мънро и
др. /п/

16.30 "Дивергенти: Предани"
- екшън с уч. на Шей-
лийн Удли, Тео Джеймс,
Наоми Уотс, Джеф Да-
ниълс, Октавия Спен-
сър, Рей Стивънсън,
Зоуи Кравиц, Енсел
Елгорт, Маги Кю и др.
/п/

19.00 "София - Ден и Нощ"

- риалити сериал
20.00 "От местопрестъпле-

нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Гепи" - криминална
комедия с уч. на Бе-
нисио Дел Торо, Брад
Пит, Джейсън Стейтъм,
Денис Фарина, Вини
Джоунс, Джейсън
Флеминг, Раде Шербе-
джия, Лени Джеймс,
Алън Форд, Стивън
Греъм и др.

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

00.00 "Вълк" - ужаси с уч.
на Джак Никълсън,
Мишел Пфайпфър,
Джеймс Спайдър, Ри-
чард Дженкинс, Кей-
ти Нелигън, Кристо-
фър Плъмър, Айлин
Аткинс, Дейвид Пиърс
и др.

RTR

05.00 Вести
05.15 "Русия, моя любов"
05.45 "Смехът е разрешен"
08.00 Вести
08.15 "Верни на клетвата"
09.00 "Пешком..."
09.30 "Повече от любов"
10.15 "Абсолютният слух"
10.55 Игрален филм
14.00 Вести
15.00 Игрален филм
18.30 Игрален филм
20.05 Игрален филм
21.40 Игрален филм
00.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

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

07.00 Голф: Турнир "The
Skins" в Япония, ди-
ректно

09.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
финал

10.00 Колоездене: Купа на
Италия, "Гран Пиемон-
те"

11.00 Колоездене: Милано -
Торино

12.00 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

13.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
финал

14.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

16.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

17.30 М о т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Аржен-
тина, първо състеза-
ние

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

19.00 Куриози
20.00 Ветроходство: "Духът

на ветроходството",
магазинно предаване

20.30 Новини
20.35 Самбо: "Произход на

самбото"
20.40 Тенис на маса: Све-

товна купа за жени в
Китай, финал

22.00 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
финал

22.45 Спортни разговори
23.00 Новини
23.05 Автомобилизъм: Све-

товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

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

01.30 Колоездене: Париж
тур

02.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

04.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо



ЗЕМЯ 21 - 27 ОКТОМВРИ приложение

ТV ПРОГРАМА

21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв

филм /4 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 /7 епи-
зод/п/

03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 4 тв

филм /4 епизод/п/
(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.4 еп.1

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.38

15.00 Премиера: "Шест
сестри" - сериал с.6
еп.68

16.00 "Едно голямо семей-
ство" - сериал, с.2
еп.14

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

лицистично предава-
не с водещ Цветанка
Ризова

18.00 "Местните 2019" -
предизборен дебат

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги
" - сериал, еп.5

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.17

00.30 "Втори шанс" /п./ -
сериал

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

сериал

bTV Action

05.00 "Час пик" - сериал,
еп.7

06.00 Анимационен блок:
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.20 - 23

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

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.7

10.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.5

11.00 "Неизвестният" - се-
риал, еп.21

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.7

13.00 "Вълната" - екшън,
трилър, драма (Нор-
вегия, Швеция,
2015), режисьор Ро-
ар Ютаг, в ролите:
Кристофер Йонер,
Ане Даал Торп, Йонас
Хоф Офтебро, Фрид-
тьоф Сохем и др.

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

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.8

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.8

18.00 "Неизвестният" - се-
риал, еп.22

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.2 еп.6

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Мъртва точка" -
сериал, с.4 еп.14

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън:

"Трусът" - екшън, три-
лър, драма (Норвегия,
2018), режисьор Йон

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" - Хас-
ково, ІІ част

09.15 "Холивудски знамени-
тости"

09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" -

Малко Търново
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 13
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Не се страхувай" с

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

лог
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 14
епизод

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

16.00 "Местно време" -
Мъглиж

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ:

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

18.20 "Лява политика" с
Александър Симов

19.20 "Местно време" - Хар-
манли, І част

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Предизборни акценти
21.00 "Местно време" - об-

зор
22.00 Киносалон БСТВ:

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, втори
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)

04.30 "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/

11.45 Телепазарен прозо-
рец

12.00 По света и у нас
12.30 История.bg Реформи-

те на Александър
Стамболийски/п/

13.30 Огън и плам докумен-
тален филм /Бълга-
рия, 2003г./, режи-
сьор Иван Трайков

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозо-

рец
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 /7 епи-
зод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини

Андреас Андершен, в
ролите: Кристофер
Йонер, Ане Даал Торп,
Едит Хогенруд-Санде,
Йонас Хоф Офтебро и
др.

00.00 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.14

01.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.6

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

03.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.8

04.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.22

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.17, 18

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

09.00 "Домашен арест" /п./ -
сериал, с.2 еп.21, 22

10.00 "Непоносима жесто-
кост" - криминален,
комедия, романтичен
(САЩ, 2003), в ро-
лите: Джордж Клуни,
Катрин Зита-Джоунс,
Джефри Ръш, Седрик
Шоумена,  Едуард
Хърман, Пол Аделс-
тайн, Били Боб Торн-
тън, Ричард Дженкинс
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.86

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 - есен), еп.13,
14

18.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.19, 20

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.9 еп.11

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.37

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.3
еп.4, 5

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.13,
14

00.00 "Непоносима жесто-
кост" /п./ - кримина-
лен, комедия, роман-
тичен (САЩ, 2003)

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.15, 16

08.00 "Перфектната буря" -
приключенски, екшън,
драма (САЩ, 2000),
режисьор Волфганг
Петерсен, в ролите:
Джордж Клуни, Марк
Уолбърг, Джон Райли,
Даян Лейн, Уилям Фик-
тнър и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Отново и отново" - се-

риал, еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 "Човек от стомана" -

фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
Канада, Великобрита-
ния, 2013), режисьор
Зак Снайдър, в роли-
те: Хенри Кавил, Ейми
Адамс, Майкъл Шанън,
Даян Лейн, Ръсел Кроу,
Антье Трауе, Кевин
Костнър, Айелет Цурер,
Лорънс Фишбърн и др.

15.45 "Усещане за жена" -
драма (САЩ, 1992),
режисьор Мартин
Брест, в ролите: Ал Па-
чино, Крис О`Донъл,
Джеймс Ребхорн, Габ-
риел Ануар, Филип
Сиймор Хофман и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Ергенският запой Част

III" - комедия (САЩ,
2013) режисьор Тод

Филипс, в ролите:
Брадли Купър, Зак Га-
лифанакис, Ед Хелмс,
Джъстин Барта, Кен
Джонг, Джон Гудман,
Мелиса Маккарти,
Джефри Тамбор, Хе-
дър Греъм, Майк Епс
и др.

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

21.00 Премиера: "Капитан
Фантастик" - коме-
дия, драма (САЩ,
2016), в ролите: Ви-
го Мортенсен,
Джордж Маккей, Са-
манта Айлър, Аналийз
Басо, Никълъс Хамил-
тън, Стив Зан, Франк
Лангела и др.

23.30 "Двете лица на януа-
ри" - трилър (САЩ,
2014), режисьор Хо-
сеин Амини, в роли-
те: Игит Йозшенер,
Виго Мортенсен, Кир-
стен Дънст, Оскар Ай-
зък, Промитеас Али-
феропулос, Дейзи Бе-
вън, Никос Мавракис,
Сократ Алафоуцос

01.30 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.1, 2

03.30 "Момичето на отбора"
- комедия, романти-
чен, драма (САЩ, Гер-
мания 2008), в ро-
лите: Джордж Клуни,
Рене Зелуегър, Джон
Кразински, Рик Фо-
рестър, Уейн Дювал,
Джонатан Прайс и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" -
сериен 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) - сериал
15.00 "Черна роза" - сери-

ен филм
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) - сериен
филм, сезон 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

06.00 "Драга фамилия" -
сериал, сезон 1

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

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

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

сериал, сезон 2 /п/
11.00 "Снайперисти" - се-

риал, 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" -
сериал, сезон 3, 2
епизода

17.00 "Кръвта вода не ста-
ва" - драма с уч. на
Мелиса Гилбърт, Лин-
дзи Уогнър, Браян Уи-
мър, Линди Нютън,

Грайндър Хийнес
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 "Анаконда: Кървава
следа" - приключенс-
ки екшън с уч. Крис-
тъл Алън, Линдън Аш-
би, Джон Рис-Дейвис,
Дани Мидуинтър, Ана
Улару и др.

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

Åâðîêîì

06.30 Ключът към успеха
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Времена и нрави -

избрано
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

21.00 Бареков и Байракта-
ров - без цензура - с
Бареков и Байракта-
ров

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

04.30 Бареков и Байракта-
ров - без цензура - с
Бареков и Байракта-
ров

Êèíî Íîâà

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

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

09.00 "Гурме детективи:
Мистерии от кухнята"
- мистерии с уч. на
Брук Бърнс, Дилън
Нийл, Али Сковбай,
Матю Кевин Андерсон,
Марк Синиър /п/

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

11.45 "Целувка край лагер-
ния огън" - романтич-
на комедия с уч. на
Даника Маккелър,
Пол Грийн, Али Сков-
бай, Барбара Нивън и
др.

13.30 "Щрак" - комедия с
уч. на Адам Сандлър,
Кейт Бекинсейл,
Кристофър Уокън,
Дейвид Хаселхоф,
Хенри Уинклър, Шон
Остин, Дженифър Ку-
лиджи др. /п/

15.30 "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. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

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

21.00 "Зов за завръщане" -
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекин-
сейл, Джесика Бийл,
Бил Най, Брайън
Кранстън, Бокем Ууд-
байн и др.

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

00.30 "Гепи" - криминална
комедия с уч. на Бе-
нисио Дел Торо, Пит,
Джейсън Стейтъм, Де-
нис Фарина, Вини
Джоунс, Брад Джей-
сън Флеминг, Раде

Шербеджия, Лени
Джеймс, Алън Форд,
Стивън Греъм /п/

RTR

05.00 Вести
05.35 Вести-Москва
05.50 "За най-важното"
06.45 "Културният отдих"
07.15 Сериал: "Следствени

тайни"
08.00 Вести
08.25 Вести-Москва
08.40 Сериал: "Следствени

тайни"
09.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Вести
12.15 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
13.35 Вести-Москва
14.00 Вести
15.00 Сериал: "Обикновен

живот"
18.20 "Обречени. Нашата

гражданска война.
Капел-Чапаев"

22.00 Токшоу: "Пряко пре-
даване"

23.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

00.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

06.00 Олимпийски игри:
"Безсмъртни легенди"

06.30 Олимпийски игри: "От
лагер до медал"

07.00 Олимпийски игри:
"Единственият шам-
пион"

07.30 Куриози
08.00 Автомобилизъм: Све-

товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

10.15 Самбо: "Произход на
самбото"

10.20 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
финал

11.45 Спортни разговори
12.00 Мо т о ц и к л е т и з ъ м :

Световен Супербайк
шампионат в Аржен-
тина, първо състеза-
ние

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

13.30 Колоездене: Париж
тур

14.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
финал

16.30 Самбо: "Произход на
самбото"

16.35 Колоездене: Милано
- Торино

17.30 Колоездене: Обикол-
ка на Ломбардия

18.30 Конен спорт: Светов-
на купа в Осло

19.30 Конен спорт: Купа на
нациите

20.00 Конен спорт: Horse
Excellence, магазинно
предаване

20.30 Новини
20.35 Автомобилизъм: Купа

Eset V4 на Хунгароринг
20.50 А в т о м о б и л и з ъ м :

Blancpain GT Америка
в Лас Вегас

21.20 Формула Е: "Състеза-
ние към промяната"

22.20 Олимпийски игри:
"Безсмъртни легенди"

22.45 Олимпийски игри: "От
лагер до медал"

23.15 Олимпийски игри:
"Единственият шам-
пион"

23.45 Новини
23.50 Спортни разговори
00.05 Снукър: Открито пър-

венство на Англия,
финал

01.00 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

02.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

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

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

Â
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лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца

тв филм /8 епизод/п/
03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 4 тв

филм /5
епизод/п/(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.4 еп.2

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 приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.39

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.6
еп.69

16.00 "Едно голямо семейс-
тво" - сериал, с.2
еп.15

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Опасни
улици" - сериал, с.13
еп.117

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, еп.6

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.18

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

05.00 "Час пик" - сериал,
еп.8

06.00 Анимационен блок:
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.22 - 25

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

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.8

10.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.6

11.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.22

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.8

13.00 "Трусът" - екшън, три-
лър, драма (Норвегия,
2018), режисьор Йон
Андреас Андершен, в
ролите: Кристофер
Йонер, Ане Даал Торп,
Едит Хогенруд-Санде,
Йонас Хоф Офтебро и
др.

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

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.9

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.9

18.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.23

19.00 "УЕФА Шампионска
лига" - обзорно мага-
зинно предаване

19.30 Студио "Шампионска
лига"

19.55 Пряко, Шампионска
лига: Аякс - Челси

22.00 Пряко, Шампионска
лига: Славия Прага -
Барселона

00.00 Студио "Шампионска
лига"

00.30 Шампионска лига, об-
зор

01.45 Шампионска лига /за-

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

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

манли, ІІ част
09.15 "Холивудски знамени-

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

дански
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 14
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Лява политика" с

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

на
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 15
епизод

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

16.00 "Местно време" - Сре-
дец

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ:

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, втори се-
зон, 3 и 4 епизод (п)

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

19.20 "Местно време" - Бе-
лене

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Предизорни акценти
21.00 "Местно време" - об-

зор
22.00 Киносалон БСТВ:

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

23.50 "За историята - сво-
бодно" (п)

00.50 Новини (п)
01.20 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

03.20 "Лява политика" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (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 Кълна се - аз всичко

бих повторил доку-
ментален филм /Бъл-
гария, 2010г./, режи-
сьор Йордан Йорданов

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 /8 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 /5 епизод/
(12)

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

не за здравословен

пис/: Интер - Борусия
Дортмунд

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

04.30 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.23

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.19, 20

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

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

10.00 "Залог за любов" - ко-
медия (Русия, 2016),
режисьор Артьом Ми-
халков, в ролите: Ова-
нес Азоян, Андрей Бур-
ковский, Катерина
Шпица, Андрей Смоля-
ков, Ян Цапник, Вадим
Андреев 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.87

17.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 еп.23, 24

18.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.21, 22

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.9 еп.12

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.38

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.3
еп.6, 7

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.15,
16

00.00 "Залог за любов" /п./
- 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 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.1, 2

08.15 "Опасна зависимост" -
трилър (тв филм, Ка-
нада, 2016), режи-
сьор Моника Мичъл, в
ролите: Андреа Боуен,
Скот Листър, Чила Хор-
сдал, Морган Тейлър
Кембъл и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Отново и отново" - се-

риал, еп.3, 4
12.15 Телепазар
12.30 "Смъртоносна женит-

ба" - драма, трилър (тв
филм, Канада, 2016),
в ролите: Шъней
Граймс-Бийч, Кристо-
фър Ръсел, Саманта
Ферис, Крисчън Сло-
ун и др.

14.15 "Принцът и аз 4: Прик-
лючения в рая" - ро-
мантичен, комедия (тв
филм, САЩ, 2010), в
ролите: Кам Хескин,
Крис Гиър, Джонатан
Фърт, Селина Ло и др.

16.15 "Да преживееш Коле-
да" - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2004), в
ролите: Бен Афлек,
Кристина Апългейт,
Джеймс Гандолфини,
Катрин О`Хара, Удо
Кир и др.

18.00 Телепазар
18.15 "Човек от стомана" -

фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
Канада, Великобрита-
ния, 2013), в ролите:
Хенри Кавил, Ейми
Адамс, Майкъл Шанън,
Даян Лейн, Ръсел Кроу,
Антье Трауе, Кевин
Костнър, Айелет Цурер,

Лорънс Фишбърн и др.
20.50 "Като на кино" - пре-

даване за кино
21.00 "Перфектно убийство"

- трилър, криминален,
драма (САЩ, 1998), в
ролите: Майкъл Дъг-
лас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен, Дей-
вид Сушей, Сарита Ча-
удъри и др.

23.15 "Море от любов" -
криминален, романти-
чен (САЩ, 1989), в
ролите: Ал Пачино,
Елън Баркин, Джон
Гудман, Майкъл Рукър,
Уилям Хики, Ричард
Дженкинс, Пол Калде-
рон и др.

01.30 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.3, 4

03.30 "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+]
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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 -
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" (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

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

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

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

09.15 "Да се посмеем"
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

16.30 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 4

17.00 "Сапьори" - приклю-
ченски екшън с уч. на
Долф Лундгрен, Брус
Пейн, Клеър Станс-
фийлд, Иън Робъртс и
др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 5

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 1

22.00 "Терминатор: Спасе-

ние" - екшън-фантас-
тика с уч. на Крис-
чън Бейл, Сам Уор-
тингтън, Антон Йелчин,
Хелена Бонъм Картър,
Джейн Алекзандър,
Муун Блъдгуд и др.

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

03.30 "Национална лотария"
/п/

Åâðîêîì

06.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

12.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анаста-
сова

13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

14.15 Светът и всичко в не-
го - със Симеон Ида-
киев

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.00 Местни избори 2019

- дебат за кмет на гр.
София

19.30 Новини
20.00 Честно казано - с

Люба Кулезич
22.00 България на живо - с

Иво Божков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозо-

рец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

04.30 Темида - цената на
истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън
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06.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 7 /п/

06.50 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 4

09.00 "Ново начало" - дра-
ма с уч. на Хедър
МакКомб, Пол Грин,
Кирстен Уорън, Лек-
си Джиовагноли,
Старла Кристън, Джу-
ли Норман и др. /п/

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

11.50 "Стена между две
сърца" - комедия с уч.
на Катя Бренер, Ще-
фан Фаупел, Ханес
Янике, Наима Ферен-
бахер, Юлия-Мария
Кьолер и др.

13.50 "Когато играта е от
най-голямо значение"
- драма с уч. на Джим
Кавийзъл, Майкъл
Чиклис, Александър
Лудвиг, Лора Дърн,
Матю Дадарио, Клан-
си Браун и др.

16.10 "Невероятният Спай-
дърмен" - приключен-
ски екшън с уч. на
Андрю Гарфийлд, Ема
Стоун, Рис Айфънс,
Денис Лиъри, Мартин
Шийн, Сали Фийлд и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

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

21.00 "Мъже в черно 3" -
екшън комедия с уч.
на Уил Смит, Томи Лий
Джоунс, Ямен Кле-
мент, Джош Бролин,
Ема Томпсън, Рип
Торн, Никол Шерцин-
гер и др.

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

00.00 "Анаконди: Кървавата
орхидея" - приключен-
ски екшън с уч. Джо-

ни Меснър, Кади
Стрикланд, Матю Мар-
сдън, Никълъс Гонза-
лес, Юджийн Бърд,
Карл Юн, Сали Ричар-
дсън, Морис Честнът,
Анди Андерсън

RTR

05.00 Вести
05.35 Вести-Москва
05.50 "За най-важното"
06.45 "Културният отдих"
07.15 Сериал: "Следствени

тайни"
08.00 Вести
08.25 Вести-Москва
08.40 Сериал: "Следствени

тайни"
09.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Вести
12.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
13.35 Вести-Москва
14.00 Вести
15.00 Сериал: "Обикновен

живот"
19.20 "Енигма. Кристиан Ти-

леман"
20.10 Сериал: "Семеен де-

тектив"
22.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
23.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
00.00 "Утрото на Русия"
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05.30 Куриози
06.00 Колоездене: Милано -

Торино
07.00 Колоездене: Обиколка

на Ломбардия
08.00 Тенис на маса: Све-

товна купа за жени в
Китай, финал

09.30 Автомобилизъм: Купа
Eset V4 на Хунгароринг

09.45 А в т о м о б и л и з ъ м :
Blancpain GT Америка
в Лас Вегас

10.15 Ветроходство: "Духът
на ветроходството",
магазинно предаване

10.45 Куриози
11.00 Олимпийски игри:

"Безсмъртни легенди"
11.30 Олимпийски игри: "От

лагер до медал"
12.00 Олимпийски игри:

"Единственият шампи-
он"

12.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

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

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

15.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

16.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
финал

18.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

20.30 Новини
20.35 Самбо: "Легенди на

самбото"
20.40 Снукър: Открито пър-

венство на Англия,
финал

22.00 Голф: Турнир "The
Skins" в Япония, об-
зор

22.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

23.30 Новини
23.35 Колоездене: Купа на

Италия, "Гран Пиемон-
те"

00.30 Колоездене: Милано -
Торино

01.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

02.30 Снукър: Открито пър-
венство на Англия,
финал

04.00 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал
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ТV ПРОГРАМА

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

с водещ Стоил Рошкев
09.00 "Местно време" -

Пловдив, район Запа-
ден

09.15 "Холивудски знамени-
тости"

09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" -

Пловдив, район Севе-
рен

10.20 "Жоакина, доня Рево-
люция" - сериал, 15
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - сво-

бодно" с Александър
Сивилов (п)

12.30 Новини
12.50 "Местно време" -

Пловдив, район Изто-
чен

13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 16
епизод

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

16.00 "Местно време" -
Пловдив, район Цент-
рален и Южен

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ:

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, втори се-
зон, 5 и 6 епизод (п)

18.20 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва

19.20 "Местно време" -
Пловдив, район Тракия

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Предизборни акценти
21.00 "Местно време" - об-

зор
22.00 Киносалон БСТВ:

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

23.50 "Студио Икономика"
(п)

00.50 Новини (п)
01.20 "България се събужда"

(п)
03.20 "За историята - сво-

бодно" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)
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05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.00 ВСС провежда избор

за главен прокурор на
Република България
пряко предаване

10.40 Днес и утре
11.15 Бързо, лесно, вкусно

/п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 България от край до

край 9 /п/
13.30 Автопортрет с маска

док. филм /България,
2011 г./, режисьор
Атанас Киряков

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

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 Какво ще се случи 2

документална пореди-
ца

19.30 Студио Футбол
19.55 Футбол: Лудогорец -

Еспаньол, среща от

19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, Лига Европа:

Рома - Борусия Мьон-
хенгладбах

22.00 Пряко, Лига Европа:
Селтик - Лацио

00.00 Лига Европа, обзор
00.45 "Готъм" - сериал, с.2

еп.7
01.45 "Бягство от затвора" -

сериал, еп.15
02.45 "Стоте" - сериал, с.5

еп.10
03.45 "Неизвестният" - сери-

ал, еп.24
04.45 "Коли на мечтите" - ав-

томобилна поредица,
с.2 еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.21, 22

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

09.00 "Домашен арест" /п./ -
сериал, с.2 еп.23, 24

10.00 "Кутийковците" - ани-
мация, комедия, прик-
люченски (САЩ,
2014), режисьори Гре-
ъм Енабъл и Антъни
Стачи

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.88

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 - есен), еп.15,
16

18.00 "По средата" - сериал,
23 еп. с.8 еп.23

18.30 Премиера: "По среда-
та" - сериал, с.9 еп.1

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.9 еп.13

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.39

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.3
еп.8, 9

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.17,
18

00.00 "Отведи ме вкъщи до-
вечера" - романтичен,
комедия, драма (САЩ,
Германия, 2011), в
ролите: Тофър Грейс,
Ана Фарис, Дан Фог-
лър, Териса Палмър,
Крис Прат, Мишел
Трактенбърг, Боб Оден-
кърк, Джей Джаблон-
ски и др.

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

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

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.3, 4

08.00 "Смъртоносна женитба"
- драма, трилър (тв
филм, Канада, 2016),
в ролите: Шъней
Граймс-Бийч, Кристо-
фър Ръсел, Саманта
Ферис, Крисчън Слоун

10.00 "Отново и отново" - се-
риал, еп.5, 6

12.00 Телепазар
12.15 "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.

14.00 "Подменена самолич-
ност" - криминален,
фентъзи, мистъри (тв
филм, Канада, САЩ,
2015), в ролите: Ка-
сандра Скърбо, Кийгън
Конър Трейси, Кирстен
Зиен, Кайра Загорски

15.45 "Капитан Фантастик" -
комедия, драма (САЩ,

2016), режисьор Мат
Рос, в ролите: Виго
Мортенсен, Джордж
Маккей, Саманта Ай-
лър, Аналийз Басо, Ни-
кълъс Хамилтън, Стив
Зан, Франк Лангела

18.15 Телепазар
18.30 "Перфектната буря" -

приключенски, екшън,
драма (САЩ, 2000), в
ролите: Джордж Клу-
ни, Марк Уолбърг,
Джон Райли, Даян
Лейн, Уилям Фиктнър
и др.

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

21.00 "Апалуза" - уестърн,
криминален, романти-
чен, драма (САЩ,
2008), в ролите: Ед
Харис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хен-
риксен, Тимъти Мър-
фи, Тимъти Спол, Ро-
бърт Хареги и др.

23.15 "Източни обещания" -
криминален, драма,
трилър (Великобрита-
ния, Канада, САЩ,
2007), в ролите: Джо-
узеф Алтън, Наоми
Уотс, Виго Мортенсен
и др. [14+]

01.15 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.5, 6

03.15 "Перфектно убийство"
- трилър, криминален,
драма (САЩ, 1998), в
ролите: Майкъл Дъг-
лас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен, Дей-
вид Сушей, Сарита Ча-
удъри и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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 -
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 "Кошмари в кухнята" -
риалити

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

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

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

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

09.15 "Да се посмеем"
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 4, 2 епи-
зода

17.00 "Програмиран" - екшън

с уч. на Куба Гудинг-
мл., Вал Килмър, Май-
къл Айрънсайд, Татяна
Маслани, Ерик Бре-
кър, Чад Кроучук, Хи-
ро Канагава, Али Ли-
бърт 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: На
края на света" - прик-
люченски екшън с уч.
на Джони Деп, Орлан-
до Блум, Кийра Найт-
ли, Джефри Ръш,
Джак Дейвънпорт, Джо-
натан Прайс, Бил Най

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

Åâðîêîì

05.00 Честно казано - с Лю-
ба Кулезич

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
13.00 Новини
13.15 Бареков и Байракта-

ров - без цензура - с
Бареков и Байракта-
ров

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
21.00 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

22.00 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
02.00 EuroTV Shop
03.30 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Боя-
джиева

04.30 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

Êèíî Íîâà

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

06.45 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 4

08.50 "Босът на бисквитки-
те" - семеен филм с
уч. на Пипа Блек, Рик
Маламбри, Маккензи
Фой, Лейни Казан /п/

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

12.00 "Котаракът в чизми" -
анимационен филм

13.50 "В кадър"
14.20 "Пич, къде ми е мага-

рето?" - комедия с уч.
на Мартин Клунс,
Марк Уотън, Катрин
Тейт, Адам Гарсия,
Ралф Литъл, Силия
Имри, Джейсън Уот-
кинс и др.

16.30 "Зов за завръщане" -
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекин-
сейл, Джесика Бийл,
Бил Най, Брайън
Кранстън, Бокем Ууд-
байн /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

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

21.00 "Предложението" - ро-
мантична комедия с
уч. на Сандра Бълок,
Райън Рейнолдс, Ме-
ри Стийнбъргън, Крейг
Нелсън, Бети Уайт

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

00.15 "Анаконда: Кървава
следа" - приключенс-

ки екшън с уч. Крис-
тъл Алън, Линдън Аш-
би, Джон Рис-Дейвис,
Дани Мидуинтър, Ана
Улару и др.

RTR

05.00 Вести
05.35 Вести-Москва
05.50 "За най-важното"
06.45 "Културният отдих"
07.15 Сериал: "Следствени

тайни"
08.00 Вести
08.25 Вести-Москва
08.40 Сериал: "Следствени

тайни"
09.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Вести
12.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
13.35 Вести-Москва
14.00 Вести
15.00 Сериал: "Обикновен

живот"
18.20 "Бялата гвардия"
19.50 "Културната револю-

ция"
20.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
21.15 "Битката за луната"
22.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
23.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
00.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.30 Куриози
06.30 Снукър: Открито пър-

венство на Англия,
финал

08.30 Колоездене: Париж
тур

09.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

11.00 Самбо: "Легенди на
самбото"

11.05 Голф: Турнир "The
Skins" в Япония, об-
зор

11.35 Куриози
12.00 Автомобилизъм: Све-

товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

14.00 Колоездене: Купа на
Италия, "Гран Пиемон-
те"

15.00 Колоездене: Милано -
Торино

16.00 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

17.00 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

18.30 Куриози
19.00 Снукър: Открито пър-

венство на Англия,
финал

20.30 Новини
20.35 М о т о ц и к л е т и з ъ м :

Световен Супербайк
шампионат в Арженти-
на, първо състезание

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

21.45 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

23.10 Новини
23.15 Голф: Турнир "The

Skins" в Япония, об-
зор

23.50 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

00.45 Самбо: "Легенди на
самбото"

00.50 Куриози
01.00 Олимпийски игри:

"Безсмъртни легенди"
01.30 Олимпийски игри: "От

лагер до медал"
02.00 Олимпийски игри:

"Единственият шампи-
он"

02.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Аржентина,
първо състезание

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

04.00 Олимпийски игри:
"Безсмъртни легенди"

04.30 Олимпийски игри: "От
лагер до медал"

×
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турнира на УЕФА "Ли-
га Европа" пряко пре-
даване от стадион
"Арена Разград"

22.15 По света и у нас
23.00 Спортни новини
23.15 Законът на Дойл 4 тв

филм /6 епизод/(12)
00.00 Култура.БГ /п/
01.00 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.00 Болката игрален филм
/п/(14)

03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Законът на Дойл 4 тв

филм /6 епизод/п/
(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.4 еп.3

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 приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.40

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.6
еп.70

16.00 "Едно голямо семейс-
тво" - сериал, с.2
еп.16 (последен)

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.118

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги "
- сериал, еп.7

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.19
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.9

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, с.2 еп.24 -
26, с.3 еп.1

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

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.9

10.00 "Коли на мечтите" -
автомобилна пореди-
ца, с.2 еп.11, 12

11.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.23

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.9

13.00 "Учителят" - екшън
(Китай, 2014), режи-
сьор Ке Жоу, в роли-
те: Джеймс Крас, Цян-
гу Чан, Жинтонг Май,
Ченг Ни и др.

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

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.10

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.10

18.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.24

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.2 еп.7
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bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.4 еп.4

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 приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.41

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.6
еп.71

16.00 "Клиника на корало-
вия остров" - сериал,
еп.1

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.119

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги "
- сериал, еп.8

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

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

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Луцифер" - сериал,
с.3 еп.20

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.10

06.00 Анимационен блок:
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с.2
еп.26, с.3 еп.1 - 3

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

09.00 "Час пик" - сериал,
еп.10

10.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.7

11.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.24

12.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.10

13.00 "Последният учител" -
екшън, спортен (Ки-
тай, 2015), режисьор
Хаофън Хай, в роли-
те: Фан Ляо, Джиа
Сон, Венли Цзан, Ши-
чи Кин и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.16

16.00 "Час пик" - сериал,
еп.11

17.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.11

18.00 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.25

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.2 еп.8

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Мъртва точка" -
сериал, с.4 еп.15

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Бързи и

яростни" - екшън, три-
лър (САЩ, Германия,
2001), режисьор Роб
Коен, в ролите: Пол
Уокър, Вин Дизел, Ми-
шел Родригес, Джор-
дана Брустър, Ричард
Юн, Чад Линдбърг,
Джони Стронг, Мат
Шулц, Тед Ливайн,
Вайто Руджинис,
Стантън Рътлидж и др.

00.00 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.15

01.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.8

02.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.16

03.00 "Стоте" - сериал, с.5

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

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

ца
09.15 "Холивудски знамени-

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

рино
10.20 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 16
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичко-
ва (п)

12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Мон-

тана
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 17
епизод

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

16.00 "Местно време" - Ца-
рево

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ:

"Хрътката" - кримина-
лен сериал, втори се-
зон, 7 и 8 епизод (п)

18.20 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев

19.20 "Местно време" - Па-
зарджик

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 "Гласове" с водещ
Явор Дачков

21.00 "Местно време" - об-
зор

22.00 Киносалон БСТВ: "Бя-
лото слънце на пусти-
нята" (1970 г.), СССР

23.20 "Холивудски знамени-
тости" (п)

00.00 "Хрътката" - кримина-
лен сериал, първи се-
зон (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 /7 епизод/

13.30 Човекът и образът му
документален филм /
България, 2010г./, ре-
жисьор Станислава
Калчева

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано пре-

даване за хора с ув-
реден слух

15.15 Обзор Лига Европа
15.45 Телепазарен прозорец
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 /9 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Перфекционистите в

"Ролс-Ройс" докумен-
тален филм /Великоб-
ритания, 2014г./

22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Местни избори 2019:

Заключителни клипо-
ве

00.00 Асо в ръкава игрален
филм /копродукция/,
режисьор Иван Пасер,
в ролите: Омар Ша-
риф, Карън Блак, Джо-
узеф Ботъмс и др.

01.40 Култура.БГ /п/
02.40 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

03.40 Съкровище в двореца
тв филм /9 епизод/п/

04.40 Днес и утре /п/

еп.11
04.00 "Неизвестният" - сери-

ал, еп.25

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.23, 24

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

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

10.00 "Страната на чудесата"
- комедия (Русия,
2016), режисьор
Дмитрий Дяченко, в
ролите: Елена Яковле-
ва, Фьодор Добронра-
вов, Александр Пал,
Олеся Железняк, Сер-
гей Лавигин, Грант То-
хатян 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.89

17.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.1, 2

18.00 Премиера: "По среда-
та" - сериал, с.9 еп.2,
3

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.10
еп.1

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, en.40

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, с.3
еп.10, 11

23.00 Премиера: "Супер еки-
паж" - сериал, еп.19,
20

00.00 "Страната на чудесата"
/п./ - 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 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.5, 6

08.00 "Отмъщението на сес-
трите" - трилър (тв
филм, Канада, 2013),
режисьор Къртис Кро-
фърд, в ролите: Брук
Бърнс, Тим Розон, Аш-
ли Джоунс, Ребека Ам-
залаг и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Отново и отново" - се-

риал, еп.7, 8
12.00 Телепазар
12.15 "Апалуза" - уестърн,

криминален, романти-
чен, драма (САЩ,
2008), в ролите: Ед
Харис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хен-
риксен, Тимъти Мър-
фи, Тимъти Спол, Ро-
бърт Хареги и др.

14.30 "Смъртоносна женит-
ба" - драма, трилър (тв
филм, Канада, 2016),
в ролите: Шъней
Граймс-Бийч, Кристо-
фър Ръсел, Саманта
Ферис, Крисчън Сло-
ун и др.

16.15 "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.

18.30 Телепазар
18.45 "Почти Коледа" - ко-

медия, драма (САЩ,
Китай, 2016), в роли-
те: Кимбърли Елийс,
Омар Епс, Дани Главър,
Мо`Ник, Романи Мал-
ко и др.

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

21.00 "Властелинът на пръс-
тените: Задругата на
пръстена" - фентъзи,

приключенски (САЩ,
Нова Зеландия,
2001), в ролите:
Илайджа Ууд, Иън
Маккелън, Орландо
Блум, Шон Бийн, Кейт
Бланшет, Мартон Чо-
каш, Доминик Мона-
хан, Кристофър Лий,
Хюго Уийвинг и др.

00.30 "Източни обещания" -
криминален, драма,
трилър (Великобрита-
ния, Канада, САЩ,
2007), режисьор
Дейвид Кроненбърг, в
ролите: Джоузеф Ал-
тън, Наоми Уотс, Виго
Мортенсен [14+]

02.30 "Подменена самолич-
ност" - криминален,
фентъзи, мистъри (тв
филм, Канада, САЩ,
2015), режисьор Пе-
нелъпи Бутенхаус, в
ролите: Касандра
Скърбо, Кийгън Конър
Трейси, Кирстен Зиен,
Кайра Загорски и др.

04.15 "Смъртоносна женит-
ба" - драма, трилър
(тв филм, Канада,
2016), режисьор Пе-
нелъпи Бутенхаус, в
ролите: Шъней
Граймс-Бийч, Кристо-
фър Ръсел, Саманта
Ферис, Крисчън Сло-
ун и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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" - 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 -
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 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

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

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

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

09.15 "Да се посмеем"
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

15.45 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 4

16.15 "Ангел хранител" - кри-
минален екшън с уч.
на Тил Швайгер, Мо-
риц Блайбтрой, Каро-
лине Шух, Луна Швай-
гер, Хайнер Лаутербах,
Райнер Бок,  Ханна
Херцшпрунг и др.

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 5

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 1
22.00 "Робин Худ: Принцът

на разбойниците" -
приключенски екшън
с уч. на Кевин Кост-
нър, Морган Фрийман,
Крисчън Слейтър, Ме-
ри Елизабет Мастран-
тонио, Алън Рикман,
Джералдин Макюън и
др.

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

Åâðîêîì

05.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анаста-
сова

06.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

12.00 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
22.00 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

04.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

Êèíî Íîâà

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

06.45 "Войната на Фойл" -
сериен филм, сезон 5

08.50 "Кучето, което спаси
празниците" - семеен
филм с уч. на Дин
Кейн, Елиза Донован,
Гари Валънтайн, Джо-
уи Диаз, Кейтлин Кар-
майкъл и др./п/

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

12.00 "Когато играта е от
най-голямо значение"
- драма с уч. на Джим
Кавийзъл, Майкъл
Чиклис, Александър
Лудвиг, Лора Дърн,
Матю Дадарио, Клан-
си Браун и др. /п/

14.45 "Безсъници в Сиатъл"
- романтична комедия
с уч. на Том Ханкс,
Мег Райън, Бил Пул-
ман, Роузи О'Донъл,
Роб Райнър, Рита Уил-
сън, Габи Хофман

17.00 "Мъже в черно 3" -
екшън комедия с уч.
на Уил Смит, Томи Лий
Джоунс, Ямен Кле-
мент, Джош Бролин,
Ема Томпсън, Рип Торн,
Никол Шерцингер /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

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

21.00 "Чук - чук" (премие-
ра) - трилър с уч. на
Киану Рийвс, Лоренца
Ицо, Ана Де Армас,
Арън Бърнс, Игнасия
Аламанд, Дан Бейли,
Меган Бейли и др.

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

00.00 "Анаконда: Потомство"
- приключенски ек-
шън с уч. Дейвид Ха-
селхоф, Кристъл
Алън, Райън МакКлъс-
ки, Патрик Риджъс,
Антъни Грийн, Джон
Рис-Дейвис, Алън
О'Силва, Тома Данила

RTR

05.00 Вести
05.35 Вести-Москва
05.50 "За най-важното"
06.45 "Културният отдих"
07.15 Сериал: "Следствени

тайни"
08.00 Вести
08.25 Вести-Москва
08.40 Сериал: "Следствени

тайни"
09.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Вести
12.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
13.35 Вести-Москва
14.00 Вести
15.00 Сериал: "Обикновен

живот"
18.20 "Бялата гвардия"
19.50 "Изкуственият отбор"
22.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
22.15 "Храм за Онегин. След

славата"
22.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
23.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
00.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.00 Олимпийски игри:
"Единственият шампи-
он"

05.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

07.00 Куриози
08.00 М о т о ц и к л е т и з ъ м :

Световен Супербайк
шампионат в Арженти-
на, първо състезание

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

09.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

11.00 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

12.30 Колоездене: Милано -
Торино

14.00 Куриози
15.00 Олимпийски игри:

"Безсмъртни легенди"
15.30 Олимпийски игри: "От

лагер до медал"
16.00 Олимпийски игри:

"Единственият шампи-
он"

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

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

17.20 М о т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Катар,
квалификация, дирек-
тно

18.00 А в т о м о б и л и з ъ м :
Blancpain GT Америка
в Лас Вегас

18.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили в
Нинбо

19.30 М о т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Катар,
квалификация

19.50 М о т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Катар,
първо състезание, ди-
ректно

21.00 Новини
21.05 Колоездене: Обиколка

на Ломбардия
22.00 Колоездене: Париж

тур
23.00 Куриози
23.10 Новини
23.15 М о т о ц и к л е т и з ъ м :

Световен Супербайк
шампионат в Катар,
първо състезание

00.00 Куриози
01.00 Снукър: Открито пър-

венство на Англия,
финал

02.30 Тенис на маса: Све-
товна купа за жени в
Китай, финал

04.00 М о т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Катар,
квалификация

04.45 М о т о ц и к л е т и з ъ м :
Световен Супербайк
шампионат в Катар,
първо състезание



ЗЕМЯ 21 - 27 ОКТОМВРИ приложение

ТV ПРОГРАМА

05.00 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 "Българското име на

дълголетието" - доку-
ментален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Преселение" - док.
филм, 6 епизод (п)

09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" - фолклорно

предаване (п)
10.30 ТВ пазар
10.45 "Тайните на пирамиди-

те" - док. филм
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Червен картон" (п)
14.05 ТВ пазар
14.30 "Професия Турист"
15.00 "За историята - свобод-

но" (п)
16.00 "Цветен следобед"- из-

брано от следобедния
блок на БСТВ

16.50 Киносалон БСТВ: "Бяло-
то слънце на пустиня-
та" (1970 г.), СССР

18.30 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: "Иван

Василиевич сменя про-
фесията си" (1973 г.),
СССР

21.30 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски
(п)

22.30 Новини (п)
23.00 "За историята - свобод-

но" (п)
00.00 "Червен картон" (п)
01.00 "Хрътката" - криминален

сериал, втори сезон (п)

ÁÍÒ 1

05.15 Перфекционистите в
"Ролс-Ройс" документа-
лен филм/п/

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

07.55 Денят започва с Георги
Любенов

11.00 Как да правим изуми-
телни снимки? доку-
ментална поредица/п/

11.30 Туризъм.бг
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музика

с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Лазарица /90 години от
рождението на Йордан
Радичков/ моноспекта-
къл по Йордан Радичков
/България, 2005 г./, ре-
жисьор Коста Биков, в
главната роля Рангел
Вълчанов

16.00 След милион години док.
филм /5 епизод/

16.50 Частните музеи в Чехия:
Музей на грамофоните
документалена поредица

17.00 Вечната музика
17.30 Умно село Снежина vs

Медея
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 3

тв филм /2 и 3 епи-
зод/ (12)

22.05 По света и у нас
22.20 Студио "Х": Две легенди

тв филм /4, последен
епизод/ (12)

23.50 Подземен свят игрален
филм /копродукция,
2003 г./, режисьор Лен
Уайзман, в ролите: Кейт
Бекинсейл, Скот Спий-
дман, Майкъл Шийн (14)

01.50 Асо в ръкава игрален
филм /п/

03.35 Династията Романови
документална поредица
/7 епизод/п/

04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "НепознатиТЕ" /п./ - до-
к. поредица

06.00 "Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, анимация,

2016), режисьор Тим
Милър, в ролите: Райън
Рейнолдс, Морена Бака-
рин, Джина Карано, Ти
Джей Милър, Ед Скрейн,
Рейчъл Шийн, Браяна
Хилдебранд и др. [14+]

02.15 "Смъртоносно оръжие"
/п./ - сериал, с.2 еп.19,
10

04.15 "Вълната" - екшън, три-
лър, драма (Норвегия,
Швеция, 2015), режи-
сьор Роар Ютаг, в ро-
лите: Кристофер Йонер,
Ане Даал Торп, Йонас
Хоф Офтебро, Фрид-
тьоф Сохем и др.

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Мутра по заместване"
- сериал, с.4 еп.1, 2

07.00 "По средата" - сериал
08.00 "Томас и приятели" - се-

риал, еп.19, 20
09.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.21, 22

10.00 "Спри или мама ще
стреля" - комедия, ек-
шън, семеен (САЩ,
1992), в ролите: Сил-
вестър Сталоун, Естел
Гети, Винг Реймс, Ни-
кълъс Садлър, Джон Уес-
ли, Мартин Фереро, Ри-
чард Шиф, Джоубет Уи-
лямс и др.

12.00 "Кутийковците" - анима-
ция, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2014), ре-
жисьори Греъм Енабъл
и Антъни Стачи

14.00 Премиера: "Полицаят от
Рубльовка" - сериал, с.2
еп.5

15.00 "Супер екипаж" - сери-
ал

16.00 "Новите съседи" - сери-
ал

19.30 "На гости на третата
планета" - сериал

20.30 "Били Медисън" - коме-
дия (САЩ, 1995), в ро-
лите: Адам Сандлър, Да-
рън Макгавин, Бриджит
Уилсън, Брадли Уит-
форд и др.

22.30 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, с.2
еп.5

23.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

01.00 "Супер екипаж" - сери-
ал

02.00 "Мутра по заместване"
- сериал

03.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

04.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Отмъщението на сест-
рите" - трилър (тв
филм, Канада, 2013), в
ролите: Брук Бърнс, Тим
Розон, Ашли Джоунс,
Ребека Амзалаг и др.

07.45 "Подменена самолич-
ност" - криминален,
фентъзи, мистъри (тв
филм, Канада, САЩ,
2015), в ролите: Касан-
дра Скърбо, Кийгън Ко-
нър Трейси, Кирстен Зи-
ен, Кайра Загорски

09.45 "Почти Коледа" - коме-
дия, драма (САЩ, Китай,
2016), в ролите: Ким-
бърли Елийс, Омар Епс,
Дани Главър, Мо`Ник,
Романи Малко и др.

12.00 Телепазар
12.15 "Усещане за жена" -

драма (САЩ, 1992), в
ролите: Ал Пачино,
Крис О`Донъл, Джеймс
Ребхорн, Габриел Ануар,
Филип Сиймор Хофман
и др.

15.15 "Властелинът на пръсте-
ните: Задругата на пръс-
тена" - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, Нова
Зеландия, 2001), в ро-
лите: Илайджа Ууд, Иън
Маккелън, Орландо
Блум, Шон Бийн, Кейт
Бланшет, Мартон Чо-
каш, Доминик Монахан,
Кристофър Лий, Хюго
Уийвинг и др.

18.45 "Апалуза" - уестърн,
криминален, романти-
чен, драма (САЩ, 2008),
в ролите: Ед Харис, Ре-
не Зелуегър, Джереми
Айрънс, Виго Мортен-
сен, Ланс Хенриксен,
Тимъти Мърфи, Тимъти

Спол, Робърт Хареги и
др.

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

21.00 "Властелинът на пръс-
тените: Двете кули" -
фентъзи, приключенски
(САЩ, Нова Зеландия,
2002), в ролите: Илай-
джа Ууд, Иън Маккелън,
Миранда Отто, Кейт
Бланшет, Хюго Уийвинг,
Шон Бийн, Виго Мор-
тенсен, Лив Тайлър, До-
миник Монахан, Крис-
тофър Лий, Орландо
Блум

00.30 Cinema X: "Заклинание-
то" - хорър, трилър,
мистъри (САЩ, 2013), в
ролите: Патрик Уилсън,
Вера Фармига, Рон Ли-
вингстън, Лили Тейлър,
Хейли Макфарланд, Ма-
кензи Фой, Джоуи Кинг
и др. [16+]

02.45 "Максимален удар" - ек-
шън, комедия (Русия,
САЩ, 2017),  в ролите:
Александър Невский, Ев-
гений Стичкин, Дани
Трехо, Кели Ху, Том Ар-
нолд, Марк Дакаскос,
Уилям Болдуин и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериен
филм

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Хотел Трансилвания" -

анимационен филм
14.50 "Грозна като смъртта" -

с уч. на Джон Гудман,
Мария Бело, Пайпър Пе-
рабо, Мелани Лински,
Изабела Мико, Тайра
Банкс, Бриджит Мойна-
хан, Адам Гарсия и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя" - преда-
ване

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Маскираният певец"

(премиера) - забавно
предаване

22.00 "Хензел и Гретел: Лов-
ци на вещици" - с уч.
на Джеръми Ренър, Дже-
ма Артъртън, Фамке Ян-
сен, Питър Стормеър и
др.

23.50 "Служител на месеца" -
с уч. на Мат Дилън,
Стив Зан, Кристина
Апългейт и др.

01.50 "Грозна като смъртта" -
с уч. на Джон Гудман,
Мария Бело, Пайпър Пе-
рабо, Мелани Лински,
Изабела Мико, Тайра
Банкс, Бриджит Мойна-
хан, Адам Гарсия и др.
/п/

04.30 "Хотел Трансилвания" -
анимационен филм /п/

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 4

08.45 "Играчът" - сериал
10.00 "Комисар Рекс" - сери-

ал, сезон 15
11.00 "Кръвта вода не става"

- драма с уч. на Мели-
са Гилбърт, Линдзи Уог-
нър, Браян Уимър, Линди
Нютън, Грайндър Хийнес
и др. /п/

13.00 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Робин Худ: Принцът на
разбойниците" - прик-
люченски екшън с уч.
на Кевин Костнър, Мор-
ган Фрийман, Крисчън
Слейтър, Мери Елизабет
Мастрантонио, Алън
Рикман, Джералдин Ма-
кюън и др. /п/

16.30 "Теория за големия
взрив" - сериал, сезон
9

17.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, сезон
11

17.30 "Терминатор: Спасение"
- екшън-фантастика с
уч. на Крисчън Бейл,
Сам Уортингтън, Антон
Йелчин, Хелена Бонъм
Картър, Джейн Алекзан-
дър, Муун Блъдгуд и др.
/п/

20.00 "Уличен боец" - екшън

с уч. Жан-Клод Ван
Дам, Раул Хулия, Минг-
На Уен, Деймиън Чапа,
Кайли Миноуг и др.

22.00 "Капитан Филипс" -
биографичен трилър с
уч. на Том Ханкс, Кат-
рин Кийнър, Баркхад
Абди, Майкъл Чернъс,
Кори Джонсън, Макс
Мартини, Крис Мълки,
Юл Васкез, Дейвид
Уаршовски, Джон Ма-
гаро, Баркхад Абдирах-
ман

Åâðîêîì

05.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
10.00 Честно казано - с

Люба Кулезич
12.00 Ключът към успеха
12.30 Лъжливи рими - се-

риал - 12 еп.
13.00 Времена и нрави -

избрано
15.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

16.00 Шпионката на Коко -
Скрита камера

16.30 Темида - цената на
истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

17.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

18.00 Новини
18.30 Модна фиеста - с

Мариана Аршева
19.00 Игрален филм
21.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозо-

рец
02.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
03.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

04.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

Êèíî Íîâà

05.45 "Стена между две сър-
ца" - комедия с уч. на
Катя Бренер, Щефан
Фаупел, Ханес Янике,
Наима Ференбахер,
Юлия-Мария Кьолер и
др. /п/

08.00 "Котаракът в чизми" -
аним. филм /п/

10.00 "Две години любов" -
романтична комедия с
уч. на Райън Мери-
ман, Кайла Иуъл, Са-
ра Миник, Кет Джо-
унс, Тад Търнър, Крис
Билсма

11.50 "Пич, къде ми е мага-
рето?" - комедия с уч.
на Мартин Клунс,
Марк Уотън, Катрин
Тейт,  Адам Гарсия,
Ралф Литъл, Силия
Имри, Джейсън Уот-
кинс  /п/

14.00 "Виж кой говори сега"
- комедия с уч. на
Джон Траволта, Кърс-
ти Али, Дейвид Гала-
хър, Олимпия Дукакис,
Джордж Сегал

16.00 "Гурме детективи: Чу-
десно място да умреш"
- мистерии с уч. на
Брук Бърнс, Дилън
Нийл, Али Сковбай,
Матю Кевин Андерсон,
Марк Синиър

18.00 "Любовта на Жулиета"
- романтичен филм с
уч. на Аманда Сайфред,
Ванеса Редгрейв, Гаел
Гарсия Бернал, Крис-
тофър Игън, Франко
Неро, Оливър Плат,
Марша ДеБонис, Луи-
за Раниери

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

21.00 "Почти нормален" -
драма с уч. на Хоакин
Финикс, Ема Стоун,
Джейми Блекли, Пар-
кър Поузи, Итън Фи-
липс, Бетси Айдем, Со-
фи фон Хаселберг

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

00.00 "Чук - чук" - трилър с
уч. на Киану Рийвс,

Ñ
СЪБОТА 26 октомври

еп.13, 14
07.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.3 еп.23,
24

08.00 "Тази събота и неделя"
- актуален уикенд блок
с водещи Жени Марче-
ва, Алекс Кръстева и
Диана Любенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ По-
ли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица на
Георги Тошев

13.00 "У дома в Митфорд" -
драма, романтичен (тв
филм, САЩ, 2017), в
ролите: Анди Макдауъл,
Камерън Матисън, Кен
Тремблет, Дейвид Луис,
Сара Едмондсън

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 Мар-
тин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - нов

сезон
20.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.00 "България търси талант"

- тв шоу, с.6
23.30 "Кампанията" - комедия

(САЩ, 2012), в ролите:
Уил Феръл, Зак Гали-
фанакис, Джейсън Съ-
декис, Дилън Макдър-
мът, Джон Литгоу, Дан
Акройд, Брайън Кокс и
др.

01.10 "Интервю с вампир" -
хорър, фентъзи, драма
(САЩ, 1994), в ролите:
Том Круз, Кирстен
Дънст, Крисчън Слей-
тър, Танди Нютън, Брад
Пит, Антонио Бандерас,
Стивън Риа и др. [14+]

03.20 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.00 "Час пик" - сериал,
еп.11

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, с.3 еп.2 - 5

08.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.10 - 12

11.00 "Вълната" - екшън, три-
лър, драма (Норвегия,
Швеция, 2015), в ро-
лите: Кристофер Йо-
нер, Ане Даал Торп, Йо-
нас Хоф Офтебро,
Фридтьоф Сохем и др.

13.00 "Бързи и яростни" - ек-
шън, трилър (САЩ, Гер-
мания, 2001), в роли-
те: Пол Уокър, Вин Ди-
зел, Мишел Родригес,
Джордана Брустър, Ри-
чард Юн, Чад Линдбърг,
Джони Стронг, Мат
Шулц, Тед Ливайн, Вай-
то Руджинис, Стантън
Рътлидж

15.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.19, 20

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни
спортове, еп.30

17.30 "Да Знаеш Как" /п./ -
предаване за домашния
майстор, еп.5

18.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили,
с.3 еп.19

18.45 "Критична точка" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, Германия,
Китай, 2015), режисьор
Ериксън Кор, в ролите:
Едгар Рамирес, Люк
Брейси, Тобиас Сантел-
ман, Рей Уинстън, Те-
риса Палмър и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Ита-

лианска афера" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, Франция,
Великобритания, Ита-
лия, 2003), режисьор
Ф. Гари Грей, в роли-
те: Доналд Съдърланд,
Марк Уолбърг, Едуард
Нортън, Шарлийз Те-
рон, Джейсън Стейтъм,
Сет Грийн

00.15 "Дедпул" - фантастика,
екшън, комедия (САЩ,

Лоренца Ицо, Ана Де
Армас, Арън Бърнс, Иг-
насия Аламанд, Дан
Бейли, Меган Бейли и
др. /п/

RTR

05.00 Вести
05.35 Вести-Москва
05.50 "За най-важното"
06.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
07.15 Сериал: "Следствени

тайни"
08.00 Вести
08.25 Вести-Москва
08.40 Сериал: "Следствени

тайни"
09.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Вести
12.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
13.35 Вести-Москва
14.00 Вести
15.00 "Хуморина"
16.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
18.30 Концерт
20.00 Игрален филм
23.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
00.05 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

06.45 Колоездене: Париж тур
08.00 Автомобилизъм: СК за

туристически автомо-
били в Нинбо

08.50 Автомобилизъм: СК за
туристически автомо-
били на Сузука, първо
състезание, директно

09.50 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

10.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Зьолден, ги-
гантски слалом, пър-
ви манш, жени, дирек-
тно

12.00 Колоездене: Париж тур
12.50 Ски-алпийски дисцип-

лини: СК в Зьолден, ги-
гантски слалом, пър-
ви манш, жени

13.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Зьолден, ги-
гантски слалом, вто-
ри манш, жени, дирек-
тно

15.00 Куриози
15.05 Мотоциклетизъм: Све-

товен Супербайк шам-
пионат в Катар, първо
състезание

15.50 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Катар, супер-
пол състезание, ди-
ректно

16.50 Ски-алпийски дис-
циплини: СК в Зьолден,
гигантски слалом, же-
ни

18.05 Мотоциклетизъм: Све-
товен Суперспорт
шампионат в Катар,
директно

18.50 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Катар, първо
състезание

19.20 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Катар, супер-
пол състезание

19.50 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Катар, второ
състезание, директно

20.55 Новини
21.00 Ски-алпийски дисцип-

лини: СК в Зьолден, ги-
гантски слалом, жени

22.15 Автомобилизъм: Су-
перкупа на Порше в
Мексико Сити, първо
състезание, директно

23.20 Новини
23.25 Мотоциклетизъм: Све-

товен Супербайк шам-
пионат в Катар, първо
състезание

00.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Зьолден, ги-
гантски слалом, жени

02.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Катар, първо
състезание

03.15 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Катар, второ
състезание

04.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили на
Сузука, второ и трето
състезание, директно
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06.10 "Цветен следобед"-
избрано от следобед-
ния блок на БСТВ

07.00 Новини
07.10 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

08.00 Новини
08.10 "За историята - сво-

бодно" с водещ Алек-
сандър Сивилов

09.00 Новини
09.10 ТВ пазар
09.25 "Шевица" - фолклор-

но предаване
10.00 Новини
10.10 Студио "Избори 2019"
11.00 Новини
11.10 ТВ пазар
11.25 Студио "Избори 2019"
12.00 "Професия Турист" (п)
12.30 Новини
13.00 ТВ пазар
13.15 "Иван Василиевич

сменя професията си"
(1973 г.), СССР

14.45 ТВ пазар
15.00 Новини
15.10 "Културен фронт" с

Юлия Владимирова
16.00 Новини
16.10 Студио "Избори 2019"
18.30 "За историята - сво-

бодно" с водещ Алек-
сандър Сивилов

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Студио "Избори 2019"
23.00 Киносалон БСТВ: "Гос-

подин Никой" (2009
г.), Белгия/Канада

01.30 Новини (п)
02.00 "Общество и култура"

(п)
03.00 "Дискусионен клуб" (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/
06.25 Магна аура, изгубени-

ят град 13-сериен тв
филм /България, 2007
г./, 1 серия, режисьор
Ирина Попова, в роли-
те: Гюнтер Шос, Васил
Василев-Зуека, Нико-
лай Урумов и др.

06.55 Пътеки
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.40 Домът на вярата
13.10 Библиотеката
14.10 Господин Селфридж 3

тв филм /2 и 3 епи-
зод/п/ (12)

15.45 Частните музеи в Че-
хия: Музей на мине-
ралите документалена
поредица

16.00 По света и у нас
16.15 Където червената пап-

рат расте игрален
филм /САЩ, 2003г./,
режисьори Лаймън
Дейтън и Сам Пилсбъ-
ри, в ролите: Джоу-
зеф Аштън, Дейв Ма-
тюс, Рене Фая, Крис
Кристоферсън и др.

18.00 По света и у нас
18.30 Нощта на избора сту-

дио с водещи Добри-
на Чешмеджиева и
Бойко Василев

00.00 Зенит игрален филм
/копродукция, 2015г./
, режисьор Далибор
Матанич, в ролите: Ти-
хана Лазович, Горан
Маркович, Нивес
Иванкович и др.(14)

02.00 Студио "Х": Две леген-
ди тв филм /4, после-
ден епизод/п/(12)

03.30 Какво ще се случи 2
документалена поре-
дица/п/

03.55 Пътеки /п/
04.40 Отблизо с Мира /п/

22.00 Бандата на Екшън: "Ду-
ум" - фантастика, хо-
рър (Великобритания,
Чехия, Германия, САЩ,
2005), в ролите: Карл
Ърбън, Розамунд Пайк,
Дуейн Джонсън, Део-
биа Опарей, Ричард
Брейк, Декстър Фле-
чър [16+]

00.00 "Вестоносецът" - дра-
ма, романтичен, вое-
нен (САЩ, 2009), в
ролите: Бен Фостър,
Уди Харелсън, Саман-
та Мортън, Джена Ма-
лоун, Стив Бушеми

02.15 "Смъртоносно оръжие"
/п./ - сериал, с.2
еп.21, 22

04.15 "Трусът" - екшън, три-
лър, драма (Норвегия,
2018), в ролите:
Кристофер Йонер, Ане
Даал Торп, Едит Хоген-
руд-Санде, Йонас Хоф
Офтебро

bTV COMEDY

05.00 "Мутра по заместване"
- сериал

06.00 "Мутра по заместване"
- сериал, 3 еп. с.4
еп.3, 4

07.00 "По средата" - сериал
09.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.23, 24

10.00 "Били Медисън" - ко-
медия (САЩ, 1995),
режисьор Тамра Дей-
вис, в ролите: Адам
Сандлър, Дарън Мак-
гавин, Бриджит Уилсън,
Брадли Уитфорд и др.

12.00 "Страната на чудесата"
- комедия (Русия,
2016), режисьор
Дмитрий Дяченко, в
ролите: Елена Яковле-
ва, Фьодор Добронра-
вов, Александр Пал,
Олеся Железняк, Сер-
гей Лавигин, Грант То-
хатян и др.

14.00 Премиера: "Полицаят
от Рубльовка" - сери-
ал, с.2 еп.6

15.00 "Супер екипаж" - се-
риал

16.00 "Новите съседи" - се-
риал

19.30 "На гости на третата
планета" - сериал

20.30 "Спри или мама ще
стреля" - комедия, ек-
шън, семеен (САЩ,
1992), режисьор Ро-
джър Спотисуд, в ро-
лите: Силвестър Ста-
лоун, Естел Гети, Винг
Реймс, Никълъс Сад-
лър, Джон Уесли, Мар-
тин Фереро, Ричард
Шиф, Джоубет Уилямс
и др.

22.30 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, с.2
еп.6

23.30 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал

01.00 "Супер екипаж" - се-
риал

02.00 "Мутра по заместване"
- сериал

03.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

04.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" - сериал

bTV Cinema

05.00 "Отново и отново" - се-
риал, еп.7

06.00 "Апалуза" - уестърн,
криминален, романти-
чен, драма (САЩ,
2008), в ролите: Ед
Харис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хен-
риксен, Тимъти Мър-
фи, Тимъти Спол, Ро-
бърт Хареги и др.

08.15 "Нокаут или Всичко,
което тя написа" - дра-
ма, спортен, романти-
чен (България, САЩ,
2018), режисьор Ни-
ки Илиев, в ролите: Га-
ри Дурдан, Саня Бори-
сова-Илиева, Орлин
Павлов, Башар Рахал,
Диана Любенова, Ни-

ки Илиев, Александър
Кадиев и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Двете лица на януа-

ри" - трилър (САЩ,
2014), в ролите: Игит
Йозшенер, Виго Мор-
тенсен, Кирстен
Дънст, Оскар Айзък,
Промитеас Алиферо-
пулос, Дейзи Бевън,
Никос Мавракис, Сок-
рат Алафоуцос и др.

12.30 Телепазар
12.45 "Капитан Фантастик" -

комедия, драма (САЩ,
2016), в ролите: Виго
Мортенсен, Джордж
Маккей, Саманта Ай-
лър, Аналийз Басо, Ни-
кълъс Хамилтън, Стив
Зан, Франк Лангела

15.15 "Властелинът на пръс-
тените: Двете кули" -
фентъзи, приключенс-
ки (САЩ, Нова Зелан-
дия, 2002), режисьор
Питър Джаксън, в ро-
лите: Илайджа Ууд,
Иън Маккелън, Ми-
ранда Отто, Кейт Блан-
шет, Хюго Уийвинг,
Шон Бийн, Виго Мор-
тенсен, Лив Тайлър,
Доминик Монахан,
Кристофър Лий, Ор-
ландо Блум и др.

18.45 "Перфектно убийство"
- трилър, криминален,
драма (САЩ, 1998),
режисьор Андрю Дей-
вис, в ролите: Майкъл
Дъглас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен, Дей-
вид Сушей, Сарита Ча-
удъри и др.

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

21.00 "Властелинът на пръс-
тените: Завръщането
на краля" - фентъзи,
приключенски (САЩ,
Нова Зеландия,
2003), режисьор Пи-
тър Джаксън, в роли-
те: Илайджа Ууд, Шон
Астин, Кейт Бланшет,
Били Бойд, Виго Мор-
тенсен, Миранда Отто,
Джон Рис-Дейвис, Хю-
го Уийвинг, Иън Мак-
келън, Лив Тайлър, Ор-
ландо Блум, Мартон
Чокаш, Доминик Мо-
нахан и др.

01.00 "Бруклинските стражи"
- екшън, трилър, кри-
минален (САЩ, 2009),
режисьор Антоан Фу-
куа, в ролите: Ричард
Гиър, Дон Чийдъл, Итън
Хоук, Уесли Снайпс,
Винсънт Д`Онофрио,
Лили Тейлър, Елън Бар-
кин [16+]

03.30 "Заклинанието" - хо-
рър, трилър, мистъри
(САЩ, 2013), в роли-
те: Патрик Уилсън, Ве-
ра Фармига, Рон Ли-
вингстън, Лили Тейлър,
Хейли Макфарланд,
Макензи Фой, Джоуи
Кинг [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "СЪБУДИ СЕ И ГЛАСУ-

ВАЙ!" с Мира Иванова
12.00 Новините на NOVA
13.00 "Джери Магуайър" - с

уч. на Том Круз, Рене
Зелуегър, Куба Гудинг
мл., Кели Престън, Бо-
ни Хънт, Джери О'Ко-
нъл и др.

16.00 Новините на NOVA
16.20 "ИЗБЕРИ НЕДЕЛЯТА НА

NOVA" с Мая Костади-
нова

18.00 "Студио НОВИТЕ КМЕ-
ТОВЕ" с Аделина Раде-
ва, Виктор Николаев и
Николай Дойнов

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

19.45 "Студио НОВИТЕ КМЕ-
ТОВЕ" с Аделина Раде-
ва, Виктор Николаев и
Николай Дойнов

00.00 "Гориво в кръвта" - с
уч. на Силвестър Ста-
лоун, Тил Швайгер,
Кип Пардю, Бърт Рей-

нолдс, Джина Гершон
02.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

/п/

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 4

08.45 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 6

10.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 15

11.00 "Уличен боец" - екшън
с уч. Жан-Клод Ван
Дам, Раул Хулия, Минг-
На Уен, Деймиън Ча-
па, Кайли Миноуг /п/

13.00 "Без багаж" - преда-
ване за туризъм

13.30 "Програмиран" - екшън
с уч. на Куба Гудинг-
мл., Вал Килмър, Май-
къл Айрънсайд, Татяна
Маслани, Ерик Бре-
кър, Чад Кроучук, Хи-
ро Канагава, Али Ли-
бърт и др. /п/

15.30 "Теория за големия
взрив" - сериал, се-
зон 11, 2 епизода

16.30 "Карибски пирати: На
края на света" - прик-
люченски екшън с уч.
на Джони Деп, Орлан-
до Блум, Кийра Найт-
ли, Джефри Ръш,
Джак Дейвънпорт,
Джонатан Прайс, Бил
Най и др. /п/

20.00 "Медальонът" - екшън-
комедия с уч. на Дже-
ки Чан, Лий Еванс,
Клер Форлани, Джон
Рис-Дейвис, Джулиан
Сандс, Антъни Уонг

22.00 "Бунт" - екшън с уч. на
Долф Лундгрен, Матю
Рийз, Даниел Чакран,
Чък Лидел, Майкъл
Флин, Рени Греймс,
Мелъни Стоун и др.

23.50 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

Åâðîêîì

05.00 Лъжливи рими - сери-
ал - 12 еп.

05.30 Темида - цената на
истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

06.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

07.00 Ekids- Анимация
11.00 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
13.00 Темида - цената на

истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

13.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

14.00 Новини
15.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
16.00 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

17.00 Училище за родители
- със Стойка Стефа-
нова

18.00 Новини
19.00 Местни избори 2019
22.00 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

23.00 Новини
23.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави - из-

брано
04.30 Шпионката на Коко -

Скрита камера

Êèíî Íîâà

05.30 "Целувка край лагер-
ния огън" - романтич-
на комедия с уч. на
Даника Маккелър, Пол
Грийн, Али Сковбай,
Барбара Нивън /п/

07.40 "Мюн: Пазителят на
Луната" - аним. филм

09.30 "Обича ме, не ме оби-
ча" - романтичен
филм с уч. на Даниел
Савре, Рик Коснет, Би-
анка Сантос, Лу Фе-
риньо мл. и др.

11.20 "В очакване на Купи-
дон" - романтичен
филм с уч. на Адам
Мейфилд, Ариел Ке-

бъл, Хайли Дъф, Тимъ-
ти Ботъмс, Марион Рос

13.00 "Безсъници в Сиатъл"
- романтична коме-
дия с уч .  на Том
Ханкс, Мег Райън,
Бил Пулман, Роузи
О'Донъл, Роб Райнър,
Рита Уилсън, Габи
Хофман /п/

15.15 "Предложението" -
романтична комедия с
уч. на Сандра Бълок,
Райън Рейнолдс, Ме-
ри Стийнбъргън,
Крейг Нелсън, Бети
Уайт /п/

17.30 "Мисли като мъж" -
романтична комедия с
уч. на Кевин Харт,
Кели Роулънд, Крис
Браун, Тараджи П.
Хенсън, Габриел Юни-
ън, Джери Ферера,
Романи Малко, Гари
Оуен и др.

20.00 "Последният повели-
тел на въздуха" -
приключенски екшън
с уч. на Джаксън Рет-
боун, Ноа Рингер, Дев
Пател, Клиф Къртис,
Никола Пелц, Шон То-
уб и др.

22.00 "Норбит" - комедия с
уч. на Еди Мърфи,
Танди Нютън, Тери
Крюс, Клифтън Пауъл,
Куба Гудинг мл., Еди
Грифин, Кат Уилямс,
Марлон Уаянс и др.

00.10 "Почти нормален" -
драма с уч. на Хоакин
Финикс, Ема Стоун,
Джейми Блекли, Пар-
кър Поузи, Итън Фи-
липс, Бетси Айдем,
Софи фон Хаселберг
и др. /п/

RTR

09.10 Игрален филм: "Здрав
брак"

10.50 Концерт
13.00 Вести
13.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.30 Колоездене: Париж
тур

07.45 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

08.45 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
на Сузука

09.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, жени

10.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, първи манш,
мъже, директно

12.00 Колоездене: Париж
тур

13.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, първи манш,
мъже

13.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, втори манш,
мъже, директно

15.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, жени

16.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
на Сузука

18.00 Автомобилизъм: Су-
перкупа на Порше в
Мексико Сити, второ
състезание, директно

19.05 Куриози
19.30 Ски-алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, жени

20.55 Новини
21.00 Ски-алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, мъже

22.30 Новини
22.35 Автомобилизъм: Све-

товна купа за турис-
тически автомобили
на Сузука

Í
НЕДЕЛЯ 27 октомври

bTV

05.00 "Cool...T" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Сигма 6"

- сериал, анимация,
еп.15, 16

07.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 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 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
13.00 "Ловци на храна" -

предаване за кулина-
рен туризъм с водещи
Андре Токев и Събин
Ранков

13.30 "Перфектният ритъм" -
комедия, музикален,
романтичен (САЩ,
2012), режисьор
Джейсън Мур, в роли-
те: Ана Кендрик, Бри-
тани Сноу, Ребъл Уил-
сън, Елизабет Банкс,
Алексис Нап, Адам Де-
Вайн, Кристофър
Минц-Плас, Джон
Майкъл Хигинс и др.

15.40 bTV Новините - извън-
редна емисия

16.00 "Местните 2019" -
студио местни избори

17.50 Спорт тото
18.00 Студио местни избори
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Студио местни избори
01.00 "Ударен от гръм" - ко-

медия, семеен, фен-
тъзи (САЩ, 2012), ре-
жисьор Джон Уайтсел,
в ролите: Кевин Дю-
ран, Тейлър Грей, Джим
Белуши, Робърт Белу-
ши, Брандън Т. Джак-
сън и др.

02.50 "Перфектният ритъм"
/п./ - комедия, музи-
кален, романтичен
(САЩ, 2012)

04.40 "Търси се" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
" Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, с. 3
еп. 4 - 7

08.00 "Монк" - сериал, с. 5
еп. 13 - 15

11.00 "Трусът" - екшън, три-
лър, драма (Норвегия,
2018), в ролите:
Кристофер Йонер, Ане
Даал Торп, Едит Хоген-
руд-Санде, Йонас Хоф
Офтебро

13.00 "Италианска афера" -
екшън, криминален,
трилър (САЩ, Фран-
ция, Великобритания,
Италия, 2003), режи-
сьор Ф. Гари Грей, в
ролите: Доналд Съ-
дърланд, Марк Уол-
бърг, Едуард Нортън,
Шарлийз Терон, Джей-
сън Стейтъм, Сет
Грийн и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.21,
22

17.00 "Дивата муха" - пре-
даване за екстремни
спортове, еп.31

17.30 "Да Знаеш Как" - пре-
даване за домашния
майстор, еп.6

18.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили,
с.3 еп.20, 21

19.00 "Бързи и яростни" - ек-
шън, трилър (САЩ,
Германия, 2001), в
ролите: Пол Уокър,
Вин Дизел, Мишел
Родригес, Джордана
Брустър, Ричард Юн,
Чад Линдбърг, Джони
Стронг, Мат Шулц, Тед
Ливайн, Вайто Руджи-
нис, Стантън Рътлидж
и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
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за феномени като Ванга. След
среща с нея, човек би трябва-
ло "да стане сам за себе си
въпрос" /Св. Августин/.

Бяха ме спрели от "Всяка
неделя", мотаех се несретен,
но и обичан от много прия-
тели.

Веднъж Невена Коканова
(тя беше от тези приятели)  ре-
ши да ме води в Рупите. Заед-
но със Златкова, тогава ди-
ректор на Дома на киното, и
режисьора Павел Павлов.

Пристигнахме. Сестра й
ни посрещна и ни заведе в
задното дворче.

Ванга седеше на припек, и
веднага ни започна. Най-нап-
ред Павел, сетне и другите.
Почти не слушах, струваше
ми се недискретно. Но извед-
нъж Ванга кресна срещу мен:
"Какво прави Иван Славков?"
(той още беше шеф на теле-
визията).

"Ами, добре е" - смутоле-
вих, което си беше самата ис-
тина.

"И той ще дойде!" - отсече
Ванга, и продължи с другите.

След доста време, пак по
същия неочакван начин, изг-
лежда бе усетила, че нямам
желание да я разпитвам за се-
бе си, и то пред толкова хора,
пак кресна: "Ти ще стоиш още
10 години в телевизията!"

Сякаш ми го заповядваше.
Напуснах телевизията в края
на 90-а година. И едва доста
време след това си дадох смет-
ка, че Ванга бе познала съв-
сем точно.

Всеки човек е абсолютно
уникален сам по себе си. До-
ри отпечатъците на милиар-
ди хора не се повтарят, какво
остава за цялото същество.

Какъв товар тогава е носе-
ла тази жена.

И дали й е било интересно
с тези, които най-много са я
обсебвали?

Едва ли.
А са я използвали зверс-

ки. Дори и по държавна ли-

ния. Най-редкия талант, екс-
плоатиран по най-дивашкия
начин. С опашки, билетчета
и пр. И пазачи, разбира се.

Невена бе доволна от под-
мятането на Ванга ("Ще сто-
иш още 10 години в телеви-
зията"), обаче аз продължавах
да й мрънкам за интервю. И
тя от своя страна, по непод-
ражаемия начин, по който
ухажваше всички, също нас-
тояваше.

Накрая се разбраха Ванга
да си почине след обяда, и сет-
не ще я запиша.

Междувременно, някой се
обади по телефона, нещо ка-
заха на сестра й, и всичко про-
падна. После се смилиха, пак
имаше телефонно обаждане, и
успях да запиша разговорите
по време на целия обяд на ка-
сетофон. Имаше знаменити
неща. И сега се учудвам, как
съм се сетил да й задам един
иначе банален въпрос: "Виж-
дала ли си Христос"?

После, на връщане, нейде
към Владая, Невена, която ка-
раше отпред, внезапно спря.
Спрях и аз. Тя ме изчака да
отида при нея, отделихме се
настрани, и ми каза по своя
си начин, на който не можеш
да устоиш: "Кево, трябва да
ми дадеш касетата. Не ме ка-
рай да ти обяснявам, дай ми
я!"

Върнах се при колата си,
взех касетата и без повече при-
казки и я дадох.

Ето какъв отговор
даде Ванга на въп-
роса за Христос:

"Той няма фигура. Това е
едно огромно огнено кълбо, в
което не можеш да погледнеш
от светлина. Само светлина.

Друго не се вижда. Ако ня-
кой ти каже, че е виждал Бог,
да знаеш, че не е вярно."

Нищо от направеното за
Ванга не може да се сравни с
фантастичния филм на Неве-
на Тошева. Той е отпреди близо
50 години.

През 1985-а занесох този
филм в Москва. Готвехме по-
редното излъчване оттам на
"Всяка неделя". Репортерът Бо-
ре Ангелов бе влязъл под ко-
жата на Джуна, известна съ-
ветска екстрасенска, генерал-
майор от КГБ по изричното
нареждане на Брежнев, на ко-
гото тя държеше очите отво-
рени.

Джуна, впрочем, също е
световен феномен с доказани
качества. Тя не искаше да учас-
тва в предаването, макар че

може би по-скоро се глезеше.
Аз пък нямах време за губене
с генерал-майори, макар и из-
точни красавици. Имах друг
проблем - исках Джуна да ми
помогне да осигуря за учас-
тие поетът Евгений Евтушен-
ко - друг съветски глезльо,
иначе чудесен поет.

Направих сложна комби-
нация, достойна за КГБ. Бо-
рето докара в българския хо-
тел в Москва, където се бяхме
настанили, Джуна, а тя дове-
де със себе си Евтушенко. Той

не можеше да й отказва ни-
що, понеже тя лекуваше бол-
ното му дете. Вечеряхме, сет-
не ги поканих в апартамента
си и пуснах филма за Ванга.

И изведнъж, както кротко
си гледахме, Джуна побесня.
Заръкомаха необуздано, а кря-
съците й сигурно са стигнали
до Кремъл. Борето се уплаши
и се хвърли да я успокоява.
"Спокойно, гълъбче - казваше
й той. - Стига си махала с
ръце, че ще падне полюлеят!"

Погледнах нагоре, той на-
истина се беше заклатил зас-
трашително.

Постепенно Джуна започ-
на да говори членоразделно и
стана ясно следното: тя по-
бесняла, защото Ванга предс-
казвала "лоши неща", това не
било справедливо и хуманно
и пр. съветски дивотии.

Нищо подобно, разбира се,
доколкото знам, Ванга нико-
га не си е позволява подобно
нещо.

Просто, едно чудо се беше
срещнало с друго. Малко по
малко всички се успокоиха.

Ето как Ванга е "предсказ-
вала" лошото.

Фрагмент от разговора ми
с Величка Маркова, съпруга
на легендарния футболист Ге-
орги Аспарухов - Гунди:

К.К.: Търсили ли сте сре-
щи с Ванга в ония години?

В.М.: Мисля, че той се е
виждал с нея, може би през
1964 година, когато с нацио-
налния отбор са били в Пет-
рич. Но той никога не ми да-
де категоричен отговор.

Един път казва - да, ви-
дяхме се, друг път - не. Но аз
след смъртта му разбрах от не-
гови приятели, че тя не го е
приела.

Казала му: "Виж, момче, ка-
къв хубав сняг вали навън,
иди и се радвай на природа-
та".

К.К.: Преценяваш ли това
като някакъв знак?

В.М.: Да, сега го преценя-
вам като страшен знак."

www.kevorkkevorkian.com

От стр. 8

Далас, 22 ноември 1963 г.

Джон и Жаклин Кенеди - ден преди  атентата
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Режисьорът Лилия
Абаджиева постави в
Плевен за първи път в
България разтърсващ и
шокиращ спектакъл за
съвестта, живот в лъжа и
грехопадение. Той бе
създаден с трупата на
Плевенския театър по
пиесата "Страшният съд" на
австрийския писател и
драматург Йодьон фон
Хорват.

"Изгубим ли чистата си
съвест, губим душата си и
връзката с Бога", заяви
Абаджиева. "Вината се
превръща в кошмар на
съзнанието, дори човек да
достигне до покаяние и да
изкупи греха си", посочи
тя. "Страшният съд" е
пиеса, която мога да
сравня само с "Метафизика
на нравите" на Кант", каза
постановчикът.

Сценографията на Васил
Абаджиев и музикалното
оформление са равностой-
ни компоненти на режису-
рата. Техническият екип на
театър "Иван Радоев" е
изпълнил точно много

"Â êðàÿ íà äúãàòà"
- íåèçäàâàíè äîñåãà
ðàçêàçè íà
Äæåê Ëîíäîí

ИК "Изток-Запад" пред-
лага нова книга на изк-
лючителния разказвач
на истории Джек Лон-
дон. За своите 40 годи-
ни живот американски-
ят писател публикува 23
романа, над 200 разка-
за и 3 автобиографични
книги; пише публицисти-
ка, пиеси и стихове. Ня-
кои творби принадлежат
на научната фантастика
и фентъзи. Други, за ди-
вата пустош и човешкия
дух, четени още в детст-
вото, сме запомнили за
цял живот. В края на дъ-
гата" предлага за пръв
път на български специ-
ално подбрани разкази
на писателя. Преживява-
нията му като ловец на
стриди, моряк, златотър-
сач, скитник, военен ко-
респондент и пътешест-
веник в Тихия океан, са
основата на разказите
му за Клондайк и Хаваи-
те - истории за приятел-
ство, предателство, лю-
бов и приключения, за
сблъсъка между човека
и природните стихии. ç

Áúëãàðñêèÿò áàðèòîí Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ ïîëó÷è çâàíèåòî
"Ðèöàð íà Âåðäè"

Огромно международно
признание за българския
баритон Владимир Стоянов.
Той бе удостоен със звани-
ето "Рицар на Верди" на
концерт в Парма. Награда-
та е второто признание за
световнопризнатия ни ар-
тист, след като преди две
години в Италия го награ-
диха и с премия "Фалстаф".

Владимир Стоянов е ис-
тински благородник на
оперната сцена. Пеенето
му е самото въплъщение на
класа, елегантност и стил.
Точно затова съвсем му
подхожда присъденото от
италианците звание "Кава-
лер" или "Рицар на Верди".

Владимир Стоянов: "Та-
зи награда дойде много не-
очаквано и затова ме раз-

Лирически откровения
и размисли осветяват
"Живота честен"
Премиерно Генадий
Велчев представя
поетичната си книга
"Живота честен".
Събитието е днес от
18.00 ч. в София на
ул. "Леге" 10. "Да
каже сбогом на
поезията за един
поет е трудно. Да се
зарича - не е в
неговия стил. И той
се учи. На мълчание".
Движението, което се
нарича свят, творчес-
тво, съдба е присъщо
на поета, който
"съвпада" с поезията
си удивително.

"Филип Кутев",
"Тракия" и "Пирин" ще
разлюлеят НДК
Завладяващи българс-
ки ритми, вихрени
танци, пъстри фолк-
лорни носии и повече
от 150 професионал-
ни танцьори, музи-
канти и певци на
една сцена. Това ще
видят ценителите на
фолклора на 11 март
2020 г. Спектакълът
НОЩ НА АНСАМБЛИ-
ТЕ 4 с трите най-
големи ансамбли -
"Филип Кутев", "Тра-
кия" и "Пирин" ще
поднесат неповтори-
мо изживяване за
всички присъстващи
в зала 1 на НДК
догодина. НОЩ НА
АНСАМБЛИТЕ 4 ще
представи за първи
път в София.

:

Íàêðàòêî

Ïîñðåùàìå ñ îâàöèè ãðóïàòà "Ëþáå"
Емблематичното име на руската

музикална сцена и любимци в Бълга-
рия - група" Любе", ще взриви публи-
ката през декември във Варна, Плов-
див и София.

На юбилейните си концерти пред
родната публика, група "Любе" ще из-
пълни както най-популярнети си пес-
ни "Комбат", "Солдат", "Там за тума-
нами", "Песня о звёздах", "Позови ме-
ня тихо по имени", така и нови пес-
ни.

Група" Любе" е сред популярните
лица на руската култура по цял свят,
чиято музика хармонично смесва еле-
менти от рок, поп, руска фолклорна
и военна музика. Групата се състои
от 6 музиканти, като фронтмен е Ни-
колай Растаргуев, който е и народен
артист на Русия. Създател на "Любе"

отговорни задачи, за да
бъде представлението
впечатляващо и въздейст-
ващо.

Ярка е изявата на
актьорската трупа - Васил
Витанов, Екатерина Стоя-
нова, Георги Енчев, Ро-
берт Янакиев, Петьо
Кръстев, Генадий Николов,
Мариян Стефанов, Алек-

сандър Кънев, Бориса
Сарафова, Сергей Конс-
тантинов и Мариета
Калъпова. Според театра-
лите има актьорски пости-
жения, които не бива да
се пропускат от любители-
те на театъра. Силните
послания на спектакъла
бяха приети от публиката
с много и продължителни

Èçãóáèì ëè ÷èñòàòà ñè ñúâåñò, ãóáèì
äóøàòà ñè å ïîñëàíèåòî íà "Ñòðàøíèÿ ñúä"

вълнува толкова много. Бе-
ше ми връчена по време на
концерт в театро Реджо -
Парма, аз нищо не знаех,
нямах никаква информация
и преди моето изпълнение
на граф ди Луна, концер-
тът беше спрян и беше обя-
вена тази награда".

Наистина много специал-
на нагрда, защото е връче-
на от група заклети почита-
тели на творчеството на Вер-
ди. "Тя се нарича клуб на 27-
те. Всеки един от тях носи
името на една от оперите на
Верди и това са така да ка-
жем , така да наречем изк-
лючителните фанатици на
Вердиевото изкуство. Не
всички певци минават в то-
зи театър. Когато се изпъл-
няват оперите на Верди то-

ва е публиката, която ако
има нещо, което не е както
трябва, което не харесва, тя
го изразява публично във
формата на викане, на свир-
кане на протестиране. Това

аплаузи. Продукцията си
заслужава да бъде видяна
в страната и в чужбина, е
мнението на специалисти-
те. Драматично-кукленият
театър "Иван Радоев" в
Плевен ще покаже още
две премиерни представ-
ления на "Страшния съд"
на голямата си сцена
"Александър Гюров". ç

е едно от малкото места в
света, където все още има
тази традиция публиката да
изразява гласно своето мне-
ние и впечатление от изпъл-
нението". ç

е продуцентът и композитор Игор
Матвиенко. Голяма част от музиката
е написана от Игор Матвиенко, а тек-
стовете са на поета Александър Ша-
ганов и Михаил Андреевич. Шаганов
става известен от работата си с гру-
пата "Черно кафе". През 1987-1988 г.
година като постоянен лидер на гру-
пата се изявява Николай Растаргуев
и на него принадлежи идеята за име-
то на групата, което е свързано с
популярното в онези години младеж-
ко движение - либерци, чиито идеи
са отразени в ранните творби на гру-
пата.

В началото на 1989 г. група "Любе"
записва първите си песни - "Либерци"
и "Батька Махно". Същата година за-
почват първите им турнета заедно с
"Коледни срещи" и Алла Пугачова. ç
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6 експеримента, които показват,
че не се познаваме напълно

Често си мислим, че зна-
ем всичко за нашето пове-
дение и може да предска-
жем реакцията си към не-
що, което може да ни се слу-
чи. Напротив, следните екс-
перименти показват, че пси-
хологията е много по-слож-
на, отколкото си мислим.

1. Способни сме на
всичко

През 2000 г. Марко Ева-
ристи провежда социален ек-
сперимент с помощта на 10
кухненски робота, в които
плуват златни рибки. Всеки
участник в експеримента има
правото да натисне бутона
за включване на робота и
да убие златната рибка. Един
от участниците го прави един
час след започването на ек-
сперимента. Изглежда при-
родата понякога ни кара да
действаме по жесток начи-
ни без видима причина.

2. Коригираме реал-
ността според собствените
ни очаквания

През 1993 г. група учени
от Охайо гримират няколко
жени, така че да изглеждат
сякаш имат белези. След ка-
то се видели в огледало, же-
ните били помолени да раз-
говарят с непознати. Малко
след това учените казали на
жените, че ще поставят за-
щитен крем на лицата им, а
всъщност изтрили "белезите",
без да уведомят участнички-
те.

При поредната серия от
срещи с непознати, много от
жените заявили, че били под-
ложени на различни форми
на дискриминация. Те дори
назовали думи и действия,
които сметнали за обидни.

Въпреки че нито една от
участничките не е имала ви-

От обекти;

дими недостатъци по лицето
(белезите вече били изтри-
ти), жените се почувствали
дискриминирани, защото
мислели, че белезите по ли-
цата им все още стоят.

3. Забелязваме много
малко от това, което в дей-
ствителност се случва

Смятате ли, че знаете как-
во се случва около вас? Мо-
же и да не сте толкова на-
ясно колкото си мислите, че
сте. През 1998 изследовате-
ли от Харвардския и Щатс-
кия Кентски университет пра-
вят експеримент със случай-
ни минувачи, за да устано-
вят до каква степен хората
забелязват непосредствена-
та среда около тях. По вре-
ме на експеримента актьор
се приближава до пешехо-
деца и пита за посоките. До-
като пешеходецът обяснява
посоките, двама мъже, кои-
то пренасят огромна дърве-
на врата, минават помежду
им, с което напълно блоки-
рат гледката помежду им за
няколко секунди. През това
време актьорът е заменен с
негов колега - с различна ви-
сочина, телосложение, раз-
лично облекло, прическа и
глас. Половината от участ-
ниците в експеримента не за-
белязват размяната.

Този експеримент е един
от първите, който илюстри-
ра феномен, наречен "измен-
лива слепота", който показ-
ва колко сме селективни, в
това какво ще възприемаме
визуално във всеки един мо-
мент - излиза, че разчитаме
на спомена и разпознаване-
то на модела, повече откол-
кото подозираме.

4. Волята влияе пряко
върху нашия успех

Известен Снадфордски
експеримент от късната 1960
подлага на тест деца в пре-
дучилищна възраст и тяхна-
та способност да устояват на
изкушението за незабавно
възнаграждение - той показ-
ва някои силни проникнове-
ния относно волята и само-
дисциплината. В експеримен-
та, четири годишни деца са
оставени сами в стая с чи-
ния, в която има маршмелоу
пред себе си. При което им
е даден избор да го изядат
на момента или да изчакат
15 минути, докато изследо-
вателя се върне в стаята, ко-
гато за награда ще получат
втори маршмелоу.

Повечето от децата изби-
рат да почакат, но често не
се удържат и изяждат лаком-
ството преди изследователя
да се е завърнал. Децата, ко-
ито успяват да издържат 15-
те минути, обикновено изпол-
зват тактики на въздържание
като - извръщане встрани
или покриване на очите. Из-
водът от тяхното поведение
е значителен: тези, които са
били способни да отложат
възнаграждението имат по-
малка склонност към напъл-
няване, пристрастяване към
наркотици или проблемно
поведение по време на пу-
бертета и са по-успешни по-
късно през живота си.

5. Всеки от нас има афи-
нитет към злото

Един от най-популярните
експерименти в историята на
психологията е проведен
през 1971 в Станфордския
затвор. Той се интересува от
това как различни социални
ситуации повлияват човеш-
кото поведение. Изследване-
то е проведено от психоло-

га Филип Зомбардо, който
прави постановка в мазето
на Стандфордска психиат-
рична сграда с 24 студенти
(те нямат криминално мина-
ло и са психически здрави),
които трябва да играят ро-
лята на затворници и паза-
чи. Изследователите наблю-
дават затворниците (които са
затворени в килиите си по
24 часа в денонощието) и
стражите (които карали по 8
часови смени) със скрити ка-
мери.

Експериментът, който е
трябвало да продължи 2 сед-
мици, се наложило да бъде
прекратен още след 6 -я ден,
поради оскърбителното по-
ведение на пазачите - в ня-
кои от случаите те дори на-
лагали психологически тор-
моз - и изключителния емо-
ционален стрес и агресия в
затворниците.

"Пазачите ескалираха аг-
ресията си върху затворни-
ците като ги съблякоха голи,
сложиха торби на главите им
и тогава ги подложиха на из-
ключително унизителни сек-
суални активности.", обясня-
ва Зимбардо. "след 6 дни
трябваше да го прекъсна, по-
неже беше извън контрол -
не можех да заспя вечер, без
да мисля, тревожейки се как-

во биха могли да сторят па-
зачите със затворниците."

6. Това, в което вярваме,
ни пречи да възприемем
реалността обективно

Професорът по електро-
инженерство Артър Елисън,
известен със своите шеги,
решил да завърши лекция-
та си с игра. Поискал от гру-
па доброволци (някои от тях
били негови колеги) да със-
редоточат вниманието си
върху желязна ваза. Те
трябвало да накарат ваза-
та да левитира само с пог-
лед... И успели. Вазата на-
истина плавала във възду-
ха. Алисън никак не бил из-
ненадан, защото той помог-
на вазата да '' евитира '' с
помощта на електромагнит.

Студентите не знаели за
електромагнит и мненията им
за това, което се случило би-
ли различни. Един от участ-
ниците, каза, че е видял ня-
какво сиво вещество, което
помогнало на вазата леви-
тира. Друг участник твърдял,
че нищо не се е случило и
вазата не помръднала от
първоначалното си местопо-
ложение.

И двамата студенти "ко-
ригирани" това, което виде-
ли според това, в което вяр-
вали.

Зимата е по-малко
стресираща от лятото

Учени от Познанския универ-
ситет установиха, че нивата на
кортизола, т.нар. хормони на
стреса, се увеличават с покач-
ването на температурите. Това оз-
начава, че сме изложени на по-
голямо напрежение през летни-
те, отколкото през зимните ме-
сеци.

"Нашето откритие противоре-
чи на традиционното схващане
за физическото натоварване през
зимата и релаксиращото лято",
коментират изследователите.

Кортизолът е катаболен сте-
роиден хормон, отделян от над-
бъбречните жлези. Често е на-
ричан и хормон на стреса, за-
щото нивата му значително на-
растват след физически и емо-
ционален стрес. Всъщност този
хормон е много повече от инди-
катор за нивото на стрес в орга-

низма, той е и много важен за
почти всички функции на човеш-
кото тяло. Недостиг или излишък
от този хормон може да доведе
до сериозни проблеми в тялото.
При нормални обстоятелства ни-
вата на кортизол са най-високи
сутрин между 6 и 8 часа, а през
деня постепенно намаляват и
достигат най-ниска стойност към
полунощ.

Полските учени достигат до
своето заключение, след като
проучват слюнката на студентки
по медицина през лятото и зи-
мата. Доброволките са попълни-
ли и въпросници колко спят, как
се хранят и колко се движат.

Оказва се, че нивата на кор-
тизола са по-високи през лято-
то, макар и нивата на възпале-
ние да не се променили значимо
през двата сезона.

От какво има нужда всяка зодия
Ако се интересувате

поне малко от астрология,
сте наясно, че всеки знак
от зодиака има свои спе-
цифични поведенчески
особености. Между всич-
ки тях се откриват любо-
питни допирни точки, но
и непреодолими разли-
чия.

ОВЕН - Тази зодия тър-
си безкомпромисно ува-
жение, независимо от це-
ната, която трябва да пла-
ти.

ТЕЛЕЦ - Тази зодия
има нужда от близост, ко-
ято да я накара да се чув-
ства в безопасност.

БЛИЗНАЦИ - Тази зо-
дия често сменя идентич-
ността си, затова се нуж-
дае от сигурност и устой-
чивост.

РАК - Тази зодия има
нужда от човек със силен
характер, който да устои
на буйния й темперамент
и свръхемоционалност.

ЛЪВ - Тази зодия има
нужда от добър събесед-
ник, който да я мотивира
да живее пълноценно.

ДЕВА - Тази зодия има
нужда от отговорна и ста-

билна личност, която да я
изважда от комфортната зо-
на и да балансира между
логиката и емоциите.

ВЕЗНИ - Тази зодия има
нужда от някого, на когото
да се възхищава и да вяр-
ва безрезервно.

СКОРПИОН - Тази зодия
има нужда от отговорен чо-
век със силен характер,
който да заслужи лоялност-
та й.

СТРЕЛЕЦ - Има нужда
от свободна душа, с която
да покорява нови хоризон-
ти, без да се опитва да по-
сегне на свободата й.

КОЗИРОГ - Тази зодия
има нужда от някого, кой-
то да не изостава от гра-
фика й, но въпреки това
да й осигурява топлина и
спокойствие.

ВОДОЛЕЙ - Тази зодия
има нужда от събеседник
с високо ниво на интели-
гентност, с когото имат съ-
ществени допирни точки на
културно и битово ниво.

РИБИ - Рибите са ча-
ровни мечтатели, затова
им трябва някого, който да
ги връща на земята и да
внася малка доза реали-
зъм в живота им.

стресираща от лятото
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Американските сили са
се изтеглили от най-
голямата си база в север-
ната част на Сирия,
съобщи АФП, като се
позова на свой кореспон-
дент на терен и на непра-
вителствена организация.

Над 70 бронирани
автомобила със закачени
на тях знамена на САЩ,
превозващи военно
оборудване и ескортира-
ни от хеликоптери, са
преминали през град Тал
Тамр, видя кореспондент
на АФП.

По-рано този месец
САЩ обявиха, че ще
изтеглят своите около
1000 военни от Северна
Сирия, а Турция предприе
военно настъпление
срещу кюрдските форми-
рования, контролиращи
региона.

"Това е най-голямата
американска военна база
в северната част на
Сирия и четвърто изтегля-
не на американски час-

Àìåðèêàíñêèòå âîéñêè ñå èçòåãëÿò
îò íàé-ãîëÿìàòà ñè áàçà â Ñèðèÿ

Британският премиер Бо-
рис Джонсън бе обвинен, че
ползва "наръчника на Тръмп",
след като в събота изпрати
в Брюксел неподписано пис-
мо до ЕС, което проформа
иска отсрочка за Брекзит,
предаде ДПА.

Председателят на Евро-
пейския съвет е получил три
писма от Лондон, потвърди
източник от ЕС - неподписа-
но от премиера ксерокопие
на законодателния текст, за-
дължаващ правителството да
поиска отлагане с три месе-
ца, обяснителна бележка от
посланика на Великобрита-
ния в ЕС Тим Бароу, че доку-
ментът се изпраща изрично
по инициатива на парламен-
та, и лично писмо, вече с пре-
миерския подпис, в което той

Áîðèñ Äæîíñúí áå îáâèíåí, ÷å äåéñòâà â "ñòèë Òðúìï"

На площад "Уркинаона" в
Барселона, епицентър на сблъсъ-
ците от петък вечер, при които
бяха ранени над 180 души, в

събота около 6000 привърженици
на отделянето на Каталуния от

Испания се събраха по призив на
каталунската радикална левица на

"протест срещу полицейските
репресии". Демонстрантите

скандираха "Вън окупационните
сили" срещу полицейския кордон.

За да избягнат повторение на
насилието, десетки участници в

съботния протест бяха образували
човешка верига между полицаите

и мирното шествие. Въпреки
техните усилия групи от екстре-

мисти подпалиха барикади по бул.
"Лас Рамблас", преди да бъдат

разпръснати с гумени куршуми и
димни гранати от полицията.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Åðäîãàí äàäå íà êþðäñêèòå áîéöè 120 ÷àñà
ñðîê äà íàïóñíàò "çîíàòà çà ñèãóðíîñò"

Британският премиер Борис Джонсън потвърди в събота в британс-
кия парламент решимостта си да изведе страната си от ЕС на 31
октомври, както е планирано. Джонсън заяви, че няма да прегова-

ря с ЕС за отсрочка на Брекзит

заявява, че не желае отсроч-
ка. "Това е направо от наръч-
ника на Тръмп и Борис Джон-
сън трябва да бъде спрян",
написа в Туитър опозицион-
ният лейбъристки депутат
Дейвид Лами. Трите докумен-
та бяха публикувани от бри-
тански медии и политици.

"Макар да съм готов, че
Европейският съвет ще се
съгласи с молбата, изпрате-
на по искане на парламен-
та, или ще предложи алтер-
нативен срок за удължава-
не, от момента, в който ста-
нах премиер-министър, аз
ясно съм изказвал своето
становище, че по-нататъшно
отлагане ще навреди на ин-
тересите на Великобритания,
на нашите партньори в ЕС и
на отношенията между нас",

Министърът на отбраната на САЩ Марк Еспър заяви, че съгласно
сегашния план всички американски военни, напускащи Сирия, ще

заминат за, Западен Ирак и ще продължат операциите срещу
"Ислямска държава", за да предотвратят възраждането на групиров-

ката в тази страна

ти", каза директорът на
центъра Рами Абдел
Рахман.

През последните дни
американците се изтегли-
ха от още 3 бази, включи-
телно тази до град Ман-
бидж и още една база до
Кобане, близо до турска-
та граница.

Междувременно турс-
кият президент Реджеп
Ердоган заяви, че ще
"разбие главите" на кюрд-
ските бойци в Сирия, ако
те не се изтеглят в срок
от 120 часа.

"Днес е вторият ден от
прекратяването на опера-
цията. Срокът изтича във
вторник през нощта. Ако
дадените на Турция обе-
щания не бъдат изпълне-
ни, няма да чакаме като
преди. Ще продължим
операцията и ще продъл-
жим да унищожаваме
терористите", каза Ердо-
ган в реч в град Кайсери.

Турският министърът
на отбраната Хулуси Акар

също заяви, че турските
войски в Северна Сирия
са готови да продължат
офанзивата си, ако спо-
разумението с Вашингтон
за прекратяване на
конфликтане е изцяло
изпълнено.

Турция и Вашингтон се
договориха в четвъртък
Анкара да спре офанзи-
вата си за 120 часа,

докато сирийските мили-
ции Сили за защита на
народа се оттеглят от
"зоната за сигурност" в
Североизточна Сирия.

В събота примирието
се удържаше по сирийс-
ката граница. Спряхме
операцията за 5 дни. За
това време террористите
трябва да се изтеглят,
заяви Акар. ç

Трима
високопоставени служители на
компанията, добиваща злато в
мината в Красноярския край в
Русия, където в събота загинаха
поне 15 души, бяха арестувани.
Следственият комитет каза, че
тримата мъже са били откарани
за разпит в Красноярск и че е
направен обиск в централата на
компанията. Най-малко 15 души
загинаха и шестима са в
неизвестност след скъсването на
дига в тази мина, довело до
наводняване на селището,
където живеят работниците.
Издирването на шестимата души
е затруднено от лошото време,
което не позволява да се
използва авиация. Основната
хипотеза на следователите е, че
трагедията се дължи на наруше-
ния при добива на злато. Според
местните власти при построява-
нето на дигата не са били
спазени необходимите разпоред-
би. Властите дори не са знаели
за съществуването й.

Шофьор
се вряза с кола в група хора
на площада на холандския град
Девентер след разправия вчера
сутринта. Ранени са петима,
съобщи полицията. Четирима
са приети в болница. Животът
на никого от пострадалите не е
застрашен, уточниха силите на
реда. Пострадалите са седели
пред кафене на площада в
центъра на града, намиращ се
близо до германската граница.
Инцидентът е станал около
5.30 ч. местно време. Макар
мотивите на мъжа, врязал
колата си в посетителите на
кафенето, първоначално да не
са били ясни, полицията
уточни, че инцидентът се е
случил след спор.

Министърът на
отбраната на САЩ
Марк Еспър пристигна на
първото си посещение в
Афганистан, откакто заема този
пост. Пред репортери, които го
придружават, той каза, че смята,
че САЩ могат да намалят силите
си в Афганистан до 8600 души,
без да навредят по този начин
на борбата с тероризма, водена
срещу организациите "Ал Каида"
и "Ислямска държава". Но той
допълни, че всякакво изтегляне
би трябвало да се случи като
част от споразумение за мир с
талибаните. САЩ имат около
14 0000 военни в Афганистан

Íàêðàòêî

:

заявява Джонсън в личното
писмо до Туск, като изразя-
ва готовност да пристигне на
извънредна среща на върха
на ЕС, която може да се на-
ложи за утвърждаване на от-
срочката, за да изложи лич-
но позицията на британско-
то правителство. Джонсън
също така подчертава, че ка-
бинетът е готов да продъл-
жи по график подготовката
за Брекзит според условия-
та на споразумението, дого-
ворено с Брюксел на сре-
щата на 17 октомври, и из-
разява надежда, че европей-
ските лидери ще съдействат
за осъществяването му и съ-
що ще предприемат необхо-
димите стъпки, за да може
разводът да се състои на 31
октомври. ç
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Чилийското правителст-
во ще отмени повишението
на цените на билетите за
метрото в столицата,
обеща президентът Себас-
тиан Пинера в събота
вечерта - ден след като
обяви извънредно положе-
ние в столицата заради
бурните протести срещу
поскъпването на обществе-
ния транспорт, прераснали
в безредици.

"Държа да съобщя, че
ние ще преустановим
повишението на цените на
метрото", заяви Пинеда в
събота вечерта в реч по
телевизията от президентс-
кия дворец "Ла Монеда",
като уточни, че ще бъде
необходим спешен закон
за целта и че ще има
преговори за преодоляване
на "трудната ситуация",
предаде ДПА.

"Приоритетът на нашето
правителство е да осигури
обществения ред и безо-

Ïîëèöåéñêè ÷àñ å âúâåäåí â Ñàíòÿãî,
òðèìà çàãèíàõà ïðè îáèð íà ñóïåðìàðêåò

Ïðåìèåðúò íà Åòèîïèÿ Àáèé Àõìåä
èçäàâà êíèãà â ìèëèîíåí òèðàæ

Етиопският министър-
председател Абий Ахмед,
който спечели Нобеловата
награда за мир, издава кни-
га за своята идеология и ве-
че от нея са отпечатани един
милион копия, предаде АП.

Издаването на книгата
предизвика тревога сред ня-
кои хора в Етиопия, че мо-
же да възникне култ към
личността на Абий, който
обяви радикални политичес-
ки реформи, след като дой-
де на власт миналата годи-
на. Книгата, озаглавена "Ме-
демер", си поставя за цел
постигането на приобщава-
не и съгласие в страната, в
която има множество етни-
чески групи и нарастващ
проблем с етническите сблъ-

съци. Догодина в Етиопия
предстоят национални избо-
ри, а Абий обещава те да
бъдат честни и свободни.

Книгата ще се разпрост-
ранява в Етиопия и в САЩ,
където има голяма етиопска
общност. От канцеларията на
премиера казаха, че за рек-
ламирането на книгата не са
предоставяни държавни па-
ри, а приходите от нея ще
се използват за построява-
не на училища в Етиопия.

Абий беше удостоен с Но-
беловата награда за мир за-
ради постигането на мир със
съседна Еритрея и спиране-
то на един от най-продъл-
жителните конфликти в Аф-
рика и заради политически-
те си реформи. ç

Снимки Пресфото БТА

Австралийският авиопревозвач "Куонтас" извърши най-дългия полет на пътнически самолет без междин-
но кацане. Самолет "Боинг 787-9 Дриймлайнър" с 49 пътници и кабинен екипаж измина разстоянието от

16 200 км от Ню Йорк до Сидни за 19 ч и 16 мин. Той излетя в петък през нощта от нюйоркското
летище "Джон Ф. Кенеди" и кацна вчера сутринта на аерогарата "Кингсфорд Смит" в австралийския
град. За да не се налага междинно спиране за презареждане, самолетът излетя с пълни резервоари,

малък брой пътници с ограничено количество багаж и с празни товарни отделения.

В Боливия вчера бе про-
изведен първият тур на пре-
зидентските избори. В тях
досегашният президент Ево
Моралес се бори за четвър-
ти мандат. Той вече е 14 г.
на власт и на 59 г. сега е
най-възрастният действащ
президент на страна в Ла-
тинска Америка, пише АФП.

Основен противник на
Моралес е бившият прези-
дент Карлос Меса. Той е на
66 г. и беше боливийски ли-
дер от 2003 до 2005 г. Исто-
рик е, но е градил кариера в
журналистиката - област, в
която печели редица награ-
ди. Различни допитвания да-

Åâî Ìîðàëåñ ñå áîðè çà ÷åòâúðòè
ìàíäàò â Áîëèâèÿ

ват или малка преднина на
Моралес пред Меса, или ра-
вен резултат за двамата на
първия тур. Според едно от
тях и двамата отиват на вто-
ри тур, като Моралес ще по-
лучи на първия тур 32 %, а
Меса - 27 %. Друго допитва-
не отрежда по 36 процента
на всеки един от двамата.

Икономическият растеж
на Боливия един от най-сил-
ните в региона - 4,2 % през
2018 г. Това се дължи основ-
но на национализацията на
сектора на въглеводороди-
те, решена от Моралес през
2006 г. и на предпазлива ико-
номическа политика. Общес-

Ïðåçèäåíòúò íà ×èëè çàìðàçè ïîâèøåíèåòî
íà öåíèòå íà ìåòðîòî â ñòîëèöàòà

Президентът на Боливия Ево Моралес  поздравява журналистите
след  предизборно посещение във ферма за пъстърва в Инкачака.
Моралес се бори за  четвърти президентски мандат на произведе-

ните в неделя избори.

твените приходи от въглево-
дородния отрасъл нарасна-
ха от 673 млн. долара през
2005 г. на 2,28 млрд. долара
през 2018 г. Държавният кон-
трол се разпростира и вър-
ху телекомуникациите, пен-
сионните фондове, водное-
лектрическите централи, ле-
тищата и минния добив. Бла-
годарение на постъпления-
та на средства правителст-
вото инвестира в социални
програми и обществени ин-
фраструктури. Въпреки че
Боливия е богата на минни
ресурси, тя си остава една
от най-бедните в региона. Но
бедността все пак отстъпва.
През 2010 г. бедни са били
45 % от населението, а ми-
налата година - 34,5 %, спо-
ред данни на Световната
банка. ç

Разполагането на
военни и полицаи
в Сантяго и
налагането на
полицейски час не
спряха нападения-
та срещу метрос-
танции, ограбване-
то на търговски
обекти и уличните
протести. По
улиците на
чилийската
столица патрули-
рат военни за
първи път от края
на диктатурата на
ген. Аугусто
Пиночет
през 1990 г.

пасността на чилийците",
каза Пинеда, признавайки,
че демонстрантите имат
"добри причини" да протес-
тират. "Никой обаче няма
право да проявява такова
брутално противозаконно
насилие като онези, които
разрушиха, опожариха или
повредиха над 78 станции
на метрото на Сантяго",
добави президентът. Адми-
нистрацията на метрото
съобщи, че цялата 140-
километрова мрежа ще
бъде затворена до вторник,
за да бъде направена
оценка на щетите.

По-рано през деня
правителствената говори-
телка Сесилия Перес
порица "безотговорните
популистки лидери", които
по думите й подстрекават
насилието, и предупреди
срещу повторение в Чили
на събитията от Еквадор и
Венецуела през последните
месеци. Тя защити Пинера,

който бе сниман в луксо-
зен италиански ресторант
предишната вечер, в
разгара на сблъсъците
между полицаи и протести-
ращи в метрото. Снимките
предизвикаха критики в
социалните мрежи, според
които са емблематични за
президента - милиардер,
отдалечен от проблемите
на редовите чилийци.
Заради безредиците Пине-
ра обяви извънредно

положение в Сантяго -
нещо невиждано в столи-
цата от края на диктатура-
та на Пиночет през 1990 г.
Решението за разполагане-
то на военни бе посрещна-
то с шок в страната,
живяла 17 години под
военна диктатура, отбеляз-
ва Ройтерс.

Трима души загинаха
през нощта срещу неделя в
Сантяго при пожар, избух-
нал при обир на супермар-

кет. Това са първите жерт-
ви на масовите безредици,
обхванали от петък чилийс-
ката столица. Пожарът е
избухнал, след като стоти-
ци хора са разбили входа
на супермаркета, за да го
оберат. Двама души са
загинали на място, а
третият е бил откаран в
тежко състояние в болни-
ца, където е издъхнал,
съобщи губернаторката на
Сантяго Карла Рубилар. ç
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Âàëüî Ìèõîâ: ×àñò îò àãèòêèòå ñà ïëàòåíè,
ìíîãî îò ïîëèòèöèòå ãè èçïîëçâàò

"Футболът е сериозна
политика. Агитките на
стадионите са платени
митинги. Много от полити-
ците използват голяма
част от ултрасите в пре-
дизборни кампании",
заяви по БНР Валентин
Михов, член на Изпълко-
ма на БФС в оставка.
Според бившия президент
на футболната централа
всички провокации по
време на мача България -
Англия са били замислени
отдавна: "Самото ръковод-
ство на английския футбол
започна да нагнетява
обстановката десетина
дни преди мача. Това
беше подготвено, за да се
стигне до оставките във
футболния съюз."

Валентин Михов изрази
убеденост, че българският
футбол може да реши

Провокациите по време на двубоя
България - Англия са били
замислени отдавна, смята членът
на Изпълкома на БФС

въпроса с проявите на
феновете: "Трябва преван-
тивно да се работи с
феновете. Сред тях има
много свестни хора, но
има и такива, които искат
да се покажат. Една от
основните задачи на
бъдещото ръководство на
БФС трябва да бъде
сериозната работа с
феновете. Те си имат ядро,
ръководители, трябва с тях
да се работи."

Михов е категоричен,
че в родния футбол няма
корупция: "За да има
корупция, трябва да има
пари. Българският футбол
няма такива пари, някои
отбори изнемогват… За
уредени мачове трябва да
има доказателства. Че
има заигравания, че има
някои съдии, които се
подлагат на някакви

Легендата на Ливърпул - Стан Колимор, нап-
рави коментар в своя Twitter по повод случило-
то се на мача от четвъртия квалификационен
кръг на ФА Къп между тимовете на Харингей
Бороу и Йолвил. Двубоят бе прекратен в 64-
ата минута поради расистки скандирания от
трибуните. Бившият нападател на "мърсисайд-
ци" се запита защо медиите на Острова не ре-
агират така бурно, както го направиха веднага
след последния съдийски сигнал на евроквали-
фикацията България - Англия на стадион "Васил
Левски": "Пет минути след края на мача срещу
България всеки голям телевизионен оператор
и журналист бе отвратен.

Навсякъде се каза "ние сме отвратени от
този расистки акт". Вече минаха два часа след
прекратяването на мач в Англия заради расис-
тки скандирания.

Къде са същите тези радио- и телевизионни
журналисти? Това е лицемерие, а то поддържа
расизма жив", заяви афектирано Колимор.ç

Ëåãåíäà íà Ëèâúðïóë:
Êúäå ñà ñåãà æóðíàëèñòèòå,
õóëèëè Áúëãàðèÿ?

Националният отбор по
футбол ще има нов старши-
треньор до петък, когато се
очаква да бъде и следващото
заседание на Изпълкома на
БФС. Трудната задача по из-
бора на наставник е възло-
жена на първия вицепрези-
дент на родната централа
Йордан Лечков. Срокът е тол-
кова кратък, защото трябва
да бъдат разпратени повик-
вателни за контролата с Ха-
ити и последната евроквали-
фикация в групата с Чехия (17
ноември) в София.

По настояване на ФИФА
родната федерация oсигури
контрола c Хаити за 13-ти или
14-ти ноември. По всяка ве-
роятност мачът ще ce прове-
де в Cофия, a гостите ще по-
лучат и 150 хиляди евро. Има-
ше cериозна опасност све-
товната футболна acоциация
да наложи глоба на България
от 250 хиляди франка, ако
до края на месеца не бе на-
мерен противник за провер-
ка на въпросната дата.

C въвеждането на новия
формат на квалификациите от
ФИФА ce ангажираха c под-
сигуряване на контроли за
свободните отбори, които ня-
мат съперник за насрочени-
те от централната дати за ма-
чове. Понастоящем Хаити e
на 86-то място в световната
ранглиста, а България - 62-
ра в тази класацията.

Срещу скромния съперник
българският национален от-
бор по футбол и новият се-
лекционер ще имат възмож-
ността да прекъснат негатив-
ната си cерия от 11 поредни
мача без успех. Задачата оба-
че няма да e лесна, защото
съперникът на "лъвовете" рес-
пектира c пет победи в пос-
ледните си десет мача. Въп-
росните успехи ca срещу ти-
мове като Канада 3:2, Коста
Рика 2:1, Никарагуа c 2:0,
Бермуда c 2:1. В последната
си контрола отборът на Хаи-
ти загуби от Боливия c 1:3.ç

Ëå÷êîâ ùå
òúðñè òðåíüîð
äî ïåòúê

интереси, сигурно е така.
Това, което става в Евро-
па, е далече от България.
При нас е много по-
спокойно и по-честно."

В същото време огла-
вилият временно БФС
Михаил Касабов деклари-
ра, че няма апетити да
стои дълго на горещия
стол. Той зае мястото на
подалия оставка Борис-
лав Михайлов. Касабов
досега беше вицепрези-
дент на БФС. Той обясни
какво следва оттук ната-
тък - ще се насрочи ново
заседание на Изпълкома,
на което ще се задейства
процедурата по провеж-
дането на конгрес.

"Първо искам да благо-
даря на г-н Борислав
Михайлов за това, което
направи през последните
14 години. Оставката е
негово лично решение,
няма смисъл да го комен-
тираме", бяха първите
думи на Касабов на
пресконференцията след
заседанието на Изпълко-
ма на БФС.

"Моята задача ще бъде
главно да насрочим нов
конгрес и да се избере
президент, както трябва.
На следващия Изпълком
ще дойде и предложение-
то от г-н Лечков за това
кой да бъде нов национа-
лен селекционер. Изрично
заявявам, че на следва-
щия конгрес няма да се
кандидатирам за прези-
дент", продължи Михаил
Касабов.

"Като свикаме Изпъл-
ком ще се реши колко
време е нужно за органи-
зиране на конгреса.
Искаме да се случи по
най-бързия начин. Катего-
рично няма да бъда канди-
дат за президент. На този
етап друг не е казвал, че
ще бъде", добави той.

"Конфликт с държавата
явно има, но той ще бъде
преодолян. Ще организи-
раме среща с министъра
на спорта като представи-
тел на държавата, за да
видим какво можем да
направим", каза още
Касабов.ç

Треньорът на Реал (Мадрид)
Зинедин Зидан беше изключи-
телно разочарован от издънка-
та на неговия тим при гостува-
нето на Майорка от 9-ия кръг
на Ла Лига.  Кралският клуб до-
пусна първа загуба през сезо-
на, след като отстъпи с 0:1 при
гостуването си на Балеарските
острови. Французинът отчете, че
представянето на отбора му не
е било достатъчно добро, но и
косвено упрекна за провала на-
товарения график, който има
"белия балет".

"Чувствам се зле. Не играх-
ме мача така, както го исках-
ме. Когато стартираме двубой
по начина, по който го сторих-
ме днес (голът на Лаго Жуниор
падна в 7-ата минута), винаги
става трудно. Бяхме добри през
последните минути на първото
полувреме, а през второто ня-
мам представа защо станахме

Íàñòàâíèêúò íà Ðåàë ñå îïðàâäàâà ñëåä  ðåçèëà
толкова напрегнати", коменти-
ра Зизу.

"Проблемът е, че нашият от-
бор трябва на всеки три дни да
показва колко е добър. Длъжни
сме да запишем поредица доб-
ри резултати, за да покажем ня-
каква стабилност, ако искаме да
спечелим нещо през сезона.
Травмите са проблем, но не
всички са контузени. Тези, кои-
то са на терена, трябва да по-
казват с играта си, че имат мяс-
то в Реал", заяви още Зидан.

Оправдание за загубата до-
някъде може да бъде липсата
на куп основни играчи - Бейл,
Карвахал, Кроос и Модрич про-
пуснаха двубоя по различни при-
чини, а Еден Азар стана баща
за четвърти път и поради тази
причина не игра.

Загубата остави Реал на вто-
ро място с 18 точки, докато ли-
дерът Барселона е с 19.ç

47-годишният треньор на Реал Зинедин Зидан се оправда за
загубата от непретенциозния тим на Майорка с натоварената

програма

Михаил Касабов (в средата) застава начело на БФС до конгреса на централата, който най-вероятно ще се проведе през февруари 2020
година. Йордан Лечков (вляво) до петък ще трябва да предложи нов селекционер на националния отбор,

                                                      след като Красимир Балъков също хвърли оставка.                             Снимка Пресфото БТА
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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. 199

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: "Рози за наивници". Таман (Густав).

Католик. Пирол. Кокон. ТА. Нанета. Окара (Габри-
ел). Пи. "Изабо". Анада ("Мечта, наречена Анада").
Мит. Рикар (Антоан). Дел. "Как". Тонус. Вали (Али-
да). Дата. Алани. Ат. Марина. Ярина. Памир. Набат.
Миликан (Робърт). Ватос. АНИТА. "Анар". Доза. Аса-
на. Ани. Ракет. Сенат. Синор. Мотор. Но. "Нямата".
Оратор. Мо. ИТАЛА. "Атали". Кен. МИТАК. Тик. "Голе-
манов". Вата.

ОТВЕСНО: "Готини мадами". "Ориноко". "Зара". ИКАР.
Лазаня. "Ел". Лимонит. Типи. "Ако мине". "Залез". Тана-
ка (Хиити). Ерат (Кристине). Пан. Таро. Аманат. ТАМА.
Кабина. Инис (Хемънд). Малин. Нако. Окуляр. Тасо
(Торкуато). Ато (Жорж). "И ако". Асар. "Ването". Ав.
Автокар. "Нина". Анорак. Нонан. "Вината". Арат. Рил.
РАДА. Абонат. ТАТА. Цитадела. Асан. "Нолит". Ника. Али-
тет ("Алитет отива в планината"). Риторика.

Днес и във вторник над ця-
лата страна ще бъде ясно и
слънчево без валежи. Мини-
малните температури ще са
между 3 и 14 градуса, а мак-
сималните между 20 и 27 градуса.

 В сряда и четвъртък времето остава без промяна. Мак-
сималните температури ще се понижат леко и ще бъдат
между 19 и 24 градуса.

В петък ще остане топло. Температурите ще са без про-
мяна.  През почивните дни отново ще се радваме на топло
време. В неделя в източната част от страна ще има про-
менлива облачност, но валежи не се очакват. Минималните
температури ще са между 2 и 12 градуса, а максималните
между 16 и 25 градуса.
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Наставникът на Арда
Стамен Белчев смята,
че загубата
от Левски с 1:2, е заради
миг невнимание.  "Невни-
мание при първия гол
реши изхода на мача.
През втората част отстъ-
пихме центъра на терена.
Опитахме се да играем
по-близко до вратата,
което, според мен, не е
правилно. Но всичко вече
свърши. Ако бяхме
вкарали единствената си
възможност при 0:0,
мачът щеше да е разли-
чен. Чакахме я, но изпус-
нахме", каза Белчев.

Кирил Десподов и
Щурм успяха да спрат
шампиона
на Австрия след равенство
1:1 у дома срещу РБ
Залцбург в двубой от 11-и
кръг на местната Бундес-
лига. Тимът на Нестор ел
Маестро стана едва
вторият, който взема
точка от първенците от
началото на сезона.
"Черно-белите" откриха
резултата в 17-ата минута,
когато точен беше брани-
телят Иван Любич. С
отлична игра в защита
резултатът се запази такъв
до почивката. Десподов се
появи в игра в 69-ата
минута. В 73-ата Залцбург
все пак успя да изравни
чрез 19-годишния Секу
Койта. Във класирането
Залцбург остава начело с
29 точки на три пред
втория ЛАСК Линц. Щурм
Грац е на пета позиция
със 17 точки.

Ювентус победи с 2:1
у дома Болоня
в мач от 8-ия кръг на
италианската Серия "А".
Кристиано Роналдо и
Миралем Пянич бяха
точни за торинци, докато
за гостите се разписа
Данило. Ювентус вече има
22 точки в актива си и е
начело в класирането.
Вторият Интер има 18, но
и мач по-малко.

:

Íàêðàòêî

Изпълнителният дирек-
тор на Левски Павел
Колев обеща, че до Нова
година "сините" ще изпла-
тят задълженията си към
НАП и повече няма да
имат запорирани сметки.
Също така той разясни, че
за 9 месеца ръководството
на клуба е погасило задъл-
жения към държавата в
размер на около 3 млн.
лева и откакто се смени
власта на "Герена", няма

фирма или човек, който да
не си е получил парите.

"Излязохме с официал-
на декларация за запора
на НАП. Няма никакви
основания за притеснение.
Информацията е поднесе-
на тенденциозно и още в
първото изречение има
лъжа "заради неплащане
към НАП". Няма забавени
плащания към НАП. Има
запор и не го крием.
Бяхме наясно, че сметки-

те, които открихме, ще
бъдат запорирани", каза
Колев, който отговори по
следния начин кога тези
неща ще бъдат изчистени
и Левски ще диша спокой-
но.

"До края на годината
всичко това ще бъде
изчистено. Истината е, че
и днес дишаме спокойно
финансово. Левски е един
от най-изрядните платци и
това могат да го потвърдят
над 30-40 контрагенти.
Нека някой излезе и каже,
че не си е получил парите
последните 7-8 месеци.
Няма такъв. В краяна
януари задълженията към
НАП бяха над 8 млн. лева.
Сега от документа се
вижда, че са 5,47 млн.
Виждате, че задълженията
са намалени с почти 3
милиона", добави Колев,
който говори и за победа
на Левски с 2:1 над Арда.

"Много труден мач.
Спечелихме с характер и
малко късмет. Има много
време. Сезонът тепърва
започва. Ясно е, че Левс-
ки е един от сериозните
претенденти за титлата.
Надявам се това да се

Клубовете трябва да решат - искат ли
рестарт, или запазване на същата
система, заяви изпълнителният
директор на "сините" Павел Колев

запази до май. Имали сме
и други случаи, в които до
октомври-ноември има
еуфория, а после зимува-
ме на 10 точки от върха.
Надявам се през паузата
да намерим тези двама-
трима футболисти, които
да дадат повече опции на
треньорите и да се конку-
рираме с Лудогорец",
обяви Колев, след което
бе оппитан и за мнението
му относно оставките на
президента и Изпълкома
на БФС.

"Грандиозни промени
не съм видял, освен че
един от вицепрезидентите
стана президент. Пожела-
вам успех на Михаил
Касабов. Как гледам на
оставаката?! Като акт на
понасяне на отговорност.
В клубния футбол е невъз-
можно да се задържи
някой на такава позиция
толкова дълго време.
Клубовете трябва да
решат - искат ли рестарт,
или запазване на същата
система. Не мога да
коментирам кой трябва да
е президент. Това не са
въпроси от моите компе-
тенции", завърши Колев.ç

Витоша (Бистрица) - Черно море 0:2
0:1 Родриго Енрике 55, 0:2 Дани Кики 65

Дунав (Рс) - Етър 0:2
0:1 Румен Руменов 70, 0:2 Красимир Станоев 80-дузпа

Ботев (Пд) - Лудогорец 0:1
0:1 Жоржиньо 7

Левски - Арда (Кърджали)  2:1
1:0 Хали Тиам 70, 2:0 Станислав Иванов 80, 2:1 Пламен
Крумов 90

Локомотив (Пд) - ЦСКА след приключване на броя

ДНЕС
Царско село - Ботев (Вр) от 17,30 часа
Берое  - Славия от 20 часа

Efbet ëèãà - 13-è êðúã

От стр.1

ЦСКА 1948 регистрира второ
поражение от началото на сезо-
на във Втора лига. Футболистите
на Петко Петков допуснаха изне-
надваща загуба с 2:3 от Кариана
(Ерден). В герой за тима на Весе-
лин Великов се превърна Ивелин
Илиев, който мушна две топки в
мрежата на младежкия национал

ÖÑÊÀ 1948 îñòàíà áåç òðåíüîð
Даниел Наумов. С две попадения
се отчете и голмайсторът на "чер-
вените" Андон Гущеров, но те се
оказаха недостатъчни за отбора
му. Гущера вече има 17 гола на
сметката си и води еднолично при
реализаторите във втория ешелон.

Илиев откри резултата в ос-
мата минута, а в 26-ата Стоян
Предев удвои - 2:0 за Кариана. В

началото на втората част Гуще-
ров намали, но скоро след това
Ивелин Илиев направи 3:1. Гуще-
ров "отговори" с втория си гол в
66-ата минута, но до края игра-
чите на Петков така и не успяха
да достигнат поне до точката. Вто-
рата загуба в рамките на три кръга
доведе до оставката на Петко Пет-
ков. В други срещи от 12-ия кръг

Струмска слава победи с 3:0
Спартак (Варна), а в драматичен
двубой Локомотив (Горна Оряхо-
вица) се наложи с 2:1 над Мон-
тана.

Резултати: Черноморец (Бал-
чик) - Лудогорец II 1:0, Литекс -
Ботев (Гълъбово) 3:0,  Нефтохи-
мик - Хебър (Пазарджик) 2:1 и
Пирин (Благоевград) - Поморие
3:1. Дербито между столичните
Септември и Локомотив се игра
след приключване на броя.ç

Испанският тенисист Рафаел
Надал се ожени за приятелката
си Мария Франсиска Перейо,

предаде "Франс Прес". Церемо-
нията се състоя на техния

роден остров Майорка.
Двойката е заедно вече цели
14 години. Пищната, но и в

същото време секретна сватба,
бе в двореца Са Форталеса в
Пойенса, в североизточната
част на Майорка. На нея са

присъствали близо 350 гости,
а според испански медии сред
тях е бил и бившият крал Хуан

Карлос, както и тенисистите
Давид Ферер и Фелисиано

Лопес.

Изпълнителният директор на Левски Павел Колев обеща, че "сините" ще
покрият всички задължения към НАП до края на 2019 година


