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Асоциацията на индустриалния капитал
в България (АИКБ) за пореден път поиска
прекратяване на договорите с така
наречените американски централи, което се
обещава, но и постоянно се отлага от поне
3 години. Асоциацията обяви също, че се
подготвят нови сигнали до прокуратурата

заради манипулация на пазара на ток. "Не
искаме цените за нас да са по-ниски,
отколкото в другите европейски държави.
Настоящата ситуация е неприемлива, но и
опасна. Затова този проблем изисква
незабавно, отговорно и трайно решение",
обясниха от бизнеса. < 5
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дин млад зам.-министър на външните работи
без ден опит в дипломацията, набрал преди
това популярност в медиите си със скандални
изявления, заяви в предаването "Офанзива" по
"Канал 3", че цялата процедура по F-16 била
най-прозрачната, че били спазени процедурата

Ïñåâäîåêñïåðòè íè ïðîáóòâàò
F-16 ñ áåçñðàìíè ëúæè

E

коло 40% от аптеките в страната, т. е.
1600, още не са свързани със системата
за разпознаване на фалшиви лекарства.
В Русе например местата, които са
подготвени за системата за разпознаване
на фалшиви лекарства, се броят на
пръсти.
За да се включат в системата, аптеките
трябва да разполагат със специален
софтуер и баркод четец. Според магистър-
фармацевта Елена Бобева не всички
аптеки имат програма, трябва и да си

1600 àïòåêè
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и всички изисквания и критерии.
Но нали именно процедурата не бе спазена, нали бяха
нарушени 5 от 7 критерия, нали НС отмени собственото
си решение за финансовата рамка?!
Вярно е, че българското общество няма памет, но да
разчиташ на това и да внушаваш така безсрамно, не е
ли обидно за всеки зрител?
Преди него една дама, бивша посланичка в САЩ, в също-
то предаване също се прави на експерт. Тя говори за два
опита за стартиране на проекта, но това не е вярно.
Проектът стартира 2006 г. и бе доведен до последна
фаза през пролетта на 2008 г., но след изборите през
2009 г. ГЕРБ спря всички проекти.
Не е вярно и твърдението й, че всички досегашни екипи
са залагали на F-16. Да, имахме и него предвид, но
предложението разглеждаше възможностите на 7 изтре-
бителя.
Не е вярно и това, че сега била дадена възможността да
участват всички. Къде беше френският "Рафал", къде
беше предложението на Израел?
Колко изтребителя щяха да предложат другите за тази
сума, която искат днес американците?
Изключително обидно за военната експертиза е тази
жена да твърди, че всяка критика днес срещу проекта
била срещу САЩ, а не прагматична по характер.
Водещ е бил винаги националният интерес и с американ-
ската страна сме имали прекрасни отношения и консул-
тации по проекта и не само.
И защо признаваш, госпожо, че три дни и половина си
прекарала в заводите на "Локхийд Мартин", каква работа
има един посланик три дни и половина там?

Симеон НИКОЛОВ
От Фейсбук, заглавието е на ЗЕМЯ

*Авторът е дипломат и експерт по национална сигурност,
 бивш заместник-министър на отбраната

с пробойни срещу ментета
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Екипът на президента на
САЩ Доналд Тръмп е взел
решение относно пакета
от санкции, който да обя-
ви срещу Турция заради
покупката и доставката на
руските С-400, съобща-
ва "Блумбърг", като се по-
зовава на запознати из-
точници. Санкциите ще
бъдат обявени в края на
тази седмица. Въвежда-
нето на тези ограничител-
ни мерки се нуждае от
одобрението на президен-
та. Администрацията ис-
ка да изчака с обявява-
нето, за да мине третата
годишнина от опита за
преврат в Турция.ç

Гросмайстор Антоанета
Стефанова завърши ре-
ми с черните фигури с
монголката Батхуяг Мун-
гунтуул в шестия кръг на
Откритото първенство на
Китай по шахмат за же-
ни, което се провежда в
Шаосин. За българката
това бе едва второ ра-
венство от началото на
надпреварата, но въпре-
ки него тя остава едно-
лично начело в класи-
рането с 5 точки, пред
Мунгунтуул с 4,5 точки и
седем шахматистки с по
4 точки.  Срещу Мунгун-
туул Стефанова след 43
хода записа равенство.ç

Òîâà ñà 40% îò âñè÷êè àïòåêè â ñòðàíàòà, âñå îùå íå å ÿñíî
äàëè ùå íàëàãàò åôåêòèâíî ïðåäâèäåíèòå ãëîáè

Î
закупят самата програма, освен баркод
четците, която струва 500 лв. Но освен
това всеки месец има такса за поддържа-
нето на тази програма, която гарантира,
че лекарствата, които си купуваме от
аптеката, не са фалшиви.
От Агенцията по лекарствата не ни
отговориха дали ще започнат проверки в
аптеките след 9 август. Не стана ясно и
дали могат да ги глобяват, защото санк-
циите, предложени от Здравното минис-
терство, все още са само на хартия. < 5
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Над 100 прасета бяха евтаназирани
в Бургаско заради африканската чу-
ма. Стигна се и до сблъсъци между
собственици на прасета и екипи на
Агенцията по безопасност на хра-
ните. В бургаското село Зидарово бе
открито огнище на заболяването, но
собственици твърдят, че проби от жи-
вотните не са били взети. Над 20
животни бяха убити и в свищовско-
то село Ореш. Стопаните обаче ня-
ма да бъдат обезщетени, тъй като
официално не е обявено огнище на
африканска чума от БАБХ. Стопани
на нерегистрирана ферма няма да
получат обезщетения за умъртвени
животни, предупредиха от БАБХ. По-
рано бе регистриран и първи случай
на африканска чума по свинете в об-
ласт Велико Търново.

Ñòîïàíè íà íåðåãèñòðè-
ðàíà ôåðìà íÿìà äà
ïîëó÷àò îáåçùåòåíèÿ,
ïðåäóïðåäèõà îò ÁÀÁÕ

Óìúðòâèõà
100 ïðàñåòà
â Áóðãàñêî çàðàäè
àôðèêàíñêàòà
÷óìà

Китай. Жена от етноса ий събира плодове в село Синпин, област Юанмоу в
северозападната провинция Юнан

< 4

Снимка Пресфото БТА

Çàäìèíàõìå è Èíäèÿ
ïî íåðàâåíñòâî

<6



ÁÚËÃÀÐÈß
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2 15.07.2019

Ïðîãíîçà:
Îñòàâà
îòíîñèòåëíî
õëàäíî, âàëåæèòå
íàìàëÿâàò

През нощта валежите в по-
вечето райони ще спрат и над
Западна България облачност-
та ще се разкъса. На места,
главно в югоизточните райо-
ни, все още ще има преваля-
вания от дъжд.

Облачността утре ще е про-
менлива. На места, главно в
следобедните часове, ще има
превалявания от дъжд, въз-
можно е и да прегърми. Ще
продължи да духа предимно
умерен северозападен вятър.
Максималните температури ще
са между 22 и 27 градуса.

Над Черноморието ще пре-
обладава слънчево време, с
временни увеличения на об-
лачността. На места следобед,
главно в северните райони,
краткотрайно ще превали. До
обяд вятърът ще е умерен от
северозапад, а след пладне ще
надделява бризът откъм мо-
рето. По-топло с максимални
температури между 24 и 27
градуса, около и малко по-ви-
соки от температурата на мор-
ската вода. Вълнението на мо-
рето ще е 2 бала.

Над планините облачност-
та ще е по-често значителна.
На места, главно в следобед-
ните часове, ще има прева-
лявания от дъжд. Ще духа уме-
рен северозападен, по най-
високите върхове - западен
вятър. Максимална темпера-
тура на 1200 метра - около
16, на 2000 метра - около 9
градуса.

Във вторник на места, по-
вече в Южна България, ще има
валежи от дъжд; значителни
ще са в Рило-Родопската об-
ласт, където ще има и гръмо-
тевични бури. Ще остане хлад-
но. В сряда вероятността за
валежи значително ще нама-
лее, температурите слабо ще
се повишат.

Рязкото застудяване в съ-
бота срещу неделя се изразя-
ва и в снеговалеж на връх Му-
сала - най-високия на Балка-
ните.

Лошото време обхванало
цяла България след горещини-
те в петък и събота. Има вале-
жи, на някои места се прогно-
зират и гръмотевични бури.

Оранжев и жълт код за
обилни валежи са обявени в
цялата страна, с изключение
на Добрич и Силистра. Очаква
се количеството дъжд да надх-
върли 50 литра на квадратен
метър в Западна, Централна и
Южна България. Най-много ва-
лежи ще има в планините.ççççç

Главният секретар на
президента Румен Радев -
Димитър Стоянов, комен-
тира пред БНР твърдение-
то за сделката Ф-16,
направено от зам.-минис-
тър Атанас Запрянов в
предаването "Неделя 150",
че "пакетът, който Бълга-
рия е поискала от амери-
канска страна, е бил
умишлено завишен, така
че в процеса на разгово-
рите да може да се нама-
лява".

"Не виждам логика в
тези думи - да бъде зави-
шено нещо, което след
това да бъде намалено. В
преговорния процес
между България и САЩ
това е абсолютно недопус-
тимо - да поискаш нещо
повече, за да бъде след
това намалено. Няма
логика в тези думи, които
бяха изказани от ген.
Запрянов."

"Съгласно изпратеното

наше искане в края на
февруари месец до САЩ
беше поискан един пакет,
който беше пълен пакет и
осигуряваше пълната
експлоатация на самолети-
те Ф-16 с интегрирана
логистична поддръжка за
три години и необходимото
наземно оборудване,
обучение, въоръжения -
цялостен пакет. Стойността
- 1 млрд. и 673 млн. дола-
ра, тук трябва да кажем,
че цените са всички без
ДДС. След това политици-
те като г-н Запрянов и
някои експерти коментира-
ха, че това било таван на
цените, че можело да бъде
намаляван - няма такова
нещо. В процеса няма
намаляване на цените,
цената е ясна и няма как
да бъде намалена", посочи
още Стоянов.

Той коментира още
въпроса за колко време
според него ще стигнат

Íÿìà ëîãèêà äà èñêàìå ïîâå÷å, çà äà
ïîëó÷èì ïî-ìàëêî, êîìåíòèðà ãëàâíèÿò
ñåêðåòàð íà ïðåçèäåíòà è áèâø íà÷àëíèê-
ùàá íà ÂÂÑ î. ð. ïîëê. Äèìèòúð Ñòîÿíîâ

тези т.нар. умни оръжия -
"въздух-земя", "въздух-
въздух", "въздух-кораб" на
самолетите.

"Определено няма пълен
боекомплект. Изискванията,
които ги има в Министерст-
вото на отбраната, са да
имаме такъв боекомплект,
така че тук е първата слаба
страна. За това, че ние
нямаме пълен боекомплект.
Второто, което е, зависи от
военно-политическата
ситуация, ако военно-
политическата ситуация на
Балканите или в друга
ситуация се налага да се
вземат някакви конкретни
решения, мисля, че този

Åêñïåðò: Íîâèòå F-16 îïðåäåëåíî
íÿìà äà èìàò ïúëåí áîåêîìïëåêò

ÂËÀÑÒÒÀ

Ðàøèäîâ: Êîéòî óâðåæäà ïàìåòíèöè, å ïðåñòúïíèê!
Ние не можем да децентрали-

зираме естетиката на градската
среда. Всичките скулптури сме ги
турили на 5 дка централна площ -
27, изброил съм ги. Това е лудост.
Паметникът се прави, за да децен-
трализира. Паметникът - на едно
място, шадраванът - на друго. И
всеки квартал има свой облик.

Това заяви в предаването "Де-
нят започва с Георги Любенов" по
БНТ председателят на комисията по
култура в парламента и бивш ми-
нистър на културата Вежди Раши-
дов. Той даде пример с Берлин, къ-
дето всеки квартал има свой облик.

Вежди Рашидов отбеляза, че е
инициирал въвеждането на голе-
ми глоби за вандалите, съсипва-
щи и драскащи паметници.

"Паметник идва от "памет"! Кой-
то драска паметници, е престъп-
ник! Законът изрично казва - има
неприкосновеност на държавната
и частната собственост. Въпросът
е друг. Много са драстични зако-
ните в Европа. Не защото и там
няма проблеми, но не са като при
нас. Нашето е разграден двор, без-
наказаност. Имаме едно богатство
и едно леке ще го съсипе! Трябва
да си толкова ниско паднал, без
морал... Законите трябва да са
драстични", отбеляза бившият ми-
нистър на културата.

"В Германия има драконовски
мерки за това. Законът трябва да
е бич. Ние не спазваме законите.
А чрез лостовете на властта това
може да се спре. Прилагай зако-

на! Закон не се дискутира, закон
се изпълнява", заяви още Раши-
дов.

На въпрос - какво става в пар-
ламента и дали е по-трудно без
Цветан Цветанов, той отговори: "Не-
заменими хора няма. Аз съм имал
проблеми с Цветанов. С него не
сме си говорили с години, когато
бях министър. В крайна сметка пар-
тията е на премиера Борисов - той
я изгради, той е лидерът. Все едно
чиракът да вземе решение. Хората
понякога с любов се женят и в
един момент се разделят. Така е в
семейството. И партията е едно се-
мейство!".

 Цецо трябваше малко да спре
с апартаментите, критикува Раши-
дов. ççççç

пакет ще бъде попълнен,
защото е крайно недоста-
тъчен. Не може да се каже
дали тези ракети, бомби,
свободно падащи, които
ще бъдат включени в
пакета, ще бъдат изразход-
вани за година, две, три
или пет. Няма как да бъде
предсказано това".

Стоянов коментира още
въпроса ще се намерят ли
пари за закупува на допълни-
телно въоръжение за Ф-16:

"Това са и моите опасе-
ния с ограничаването на
този пакет. Имаме немалко
примери в миналото.
Например със закупуване-
то на вертолетите "Кугър".ççççç

Чуждестранните военни кораби, които
участват в Националното военноморско

учение с международно участие "Бриз
2019", са базирани на пристанище

Варна. Плавателните съдове ще бъдат
отворени за посещения от гражданите и

гостите на Варна. В 23-тото учение
"Бриз 2019", което продължава до 21

юли, участват общо 2018 военнослуже-
щи от 11 държави. В учението ще

участват общо 26 бойни и спомагателни
кораби и катери, 5 самолета и 5

вертолета. Българските Военноморски
сили са представени с 18 бойни и
спомагателни кораби и катери, 2

вертолета и 900 военнослужещи. Освен
това от българска страна в учението ще
се включат два самолета от Военновъз-

душните сили.

Снимкa Пресфото БТА
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Êðóì Çàðêîâ: Ìàøèííîòî ãëàñóâàíå
å åäíà îò ãàðàíöèèòå çà ÷åñòåí âîò
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Само преди 3-4 месеца
дебатът за машинното
гласуване се водеше остро,
с аргументи. Сега ЦИК
констатира проблеми с
машинното гласуване, но
те се дължат на това, че то
не беше въведено изцяло.
Преди месеци искаха да го
отменят, но в последния
момент то беше въведено
частично, с компромис за
пълно и самостоятелно
въвеждане след машинното
гласуване. Сега отново
влизаме в същия филм.
Това заяви зам.-председа-
телят на ПГ на "БСП за
България" Крум Зарков
пред БНР.   Той изрази
мнение, че от ГЕРБ съзна-
телно създават трудности,
а след това, позовавайки
се на тях, гонят една и
съща цел - да се отмени
машинното гласуване.
Народният представител
беше категоричен, че
машинното гласуване е

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ áëàãîäàðè íà ñîöèàëèñòèòå
çà ïðîÿâåíîòî äîñòîéíñòâî

Ïðàâèòåëñòâîòî íå óìåå äà
âîäè ñïîêîåí è íîðìàëåí äåáàò,
çàòúíàëî å â çàäêóëèñèå, çàÿâè
ñîöèàëèñòúò

Решението за 6000 машини
за местните избори беше взето
буквално преди четири месеца и
всички аргументи, които изтък-
ват сега управляващите, бяха яс-
ни. Какво се промени, кое е то-
ва, което накара управляващите
и ЦИК да променят мнението си
и да кажат, че машинното гласу-
ване трябва да бъде премахна-
то, заяви националният омбудс-
ман Мая Манолова в предава-
нето "Тази неделя" по БТВ.

Как същите машини на съ-
щите цени са скъпа играчка са-
мо за местните и парламентар-
ните избори, а не са скъпа иг-
рачка за президентските и за
европейските избори, добави тя.

ЦИК вместо да купи маши-
ните, ги нае на цена, на която
те се купуват - 9 млн. лева, под-
черта Манолова.

една от гаранциите за
честен вот. Той изтъкна
двата големи проблема,
свързани с честността на
изборния процес. По
думите му единият е извън
секциите - купуването на
гласове, както и админист-
ративният натиск, а втори-
ят е вътре в секциите -
членове на СИК бъркат, в
прекия и преносен смисъл,
в бюлетините. "Машината
дава просто и лесно
решение на тези пробле-
ми. България реши -
машинното гласуване е
въведено в Изборния
кодекс през 2014 година",
добави народният предста-
вител.

"Политиката на лашкане
напред-назад накара
хората да изпитват приз-
наци на морска болест -
те не гласуват нито с
хартия, нито с машина.
Ние трябва да приобщим
хората към политиката, да

ги върнем към политиката.
Иначе страната ни ще
продължава да потъва",
изрази мнение Зарков.

По темата за закупува-
нето на Ф-16 Крум Зарков
коментира: "БСП ще участ-
ва в дебатите за Ф-16, но
още отсега тази сложна
сделка има различни
параметри - технически,
икономически, политичес-
ки. Обилно се говори за
техническите параметри -
не знам колко е полезно
за широката публика. Утре
ще станат ясни и икономи-
ческите. Има и политичес-
ки параметър - способност-
та на правителството да

води честен дебат, да
спазва определените от
него процедури и да убеж-
дава обществото, че такова
усилие си заслужава.
Правителството обаче не
си свърши работата. Сега
ще изпаднат в ситуация, в
която трябва да потушават
напрежение". По думите
му в България през пос-
ледните години сме загу-
били способността да
водим нормален дебат,
защото той се води чрез
недомлъвки и ако не се
промени това, няма да
може да се реши качест-
вено никой от сериозните
ни проблеми.ç

А и ЦИК издаде методически-
те указания буквално четири дни
преди европейските избори, не
направиха адекватна информаци-
онна кампания. В някои секции
хората не бяха информирани, че
има машини. Така че даже тези
30% , които гласуваха машинно,
е добър резултат, каза омбудс-
манът.

Тези 40% грешки, които се
споменават, не са грешки на ма-
шините, а на изборната админис-
трация, заяви Манолова.

Тя показа изборен протокол,
на който членове на изборната
администрация са написали, че
въпреки подадените четири гла-
са за дадена партия, те не са
отчетени. Излиза, че според тях
0+4= 0. Така могат да си пишат
каквото са си решили. В случая
машината става свидетел на та-

зи кражба на гласове, посочи на-
ционалният омбудсман.

Премахване на машинното
гласуване иска този, който иска
да продължат по този начин да
се изготвят протоколи и да се
крадат гласове, подчерта Мано-
лова.

По думите й машинното гла-
суване ще допринесе за честност-
та на вота. Когато гласуваш ма-
шинно, знаеш, че няма как гла-
сът ти да бъде отклонен, отбеля-
за Мая Манолова.

Тя посочи, че все още не е
решила дали ще се кандидатира
за кмет на София. Пренебреже-
нието обаче по повод това, за
което се боря, е вбесяващо, за-
яви Манолова, като добави, че
"ако ядосат гражданите, ако про-
дължават да се подиграват с тях",
ще се кандидатира за поста.ç

Íà òîçè äåí

Събития
� 1099 г. - По време на
Първия кръстоносен поход
приключва обсадата на
Йерусалим, при която
кръстоносците успяват да
проникнат в града.
� 1240 г. - Състои се
битката при Нева, в която
новгородската армия,
водена от Александър
Невски, нанася тежко
поражение на шведските
сили.
� 1669 г. - Регистрирано е
най-голямото изригване на
вулкана Етна.
� 1895 г. - Бившият
министър-председател на
България Стефан Стамболов
е съсечен в центъра на
София и 3 дни по-късно
умира от раните си.
� 2004 г. - Христо Стоич-
ков е назначен за треньор
на националния отбор по
футбол на България.
Родени
� 1606 г. - Рембранд ван
Рейн, холандски художник
� 1923 г. - Бинка Желязко-
ва, български режисьор
� 1966 г. - Петър Михтарс-
ки, български футболист
� 1970 г. - Юлиан Вергов,
български актьор
Починали
� 1904 г. - Антон Чехов,
руски писател
� 1916 г. - Иля Мечников,
руски биолог, Нобелов
лауреат
� 1982 г. - Карло Луканов,
български политик, заемал
постовете на посланик в
СССР, външен министър,
вицепремиер и народен
представител
� 1997 г. - Джани Версаче,
италиански моден дизайнер
- убит

� 2002 г. - Любомир
Далчев, български художник
и скулптор

�

Организациите на БСП в столичните ра-
йони "Красно село", "Слатина", "Триадица",
"Илинден", "Средец" и "Витоша" излъчиха сво-
ите кандидати за районни кметове.

Общинският съветник Николай Николов
ще бъде кандидатът за кмет на "Красно се-
ло". Той е на 32 години и е председател на
организацията на БСП в района.

В "Слатина" социалистите издигат 33-
годишния икономист Димитър Главинов. Ме-
ниджър е в голяма застрахователна компа-
ния.

Èçâåñòíè ñà îùå 6, êàíäèäàòè çà
ðàéîííè êìåòîâå íà ÁÑÏ - Ñîôèÿ

БСП - Триадица номинира Александър Ва-
чев, на 50 години. Вачев е икономист ин-
форматик, експерт в областта на сигурност-
та. Георги Томов ще е кандидатът за кмет
на "Илинден". Той е предприемач в сферата
на търговията и услугите, на 44 години.

В "Средец" БСП ще разчита на Иван
Виделов, 41-годишен магистър по нацио-
нална сигурност. За кметското място в ра-
йон "Витоша" ще се бори Александър Кьо-
совски, който е финансист, консултант
по европейски програми, на 35 години.ç

"Говорим, че сме много напред с IT тех-
нологиите, имаме еврокомисар, говорим за
електронно правителство, а не можем да
организираме машинното гласуване. Тога-
ва какъв е този суперкомпютър и суперин-
телект, с който ще работим?" Това заяви
пред радио "Фокус" народният представи-
тел от ПГ на "БСП за България" проф. Ане-
лия Клисарова. Тя обясни, че БСП е после-
дователна и стои твърдо зад машинното
гласуване. "Не бива да се нарушават де-
мократичните правила и конституционните

ÁÑÏ: Õîðàòà èñêàò ïðîçðà÷íè èçáîðè,
äåìîêðàòè÷íà è ïðàâîâà äúðæàâà

принципи на демокрацията. Не трябва 3 ме-
сеца преди избори да се променя Изборни-
ят кодекс", коментира Клисарова. Тя обяс-
ни, че машинното гласуване има своите не-
оспорими предимства - гласува се по-бър-
зо и по-лесно; където е гласувано с маши-
ни на евровота, недействителните бюлети-
ни са по-малко. Анелия Клисарова подчер-
та, че машинното гласуване е записано в
закона и той не бива да се нарушава. "Хора-
та искат честни и прозрачни избори, демок-
ратична и правова държава", подчерта тя.ç

Ìàíîëîâà: Àêî ïðîäúëæàâàò äà ñå ïîäèãðàâàò íà
ãðàæäàíèòå, ùå ñå êàíäèäàòèðàì çà êìåò íà Ñîôèÿ
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ЕК осъди Гърция
заради нелоялна
конкуренция
Заради прекалено ниски
акцизи, плащани от малките
спиртоварни в Гърция,
страната беше осъдена от
Европейския съд в Люксем-
бург. Магистратите решиха в
полза на Еврокомисията,
според която Атина е наруши-
ла общностното законодател-
ство. Става дума за спирто-
варни и селски казани в
северната част на Гърция и на
остров Крит, които произвеж-
дат високоалкохолни напитки
от грозде. Акцизът за тези
казани е наполовина в
сравнение с големите компа-
нии, намаления има и при
данък добавена стойност.
Според Европейския съд с
тези данъчни облекчения
Гърция е нарушила европейс-
ките закони. Те повеляват при
производството на алкохолни
напитки да се плаща единна
ставка акциз. С облекченията
Атина е облагодетелствала
местните производители и е
ощетила конкуренцията от
други страни - членки на
Европейския съюз, постанови-
ха магистратите.
Климатичните промени
влошават качеството
на виното

От вторник, 16 юли, про-
дължават инсектицидните об-
работки чрез авиационно
третиране срещу комари на
засегнатите площи по поре-
чието на река Дунав. Ще бъ-
де обхваната ивица от приб-
лизително 2 км южно от бре-
га на река Дунав от сръбс-
ката граница до Никопол, съ-
общиха от Българската аген-
ция по безопасност на хра-
ните (БАБХ).

За 17 юли, сряда, е пла-
нирано да бъдат третирани
площите от село Сомовит до
сухоземната ни граница с Ру-
мъния.

Графикът може да бъде

Èíîâàòèâíà òåõíîëîãèÿ ïðåäïàçâà ìàëèíè è îâîùíè âèäîâå
îò áîëåñòè è íåïðèÿòåëè

Ñòîïàíè íà
íåðåãèñòðèðàíà
ôåðìà íÿìà äà
ïîëó÷àò îáåçùå-
òåíèÿ çà óìúðòâåíè
ïîðàäè çàáîëÿ-
âàíåòî æèâîòíè,
ïðåäóïðåäèõà
îò ÁÀÁÕ

Над 100 прасета бяха
евтаназирани в Бургаско
заради африканската
чума, предаде БНТ. Об-
ществената телевизия
припомня, че се стигна до
сблъсъци между собстве-
ници на прасета и екипи
на Агенцията по безопас-
ност на храните.

В бургаското село
Зидарово бе открито
огнище на заболяването,
но собственици твърдят, че
проби от животните не са
били взети. Над 20 живот-
ни бяха убити и в свищовс-
кото село Ореш. Стопаните

Åâòàíàçèðàõà íàä 100 ïðàñåòà
â Áóðãàñêî çàðàäè àôðèêàíñêàòà
÷óìà

:
ÍàêðàòêîÏðîäúëæàâà ïðúñêàíåòî ñðåùó êîìàðè

коригиран при промяна в ме-
теорологичните условия, ко-
ментира НиваБг.ком.

Площите, които ще бъдат
обработвани, са определе-
ни от съответните общини.
Препаратът, с който ще се
извършат третиранията, е от
семейството на пиретроиди-
те - Ефциметрин 10 ЕК. Тре-
тиранията ще се извършат
при спазване разпоредбите
на наредбата за мерките за
опазването на пчелите и
пчелните семейства от от-
равяне и начините за про-
веждане на растителноза-
щитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности.

БАБХ напомня на пчелари-
те да предприемат мерки по
опазване здравето на пче-
лите, като стопаните на пче-
лините, разположени меж-
ду село Сомовит и Никопол,

следва да имат предвид, че
там пръсканията ще са и
двата дни. За повече и по-
подробна информация се
обръщайте към съответната
община. ç

На 19 юли, петък, в с.
Дълбок дол, обл. Ловеч, ще
се проведе демонстрация:
"Иновативна технология за
превенция от болести и неп-
риятели и защита от тем-
пературен стрес при отг-
леждане на малини и други
овощни видове чрез изпол-
зване на немска овощарс-
ка вар". Демонстрацията се
организира по проект
NEFERTITI, финансиран по
Програма "Хоризонт 2020",
в рамките на хъб България
на мрежа №9 "Намаляване
употребата на пестициди

при производството на
грозде, плодове и зеленчу-
ци". Проектът има за цел да
създаде тясно свързана
мрежа от демонстрационни
и пилотни ферми, имащи за
цел подобряване на обме-
на на знания и взаимното
обучение между участници-
те в демонстрационните съ-
бития, както и ефективно
внедряване на иновации в
селскостопанския сектор
чрез взаимни демонстра-
ции на техники организира-
ни по теми. Целта е разп-
ространение на знания от-

носно нова, иновативна и
природосъобразна техноло-
гия за превенция от болес-
ти и неприятели и защита
от температурен стрес при

отглеждането на ягодоплод-
ни (малини) и други овощ-
ни видове чрез използва-
нето на немска овощарска
вар. ç

обаче няма да бъдат
обезщетени, тъй като
официално не е обявено
огнище на африканска
чума от БАБХ. Същите
мерки ще бъдат приложени
в 3-километровата рестрик-
тивна зона, коментира
Нюз.бг. Стопани на нере-
гистрирана ферма няма да
получат обезщетения за
умъртвени поради чума
животни, предупредиха от
БАБХ. По-рано бе регистри-

ран и първи случай на
африканска чува по свине-
те в област Велико Търно-
во. Случаите на чума
налагат унищожаване на
прасетата. Д-р Георги
Митев, директор на ОДБХ -
Бургас обясни, че центърът
на огнището е село Зида-
рово, цитиран от Агро.бг. В
3-километровата рестрик-
тивна зона попада единст-
вено и само то. В 10-
километровата зона попа-

дат села от община Созо-
пол и община Бургас -
Вършило, Габър, Крушевец,
Присад, Димчево, Извор и
Маринка. Там се взимат
кръвни проби. На всички
изходи на селото бяха
поставени дезинфекционни
постове, а жандармерията
проверява за пренос на
животни. Ще се проверява
и колко от свинете живеят
на свобода в землището
на селото. ç

Климатичните промени напос-
ледък се отразиха зле на
ценителите на изисканите
спиртни напитки, като от
няколко години съдържанието
на пестициди във вината
нарасна, обяви американската
телевизия CBS. Изследванията
за процеса на попадане на
пестицидите във виното са
малко, но анализ от 2013 г.
сочи, че в повечето френски
вина се съдържа поне по един
пестицид, макар и в безопасна
за човешкото здраве доза,
коментира Синор.бг. Особено
големи количества от вредните
химически вещества се
съдържат в популярни сортове
като "Ризлинг", "Совиньон блан"
и "Пино ноар" - те трудно
понасят ниските температури и
са беззащитни пред вредители-
те, затова за отглеждането им
са необходими много пестици-
ди. В досега умерените клима-
тични зони вече често вали
сняг и се настанява студът.
Когато през зимата на 2014 г.
в Европа термометрите
отчетоха -28 градуса по
Целзий, много лозя не издър-
жаха и реколтата бе слаба.
Все пак има и облагодетелст-
вани от горещото време -
Швеция и Норвегия вече
развиват винарство от нулата,
защото досега там лозите
просто не вирееха.
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Асоциацията на индуст-
риалния капитал в Бълга-
рия (АИКБ) за пореден
път поиска прекратяване
на договорите с така
наречените "американски
централи", което се
обещава, но и постоянно
се отлага от поне 3
години. Асоциацията
обяви също, че се подгот-
вят нови сигнали до
прокуратурата заради
манипулация на пазара
на ток. Преди ден енер-
гийният министър Теме-
нужка Петкова участва в
заседание на Национал-
ния съвет на Асоциация
на индустриалния капитал
в България (АИКБ) със
своя екип. Срещата се
състоя по инициатива на
работодателската органи-
зация, след като от
началото на 2019 г. бъл-
гарският бизнес заплаща
цена на електроенергията
често в пъти по-висока от
средната в Европа. Повод
за острата им реакция е
поредното ескалиране на
цените на сегмент "Ден
напред" на Българска
независима енергийна

На извънредно заседание на
правителството днес се очаква да
бъде обсъдена актуализация на
бюджета за тази година, съобщи
финансовият министър Владислав
Горанов за Радио Фокус. Целта е
да се увеличи разходната част, за
да се осигурят средства за купу-
ване на самолетите Ф-16. Минис-
търът заяви, че дължимата сума
по договор е значителна и пла-
щането, което трябва да се осъ-
ществи накуп, е за около 1,2

Ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð ùå ïîèñêà àêòóàëèçàöèÿ íà áþäæåòà çà 2019 ã.
Финални изпитания
за V блок на АЕЦ
"Козлодуй" след
модернизацията
В АЕЦ "Козлодуй" започват
финалните изпитания на
готовността за работа на пети
блок с повишена мощност.
Тестовете ще продължат и утре,
предава БНР. След успешното
приключване на последните
модернизации от проекта за
повишаване на мощността на
Пети блок до 104 на сто, които
бяха изпълнени по време на
плановия годишен ремонт. Целта
е да се потвърди готовността на
системите за работа при
повишена мощност в различни
експлоатационни режими.
Изпълнението е предвидено за
тези дни с оглед намаленото
търсене на електроенергия в
този период.
По време на изпитанията е
планирано мощността на блока
последователно да бъде
понижена до 60 и 40 сто. Днес
турбогенераторът ще бъде
изключен за няколко часа, след
което ще бъде включен и ще
започне повишаване на мощ-
ността в съответствие с
утвърдения график. Аналогична
програма за изпитания беше
изпълнена на Шести блок на
централата преди две години. В
момента блокът работи с пълно
натоварване на мощността -
1040 Мвт.

Хиляди българи с
диабет сами си купуват
сензори за кръвна захар
Хиляди българи с диабет сами
си купуват сензори за кръвна
захар, бие тревога агенция
КРОСС. Устройството е изключи-
телно важно за следенето на
показатели и контролирането на
болестта. Здравната каса плаща
частично един вид сензори. Те
обаче работят с помпа, която
НЗОК не покрива, разказва един
от водещите ендокринолози в
страната. Според доцент Радка
Савова проблемът е голям за
болните над 18 години, защото
държавната помощ за пълнолет-
ните е силно ограничена.

Ðàáîòîäàòåëèòå ãîòâÿò íîâè
ñèãíàëè äî ïðîêóðàòóðàòà çà
ìàíèïóëàöèè íà ïàçàðà íà òîê

борса, което отдавна не е
единичен случай, припом-
ня Нюз.бг. Ползвайки
данните от последното
ценово решение на КЕВР,
сметките показват, че
тези въглищни централи
изземват непазарно от
потребителите на елект-
роенергия в страната
20,70 лв./мвтч, което
също изкривява родния
пазар. Като пряк негати-
вен ефект бизнесът и
гражданите надплащат
701 млн. лв. годишно чрез
такса "задължения към
обществото" и от фонд
СЕС. Не искаме цените
за нас да са по-ниски,
отколкото в другите
европейски държави.
Настояваме, обаче, да не
ги превишават. Това е
изключително важно за
жизнеността, за конку-
рентоспособността и
развитието, а и изобщо
за оцеляването на бъл-
гарската индустрия като
гръбнак на икономиката,
анализира председателят
на УС на АИКБ Васил
Велев. Високите цени на
тока спъват повишаване-

то на заплатите, оскъпя-
ват цените на крайните
продукти, забавят ръста
на БВП. Ситуацията е
неприемлива, но и опас-
на. Тя се превръща в
проблем за страната ни,
защото засяга семейства-
та на над 500 хил. души,
заети в преработващата
промишленост, както и
българска продукция,
продавана на световните
пазари. Затова този
проблем изисква неза-
бавно, отговорно и трай-
но решение, коментира
още той. Членовете на
Националния съвет бяха
единодушни и настоятел-
ни в искането си за
последователност и
устойчивост при опреде-
лянето на държавните
политики за развитие на
електроенергийния сек-

тор, при спазване на
принципите за конкурент-
ност, прозрачност и
равнопоставеност. Минис-
търът на енергетиката
отговори, че правителст-
вото е на страната на
бизнеса и не би искало
проблеми за българската
индустрия. Тя апелира за
честен и открит диалог,
който да произведе
работещи решения и
припомни вече предприе-
тите действия от нейното
ведомство. И Петкова
смята, че не бива услови-
ята на даден търг да
предпоставят само един
купувач. Търговете би
трябвало да са максимал-
но публични, прозрачни и
да дават възможност на
повече участници, комен-
тира енергийният минис-
тър.ç

Íàêðàòêî
�

ОБЯВА
"НОВЕ ИНДЪСТРИС" ООД

Седалище и адрес на управление
гр. София 1463,

ул. "Цар Асен" 98.

Лице за контакт: Радослав Георгиев, тел. 0894
232254, e-mail: r.georgiev@nove.industries

СЪОБЩАВА
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за услови-
ята и реда за извършване на оценка на въздейс-
твието върху околната среда, на всички заинтере-
совани лица и обществеността, че има следното
инвестиционно предложение:
"Обособяване на площадка за дейности по съби-
ране, съхранение и третиране на отпадъци от из-
лезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС), излязло от употреба електрическо и елек-
тронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и
цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба бате-
рии и акумулатори (НУБА)."
Площадката ще бъде разположена на адрес: Со-
фия, район Сердика, ул. 202, в имот с начин на
трайно ползване "за производствени и складови
дейности", идентификатор 68134.511.49 по кадас-
тралната карта и кадастралните регистри, одобре-
ни със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК.
Всички, които желаят да се запознаят с инвести-
ционното предложение могат да го направят в
централния офис на компанията на адрес: София
1463, ул. "Цар Асен" 98.
Писмени становища и мнения се приемат в

РИОСВ, гр. София - 1618,
бул. Цар Борис III" № 136

È ìèíèñòúð Òåìåíóæêà Ïåòêîâà ñìÿòà,
÷å íå áèâà óñëîâèÿòà íà òúðãîâåòå äà
ïðåäïîñòàâÿò ñàìî åäèí êóïóâà÷

млрд. долара. Пари, които не са
разчетени в бюджета. Горанов до-
пълни, че с тази актуализация се
очаква дефицитът да бъде около
2 %, но това е под прага от 3 %
по Маастрихтските критерии.

По думите му бюджетът поз-
волява финансирането на сдел-
ката накуп да стане през тази го-
дина, защото фискалният резерв
е на достатъчно добро равнище,
а и има добри перспективи пред
икономиката ни.ç

40% îò àïòåêèòå íå ñà ñâúðçàíè ñúñ ñèñòåìàòà ñðåùó ôàëøèâè ëåêàðñòâà
Около 40% от аптеките в стра-

ната още не са свързани със сис-
темата за разпознаване на фалши-
ви лекарства. 6-месечният грати-
сен период изтича на 9 август. От
Министерството на здравеопазва-
нето предлагат глоби от 1000 до
3000 лв. за нарушителите, съобщи
Екон.бг.

В Русе например аптеките, кои-
то са подготвени за системата за
разпознаване на фалшиви лекарс-
тва, се броят на пръсти.

За да се включат в системата
аптеките трябва да разполагат със
специален софтуер и баркод че-
тец. Според магистър-фармацевт
Елена Бобева не всички аптеки имат
програма, трябва и да си закупят
самата програма, освен баркод чет-
ците, струва 500 лв. Но освен това
всеки месец има такса за поддър-

жането на тази програма. Целта на
системата е да гарантира, че ле-
карствата, които си купуваме от ап-
теката, не са фалшифицирани. У
нас обаче тя още не работи ефек-
тивно. Причината - около 1600 ап-
теки още не са свързани с нея.

През февруари здравното ми-
нистерство даде на аптеките 6 ме-
сеца да се снабдят с необходимо-
то оборудване, за да се свържат
със системата, припомня Екон.бг.
Фармацевтите от Русе твърдят, че
не знаят кога изтича гратисният пе-
риод.

От Агенцията по лекарствата не
ни отговориха дали ще започнат
проверки в аптеките след 9 август.
Не стана ясно и дали могат да ги
глобяват, защото санкциите, пред-
ложени от здравното министерст-
во, все още са само на хартия.ç
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България задмина
Индия по неравенство,
ако се съди по световно
признат измерител на
разслоението като Кое-
фициентът на Джини.
Данните съобщи по
време на семинар, орга-
низиран от КНСБ с
подкрепата на фондация
"Фридрих Еберт", иконо-
мическият експерт на
синдиката Любослав
Костов. Коефициентът на
Джини за България е 39,6
и е съизмерим с този на
Етиопия - 39,1, на Израел
- 38,9, и на Мианмар
(бившата Бирма) - 38,1.
За сравнение - за Индия
коефициентът е 35,7, за
Пакистан - 33,5, а за
Египет - 31,8.

И докато в Индия
високото неравенството
е приблизително констан-
тна величина от много
десетилетия, то у нас
расте стремглаво за
относително кратки
срокове. През 1990 г. при
десетте процента най-
заможни българи са
отивали 18% от всички
доходи, а през 2016 г.
(седем години след
мащабната данъчна
реформа и въвеждане на
плоския данък без необ-
лагаем минимум) Топ 10%
по доходи прибират 32%
от заработеното в стра-
ната.

От КНСБ смятат, че
именно регресивната
данъчна система е осно-
вен причинител на ръста
на неравенството в
България.

Подобна данъчна
структура няма
в нито една евро-
пейска страна

и тя по никакъв начин не
спомага за преодоляване
на неравенствата, бед-
ността и социалното
изключване, а напротив -
задълбочава ги, се казва
в анализ на синдиката.
Българската данъчна
система не отговаря на
традиционното за Евро-
пейския съюз схващане,
че задължението на
заможните слоеве е да
поемат по-висок дял в
държавния бюджет, с
което да подпомогнат
публичните услуги на
държавата, констатират

Çàäìèíàõìå è Èíäèÿ
ïî íåðàâåíñòâî
Ïðåç 1990 ã. ïðè äåñåòòå ïðîöåíòà íàé-çàìîæíè áúëãàðè ñà îòèâàëè 18% îò âñè÷êè äîõîäè,
à ïðåç 2016 ã. (ñåäåì ãîäèíè ñëåä ìàùàáíàòà äàíú÷íà ðåôîðìà è âúâåæäàíå íà ïëîñêèÿ äàíúê
áåç íåîáëàãàåì ìèíèìóì) Òîï 10% ïî äîõîäè ïðèáèðàò 32% îò çàðàáîòåíîòî â ñòðàíàòà

още синдикалистите.
Като проекция на този

несправедлив модел на
облагане те посочиха
структурата на спестява-
нията на българските
домакинства. В момента
в банките "спят" депозити
в размер на 52 милиарда
лева - близо половината
от БВП на страната. Две
трети от тези пари (око-
ло 34 млрд. лв.) отлежа-
ват в едва 6% от всички
сметки. А в 1% от депози-
тите са концентрирани
26% от всички спестява-
ния (около 13 млрд. лв.).
При това цитираните
суми на спестяванията се
отнасят само до една
трета от населението на
България, тъй като оста-
налите две трети не са
успели да спестят нищо в
банките.

КНСБ представи и
идеите си за промени в
данъчната политика,
които ще бъдат изложени
пред правителството на
19 юли във връзка с
подготовката на Бюджет
2020. Сред тях фигурират
предложения за

въвеждане на необ-
лагаем минимум за
най-ниските доходи в
размер на минимал-
ната работна заплата;

поетапно увеличаване на
максималния осигурителен
доход до сума, равна на 10
пъти МРЗ; повишаване на
данъка върху прихода от
дивиденти от 5% на 10%;
въвеждане на данък "богат-
ство" за допълнителни
жилища, луксозни автомо-
били, яхти и недвижимости,
както и на минимален
данък върху финансовите
трансакции, какъвто същес-
твува в 12 страни от ЕС.
"Част от тези предложения
внасяме всяка година. И
няма да се уморим да го
правим, докато не започ-
нат промени в данъчната
система", декларира прези-
дентът на синдиката Пла-
мен Димитров. Ако това не
се случи, от КНСБ изразя-
ват съмнения за бъдещето
развитие на България като
страна от европейски тип.

Синдикалистите излязо-
ха и с

концепция за семей-
но подоходно обла-
гане с основна цел
подобряване на
демографската
ситуация.

Предложението е за т.
нар. данъчни кредити за
семейства на работещи
хора до 35-годишна въз-
раст с осигурителен
трудов стаж от поне 7
години. Ако в такова
семейство се роди дете в
първите 20 месеца от
брака, държавата да
връща на единия родител
40% от внесения от него
през годината данък общ
доход, предлагат от КНСБ.
При второ дете да се
възстановяват 75% от
данъка, а при трето 100%,
гласи още предложението,
но с условието възстано-
вената сума да не надви-
шава 3360 лева (шест пъти
сегашната МРЗ). Въвежда-
не на минимален необла-
гаем първоначален доход
за млади семейства ще
струва на бюджета едва

около 50 млн. лв.
За да илюстрират

необходимостта от пред-
ложените промени синди-
калистите потърсиха
любопитна връзка между
бума на неравенството и
разцвета на политическия
популизъм в страната. В
момента около 600 000
български граждани са
подвластни на десния
популизъм или гласуват
за такива формации при
практическата липса на
значителен по електорал-
ни мащаби ляв популизъм.
От 2006 г. упражняващите
дяснопопулистки вот не
падат под 300 хиляди
души, при положение че в
началото и в средата на
90-те години са били
няколко десетки хиляди
души. "Този ръст се дължи
на изкривена политика,
включително данъчна.
Популизъм в подобни
мащаби не може да вирее
в държава със справедли-
ва данъчна система",
обобщи Любослав Костов.

Калин ПЪРВАНОВ
От сайта "Барикада"
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Конституцията на Репуб-
лика България е основният
закон на държавата ни.
Седмото велико народно
събрание гласува настояща-
та Конституция на Републи-
ка България на 12 юли 1991
г. Тя постановява, че Бълга-
рия е република с парла-
ментарно управление и е
демократична, социална и
правова държава. Консти-
туцията утвърждава принци-
па на разделение на влас-
тите, приема за основен
постулат правата и свобо-
дите на гражданите и зая-
вява своето надмощие над
други правни актове. На-
родното събрание се изби-
ра за мандат от 4 години в
състав от 240 народни пред-
ставители. То осъществява
законодателната власт и уп-
ражнява парламентарен
контрол. За разлика от
предшестващите основни
закони, Конституцията от
юли 1991 г. разпорежда, че
Народното събрание е пос-

Êîíñòèòóöèÿòà å ãàðàíò
íà äåìîêðàòè÷íîòî
ðàçâèòèå íà Áúëãàðèÿ
Íà 12 þëè îòáåëÿçàõìå 28 ãîäèíè îò ïðèåìàíåòî íà
îñíîâíèÿ çàêîí îò Ñåäìîòî âåëèêî íàðîäíî ñúáðàíèå

"Човек е свободен само тогава, когато не
му се налага да се подчинява на никого, освен
на закона". Това се казва в позиция на ПГ на
"БСП за България" по повод 28-ата годишнина
от приемането на новата Конституция на Ре-
публика България, разпространена от пресцен-
търа на партията.

Ние отбелязваме едно от най- големите пости-
жения на нашия народ през годините на прехода,
постижение, дало правните основи за преобразу-
ване на България от тоталитарна в демократична
държава! Това е денят, в който преди 28 години бе
приета Конституция на България!

Основният ни закон прокламира пред света,
че Република България е модерна и демократич-
на държава, функционираща в съответствие с на-
ционалните си традиции и световните демокра-
тични ценности, че вече сме готови да влезем
като равноправни членове в световното демок-
ратично семейство на народите!

Българската Конституция беше първата из-
цяло нова конституция в страните от Централ-
на и Източна Европа, която призна и гаранти-
ра правата на човека и гражданина, проклами-
ра социалната, правова държава и пазарното
стопанство, учреди парламентарната републи-
ка и демократичните политически институции,
провъзгласи първенството на международното
право и предвиди прякото действие на Консти-
туцията като гаранция за върховенството й.

Ние сме признателни за доблестната и наци-
онално отговорната позиция на създателите й -
тези истински първостроители на съвременна Бъл-
гария, които въпреки хулите разбираха и поеха
своята отговорност, за да се осигури мирният
преход на Родината ни към демокрация.

Значението на приетата през 1991 г. Консти-
туция не се ограничава в границите на измина-
лия период. Конституционният модел не е изчер-
пан, защото създателите на Конституцията поло-
жиха в нея ценности и принципи, определящи
модерния демократичен конституционализъм. То-
ва направи Основния ни закон правен инстру-
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мент, генериращ политическата стабилност, ба-
ланс и устойчивост в страната. Всички полити-
чески кризи бяха решавани чрез и в рамките на
Конституцията.

Усложнената процедура за изменение на
Конституцията от 1991 г., заложена от създа-
телите й, е не за да попречи на бъдещите на-
родни представители да я приспособят към про-
менените условия, а за да изключи авторитар-
ни опити за промяна на демократичните цен-
ности, отнемане на заложените в нея права и
свободи на гражданите.

Процедурата е гаранция, че промени в Ос-
новния закон се правят само след широко об-
ществено съгласие, обективирано свободно и
осъзнато. През изминалия период имаше немал-
ко манипулативни отрицания на Конституцията.
Опитваха се да я превърнат в дежурния винов-
ник за политическото си безсилие, опитаха се
да я превърнат от харта, гарантираща основните
права и свободи на българите, в хартия, с която
да избършат извращенията над демокрацията.

Конституцията не може да приема качест-
вено законодателство, за това е отговорно уп-
равляващото мнозинство. Конституцията не мо-
же да принуди народните представители от мно-
зинството да слушат съвестта си, а не да уза-
коняват всяка прищявка на лидера си! Своята
отговорност трябва да поемат и други инсти-
туции! Нашата Конституция бе създадена в пре-
ходно време на политически и партийни про-
тиворечия, когато България търсеше новото си
място в света.

Въпреки това тогавашните народни предс-
тавители имаха мъдростта и изведоха в Ос-
новния ни закон принципите за повече търпи-
мост и толерантност към различията в пози-
циите.

Ние, от БСП, все още вярваме, че балансът,
приемане на чуждата позиция, когато е в полза
на народа, ще се наложат над крайното отрица-
ние, над личния и тясно партийния интерес, за
да пребъде България!

тоянно действащ орган. За-
седанията му са открити, а
законите и решенията, ко-
ито приема, са задължител-
ни за всички държавни ор-
гани, организации и граж-
дани на Република Бълга-
рия.

Конституцията установя-
ва основните принципи,
върху които се изгражда по-
литическата система на об-
ществото - политически плу-
рализъм, разделение на
властите на законодателна,
изпълнителна и съдебна. Тя
определя най-важните инс-
титуции в държавата: На-
родно събрание, Министер-
ски съвет, президент, съдеб-
ната система и органите на
местното самоуправление.
В нея са посочени принци-
пите на демократичната из-
бирателна система - общо,
равно и пряко избирател-
но право с тайно гласува-
не, определени са форми-
те на собственост - частна
и публична (държавна и об-
щинска), основните права
и свободи на гражданите и
основните задължения на
гражданите, държавният

герб и печат, химнът, зна-
мето и столицата на Репуб-
лика България.

Конституцията е проме-
няна общо шест пъти

Промени през 2003 г.

” Прецизирани са изис-
кванията за придобиване,
възстановяване на несме-
няемост и освобождаване
от длъжност на представи-
телите на съдебната власт.
Несменяемост се постига
след 5-годишен стаж, атес-
тация; отстраняване е въз-
можно и при неизпълнение
на служебните задължения.

Промени през 2005 г.
” Към основните насо-

ки на Република България
е добавено участието в ЕС.
” Известното разреше-

ние за ''придобиване на зе-
мя от чужденци и чужди
юридически лица'' се отна-
ся само до такива от ЕС и

до случаите, уредени с
нов, влязъл в сила след
гласуване с мнозинство 2/
3 от всички народни пред-
ставители международен
договор.
” Допуска се предава-

нето на български гражда-
нин на друга държава или
международен съд, когато
такова наказателно прес-
ледване е предвидено във
влязъл в сила междунаро-
ден договор.
” Европейски гражда-

ни (вкл. български) могат
да гласуват за членове на
Европейския парламент и
за местни органи.
” Договорите за пре-

доставяне на правомощия
на ЕС, произтичащи от
Конституцията, се ратифи-
цират и денонсират със за-
кон, при мнозинство 2/3 от
всички народни представи-
тели.

Промени през 2006 г.

” Намален е депутатс-
кият имунитет, съответно
на конституционните съ-
дии: Разрешение за задър-
жане или възбуждане на

наказателно разследване
може да се иска вече и
при "нетежки" престъпле-
ния от общ характер, а при
писмено съгласие на на-
родния представител раз-
решението за възбуждане
не е необходимо.
” Законодателната

власт упражнява контрол
над съдебната чрез прие-
мане на годишните докла-
ди на председателите на
ВАС и ВКС и на главния
прокурор и освобождава-
нето им при неизпълнение
на служебните задълже-
ния, като президентът има
право на отлагателно ве-
то.
” Министърът на пра-

восъдието предлага бю-
джета, управлява сгради-
те, предлага кадрови ре-
шения и проверява движе-
нието на делата в съдеб-
ната власт.
” Омбудсманската ин-

ституция се закрепя на
конституционно ниво и й
се предоставя право да се-
зира Конституционния съд
за установяване на проти-
воконституционност, но са-
мо по въпроси, които за-
сягат правата на гражда-
ните.
” Засилва се ролята на

прокуратурата (контрол и
самостоятелно извършва-
не на разследването) и се
намалява тази на следст-
вието.

Промени през 2007 г.
” Дейността на въоръ-

жените сили се урежда със
закон.
” Народното събрание

има самостоятелен бю-
джет.
” Народното събрание

установява данъците и
определя размера на дър-
жавните данъци;
” Народното събрание

изслушва и приема докла-
ди за дейността на орга-
ни, които изцяло или час-
тично се избират от На-
родното събрание, когато
това е предвидено в закон.
” Определят се задъл-

женията на Висшия съде-
бен съвет и как се прек-
ратява мандатът на члено-
вете му.
” Създава се Инспек-

торат към Висшия съдебен
съвет.

Промени през 2015 г.

” Приети са със закон
от 43-тото народно събра-
ние на 16 декември 2015 г.
(ДВ бр. 100/2015). Свърз-
ват се предимно с актуал-
ната по това време рефор-
ма в област "Правосъдие".
” Промените касаят

структурата на Висшия съ-
дебен съвет и правомощи-
ята на Висшия адвокатски
съвет.
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Благодарение на Вазов
ние притежаваме мерки за
нашето родолюбие, за на-
шата издръжливост, за на-
шата любов към Отечество-
то. Това е мярката на изп-
равения човек.
Това заяви наскоро акад.

Антон Дончев в Сопот по
време на тържествата в чест
на 169 години от рождение-
то на Патриарха на българ-
ската литература.
В присъствието на кмета

на града Деян Дойнов, на
председателя на Общинския
съвет Марияна Кацарова, на
акад. Константин Косев, на
проф. Боян Биолчев, на из-
дателя Иван Гранитски, на
ученици и граждани на гра-
да авторът на "Време раз-
делно" подчерта:

"Казват, че 7-8 милиарда
години природата се е мъ-
чила да накара животното,
което стъпва на четири кра-
ка, да се изправи на два.
Какво е това чудо - наве-

деш се наляво, наведеш се

Àêàä. Àíòîí Äîí÷åâ: Ñàìî èçïðàâåíèÿò
÷îâåê ìîæå äà ïàçè Îòå÷åñòâîòî
Äóìèòå íà Èâàí Âàçîâ çâó÷àò îùå ïî-ñèëíî è îùå ïî-ñòðàøíî â
íàøåòî âðåìå, êîåòî ñå îïèòâà äà íàâåäå ÷îâåêà è äà ìó ïðîìåíè
ñòîéêàòà, íàïîìíè æèâèÿò êëàñèê íà áúëãàðñêàòà ëèòåðàòóðà

Нови тайни разкри лъвът
на Паметника на свободата
на връх Шипка, след като за-
почна реставрацията му, пре-
даде кореспондентът на
БГНЕС от региона.
Бронзовата фигура бе от-

ворена за първи път от 40
години насам. Оказва се, че
лъвът е конструктивно здрав
и ремонтът ще приключи по
рано от предвиденото.
Установи се, че на всяка

част, от която е сглобен лъ-
вът, от вътрешната страна е
изписано колко тежи съот-
ветният елемент. Това позво-
ли да се изчисли точно те-
жестта на лъва. Досега се
обявяваше, включително и от
музея, че той тежи около 28
тона. Оказа се, че той тежи

надясно, колко да се наве-
деш, как да се изправиш?
Докато накрая човекът се е
изправил.
Изправил се е Вазов. Не-

говата мярка, неговото изп-
равено чело, неговата стой-
ка, неговите думи звучат
още по-силно и още по-
страшно в нашето време, ко-
ето се опитва да наведе чо-
века и да му промени стой-
ката.
Ние, не само в България,

в целия свят, започваме да
се стремим към някаква
стойка, която аз наричам го-
рилска. Вгледайте, в една го-
рила - широките плещи, къ-
сите крака, наведена нап-
ред, и главата с чело към
земята... Чуйте им говора!
Горилите се бият по гърди-
те, за да покажат какви
гръдни кошове имат, какви
плещи имат нагоре."
И продължи: "Погледнете

как световните лидери в мо-
мента се бият по гърдите и
гърмят: И това можем, и то-

ва имаме и ракети, и под-
водници имаме, всичко... И
ние всички се навеждаме,
навеждаме...
И тогава чуваме думите на

Вазов: Стойте изправени,
толкова години човечество-
то се мъчеше да се изпра-
ви!
Ние се изправихме, изп-

равихме се по времето, ко-
гато на гърба ни стояха то-
вари с камъни. В едно
страшно време се изправих-
ме, но се изправихме, а вие
днес се навеждате.
Вазов научи българите да

стоят изправени. Той ще
продължава да ги учи - как
се люби Отечество, как се
умира за Отечество. Как се
прославят тия, които са ум-
рели за Отечеството!
Бог да благослови Иван

Вазов!
Да благослови генерали-

те - Владимир и Георги Ва-
зови, да благослови Кирил
и Борис Вазови, и великата
баба Съба!"

Ëúâúò íà Øèïêà ðàçêðè íîâè òàéíè çà ñåáå ñè
Çàïî÷íà ðåñòàâðàöèÿòà íà ñèìâîëà íà áúëãàðñêàòà ñâîáîäà

"Çâåçäíîòî ãðàä÷å" ãîñòóâà â Íåñåáúð

Градоначалникът на Несебър Ни-
колай Димитров посрещна кмета на
побратименото Звездно градче - Ев-
гений Баришевски. Събитието се със-
тоя в рамките на провелия се за
четвърти път фестивал "Отечество",
организиран от Община Несебър и
Звездното градче в Русия. В съста-
ва на официалната делегация, която
посети града, бяха още съветникът
на кмета Николай Танасийчук и Ан-
тон Шкаплеров - летец-космонавт, ге-
рой на Русия. Почетни гости на фо-
рума бе първият български космо-
навт ген. Георги Иванов.
Срещата целеше да затвърди при-

монавтиката - 40 години от полета
на първия български космонавт ге-
нерал-лейтенант Георги Иванов, ге-
рой на Република България. С този
полет нашата родина се превръща
в шестата държава в света, изпра-
тила човек в Космоса. Първият бъл-
гарски космонавт г-н Иванов полу-
чи поздравителни адреси от името
на ръководството на Звездното град-
че и от името на отряда на действа-
щите космонавти на Руската феде-
рация.
Градоначалникът на Несебър Ни-

колай Димитров поддържа тесни
връзки с живеещите в Несебър рус-
наци. И това не му стига. Той под-
държа връзки и с космонавтите, ко-
ито вече няколко пъти го поздравя-
ват от Космоса.
След официалната част Николай

Димитров организира тържествена
вечеря с космонавтите и официал-
ните гости. При размяната на пода-
ръци аз получих от кмета на Звезд-

ното градче космически коняк. Пред-
ставлява желе в тубичка като крем
за бръснене. А си е чист коняк. Това
развесели много участниците в съ-
битието. В официалното изказване
аз наблегнах на това, че български-
ят народ никога няма да забрави
освобождението ни от турско робс-
тво. Та България е осеяна с памет-
ници на загинали руски войници и
офицери. Никога няма да забрави
подкрепата през 1912 година, кога-
то в Русия има еуфория за събира-
не на доброволци в помощ на бра-
тята славяни и написването от Ва-
лилий Агапкин "Прощание славянки".
И че Русия е  единствената страна,
в която наричат българите братуш-
ки. Ще минат години, ще минат ве-
кове, но дружбата ни с Русия ще
остане. Та ние сме кръвни братя.
На следващия ден се разделихме.

Но не и духом.
О. з. полк. Иван АПОСТОЛОВ -

военен пилот

ятелството и партньорството между
двата града. Акцент бе събитие от
особена важност в историята на кос-

Çà áúëãàðèòå ðóñíàöèòå âèíàãè ñà áèëè áðàòÿ, ñúãëàñèõà
ñå âñè÷êè ó÷àñòíèöè âúâ âúëíóâàùèòå ñðåùè, ñðåä êîèòî
áÿõà êîñìîíàâòèòå Ãåîðãè Èâàíîâ è Àíòîí Øêàïëåðîâ

около 12 тона, ако прибавим
и носещата конструкция,
максималната тежест става
около 15 тона. Другият лю-
бопитен момент е, че досега
знаехме, че лъвът е сглобен
от 28 елемента, оказа са, че
те са 53", разказва д-р Чав-
дар Ангелов - директор на
парк - музей Шипка - Бузлу-
джа.
Добрите новини са, че лъ-

вът е конструктивно здрав,
т. е. носещата конструкция,
върху която той е сглобен, е
в добро състояние, отливки-
те, от които е направен - съ-
що. Корозията не е нанесла
някакви съществени пораже-
ния, които да изискват по-
сериозни интервенции. В ре-
зултат на това дейностите се

движат малко по-бързо от
първоначално предвидените
срокове.
Лъвската фигура бе почис-

тена изцяло отвътре, носе-
щата конструкция бе обра-
ботена със съответните пре-
парати, които да предотвра-
тяват в перспектива корози-
ята, в момента се обработ-
ват вътрешните стени на от-
ливките със съответните хи-
микали, които да предпазят
от развитието на ръжда. В
общи линии, с това ще се
изчерпат дейностите във вът-
решността на лъвската скул-
птура.
Междувременно започна

и отстраняването на фуги-
ращите смеси, които са
между всички сегменти на

фигурата, ще се направи
префугиране по технологи-
ята, която е съгласувана с
Министерството на култура-
та чрез зачеканяване на
олово вътре в самите фуги.
След което тези оловни
участъци ще бъдат тонира-

ни в съответния цвят и нак-
рая лъвската фигура ще бъ-
де обработена със съотве-
тен химикал, за да се полу-
чи тънък филм около нея,
който да я защитава от вли-
янието на слънчевите лъчи
и климатичните явления.
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Белият зъб
петък, 21,00 ч.

Областите на Силс Мария
сряда, 20,00 ч.

Името на розата
неделя, 22,00 ч.

ÁÑÒÂBTV ActionÊÈÍÎ ÍÎÂÀ

bTV Cinema, ñúáîòà, 21,00 ÷.
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ЗЕМЯ 15 - 21 ЮЛИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 15 юли

13.30 Бързо, лесно, вкусно/
п/

14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Мъже без мустаци 6-се-

риен тв филм /Бълга-
рия, 1989 г./, 1 серия,
режисьор Мариана Ев-
статиева-Биолчева, в
ролите: Славян Габров-
ски, Константин Спа-
сов, Иво Караджов, Не-
шо Топалов и др.

15.25 Приключенията на гор-
ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /21

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно/

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

но предаване
19.00 Търсачи на реликви тв

филм /21 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Анна Герман тв филм

/7 епизод/
21.55 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /5
епизод/(14)

22.40 Скритият език на пари-
те документална поре-
дица

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

филм /19 епизод/(16)
00.20 История.bg Цар Петър

I Миротворецът/п/
01.20 100% будни /най-доб-

рото/ /п/
02.20 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /5
епизод/п/(14)

03.05 Дойче Веле: Шифт
03.20 Скритият език на пари-

те документална поре-
дица/п/

03.40 Анна Герман тв филм
/7 епизод/п/

04.30 Брат за брата 3 тв
филм /19 епизод/п/
(16)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.10

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - документална по-
редица

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

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

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

- сериал, еп.49
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри "  - сериал ,  с .5 ,
еп.75

16.00 Премиера: "Сестра Бе-
ти" - сериал, с.4 еп.3

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера :  "Опасни

улици" - сериал, с.13,
еп.48

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.43
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.25
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините
00.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.5, еп.10
01.10 "Вечно твоя" - сериал,

еп.227, 228
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ -

сериал

07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев  /
избрано/

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Скарлет Йохан-
сон   (п)

10.40 „Безценната перла“, се-
риал, 52 еп. (п)

11.30 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски
(п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова    /
избрано/

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

мационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал, 53 еп.
16.15 „Завръщане“ (2003г.),

Русия, режисьор Андрей
Звягинцев, в ролите
Владимир Гарин, Иван
Добронравов, Констан-
тин Лавроненко и др.
(п)

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Ръсел Кроу

18.20 „Червен картон“ – спор-
тно предаване с Кирил
Веселински   /избрано/

19.20 „Местно време“
19.30 Новини – централна

емисия
20.00 „Не се страхувай“ с во-

дещ Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: „Лю-

бов по другия начин“
(2013 г.), САЩ, режи-
сьор Винс Офер, в ро-
лите Линдзи Лоън, Роб
Шнайдер, Ейдриън Бро-
уди, Мишел Родригес и
др. Това е смешна ко-
медия със звезден ак-
тьорски състав, която
разчупва границите на
политическата корект-
ност и разбърква кул-
турните пластове…

22.25 „Цигари за Фидел“ – до-
кументален филм

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

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 „Гласове“ с водещ Явор

Дачков (п)
03.00 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
(п)

04.00 „Червен картон“- спор-
тно предаване с Кирил
Веселински  (п)

05.00 „Следобед с БСТВ“ с
Елена Пенчукова (п)

06.30 „Не се страхувай“ с во-
дещ Васил Василев  (п)

ÁÍÒ 1

06.10 Търсачи на реликви се-
риен тв филм /20 епи-
зод/п/

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Цар Петър I

Миротворецът/п/
09.45 100% будни /най-добро-

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

10.45 Капри тв филм /20
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Завръщане от Рим 5-се-

риен тв филм /Бълга-
рия, 1977 г./, 1 серия,
режисьор Иля Велчев, в
ролите: Райна Василева,
Милен Пенев, Юри Ан-
гелов, Петър Слабаков

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал , с .4
еп.23 - 26

08.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.6
09.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, еп.23
10.00 "Легендите на утрешния

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

сериал, с.2 еп.9
12.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.12
13.00 "Произходът на меча" -

екшън (Китай, 2011), ре-
жисьор Сю Хаофън, в
ролите: Сун Ян, Ю Чън-
хуей, Джао Юенюен, Ма
Дзюн и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.7

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.1

17.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.13

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.10

19.00 Часът на супергероите
(премиера): "Легендите на
утрешния ден" - сериал,
с.3 еп.14

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стоте" - сериал, с.5
еп.9

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Бод-

лива тел" - фантастика,
екшън (САЩ, 1993), ре-
жисьор Дейвид Хоган, в
ролите: Памела Андер-
сън, Темуера Морисън,
Виктория Пауър, Зандър
Бъркли, Удо Кир и др.

00.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.9

01.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.14

02.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.7

03.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.13

04.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.10

bTV COMEDY

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

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

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

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

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

на" - сериал
15.30 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, еп.17, 18
18.00 "Приятели" - сериал, с.9

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

сериал, с.4 еп.6
20.00 Премиера: "Дивата Нина"

- сериал, еп.4
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.5
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.7 еп.17,
18

23.00 "Кухня" - сериал, с.5
еп.17, 18

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

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.3 еп.14,
15

08.00 "Мисия Лондон" - коме-
дия (България, Великоб-
ритания, Унгария, Ма-

кедония, Швеция, 2010),
режисьор Димитър Ми-
товски, в ролите: Юли-
ан Вергов, Ернестина
Шинова, Любомир Ней-
ков, Алън Форд, Томас
Арана, Ана Пападопулу,
Орлин Горанов, Георги
Стайков и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" -

сериал, с.3 еп.16, 17
12.30 Телепазар
12.45 "Емпайър Стейт" - кри-

минален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Дито
Монтиел, в ролите: Ли-
ъм Хемсуърт, Майкъл Ан-
гарано, Дуейн Джонсън,
Ема Робъртс и др.

14.45 "Светлина от миналото"
- комедия, романтичен,
драма (САЩ, 1999), ре-
жисьор Хю Уилсън, в
ролите: Брендън Фрей-
зър, Алисия Силвърсто-
ун, Кристофър Уокън,
Сиси Спейсек и др.

17.00 "Среща в интернет" -
криминален, мистъри,
драма (тв филм, Кана-
да, 2014), режисьор
Къртис Крофърд, в ро-
лите: Ивон Зима, Шон
Робъртс, Мери-Маргарет
Хюмс , Гари Хъдсън ,
Джон Макларън и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Пътуване до тайнстве-

ния остров" - фентъ-
зи, приключенски, ко-
медия (САЩ, 2012), ре-
жисьор Брад Пейтън, в
ролите: Джош Хъчер-
сън, Дуейн Джонсън,
Майкъл Кейн, Луи Гуз-
ман, Ванеса Хъдженс,
Кристин Дейвис

21.00 Премиера: "Дедпул" -
фантастика, екшън, ко-
медия (САЩ, 2016), ре-
жисьор Тим Милър, в
ролите: Райън Рейнолдс,
Морена Бакарин, Джи-
на Карано, Ти Джей Ми-
лър, Ед Скрейн, Рейчъл
Шийн, Браяна Хилдеб-
ранд [14+]

23.15 "Елизабет : Златният
век" - биографичен,
драма, исторически (Ве-
ликобритания, Фран-
ция, Германия, САЩ,
2007), режисьор Ше-
кар Капур, в ролите:
Джорди Мойя , Кейт
Бланшет, Клайв Оуен,
Саманта  Мортън ,
Джефри Ръш, Том Хо-
ландър, Аби Корниш,
Лорънс Фокс , Джон
Шрапнел, Сюзън Линч

01.30 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.3 еп.16

02.30 "Бютифул" - драма (Мек-
сико, Испания, 2010),
режисьор Алехандро Гон-
салес Иняриту, в роли-
те: Хавиер Бардем, Ма-
рисел Алварес, Гийермо
Естрело, Едуард Фернан-
дес и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - се-
риал

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 23 /п/

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

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

сезон 3
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериал

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" (премиера)

- сериал, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риал
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериал, сезон 23
00.30 "Костюмари" - сериал,

сезон 7
01.30 "Завинаги свързани" -

сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

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

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3 /п/

10.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
1

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3, 2 епизода

17.00 "Фаворитът" - екшън с
уч. на Уесли Снайпс,
Винг Реймс , Питър
Фолк, Майкъл Рукър,
Джон Седа и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, се-
зон 2

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1

22.00 "Черна зора" - екшън с
уч. на Стивън Сегал, Та-
мара Дейвис , Джон
Пайпър-Фъргюсън, Джу-
лиан Стоун и др.

00.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10 /п/

03.10 "Национална лотария"/п/

Diema Family

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

новела
08.10 "Дива земя" - телено-

вела /п/
09.30 "Назови ме по име" -

сериен филм /п/
11.00 "Завинаги свързани" -

сериен филм /п/
12.00 "Мистична любов" - се-

риал /п/
13.00 "Семейни войни" /п/
14.00 "Министерството на

Джейми" - кулинарно
предаване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Изборът на Джейми" -

кулинарно предаване
/п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериал

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

новела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Трима татковци накуп"
- романтична комедия с
уч. на Джулиа Хартман,
Сузане Фон Борсоди,
Сами О’Лиъри и др. /п/

08.50 "Живот без правила" -
романтична комедия с
уч. на Клаудия Михел-
сен, Щефан Кампвирт,
Марен Кройман, Бирте
Ханусрихтер, Лаура Кур-
ши др. /п/

11.00 "От местопрестъплени-

ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Космическа надпревара"
- семеен филм с уч. на
Джеймс Уудс, Алекс
Линц, Анабет Гиш, Уи-
лям Атъртън, Уилям Ди-
вайн, Марк Моузес, Ба-
ри Корбин и др. /п/

14.10 "Ваканцията" - роман-
тична комедия с уч. на
Камерън Диас, Кейт Уин-
слет, Джъд Лоу, Джак
Блек, Ели Уалъч, Едуард
Бърнс, Руфъс Сюъл, Кат-
рин Хан, Джон Красин-
ски и др. /п/

17.00 "Мръсна игра" - крими-
нален трилър с уч. на
Никълъс Кейдж, Никол
Кидман, Кам Жиганде,
Бел Менделсон, Даш
Михок, Лиана Либерато,
Джордана Спиро и др. /
п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

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

23.15 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.15 "Желязната лейди" -
биографична драма с уч.
на Мерил Стрийп, Джим
Броудбент,, Александра
Роуч, Хари Лойд, Оли-
вия Колман, Джон Се-
шънс и др. /п/

RTR

08.00 "Бялото студио"
08.40 "Романтиката на роман-

са"
09.35 Игрален филм
11.05 Игрален филм
12.35 Таврида
14.10 Игрален филм
17.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
17.55 "Смехопанорама"
18.20 Вести-Москва
19.00 Вести
19.15 "Русия, моя любов"
19.45 "Смехът е разрешен"
22.00 Вести
22.15 "Верни на клетвата"
23.00 "Пешком..."
23.30 "Повече от любов"
00.15 "Абсолютният слух"
00.55 Игрален филм
04.00 Вести
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06.00 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк

07.00 Куриози
07.30 Колоездене: Обиколка на

Франция, девети етап,
обзор

08.30 Мотоциклетизъм: Свето-
вен Супербайк шампи-
онат в Лагуна Сека

09.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, девети етап

11.00 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк

12.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, девети етап,
обзор

13.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, десети етап,
директно

19.20 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк

20.00 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

21.25 Новини
21.30 Колоездене: Обиколка на

Франция, десети етап,
обзор

22.30 Конен спорт: Глобална
шампионска лига

23.00 Новини
23.05 Мотоциклетизъм: Све-

товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

00.15 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк

01.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, десети етап

02.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

04.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, десети етап



ЗЕМЯ 15 - 21 ЮЛИ приложение
ТV ПРОГРАМА

14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Мъже без мустаци тв

филм /2 серия/
15.25 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /22

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Търсачи на реликви тв

филм /22, последен
епизод/

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Анна Герман тв филм

/8 епизод/
21.55 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /6
епизод/(14)

22.40 Скритият език на парите
документална поредица

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

филм /20
епизод/(16)

00.20 История .bg Първи
епископ на българския
език/п/

01.25 100% будни /най-доб-
рото/ /п/

02.25 Госпожо Държавен сек-
ретар 2 тв филм /6
епизод/п/(14)

03.20 Скритият език на парите
док. поредица/п/

03.40 Анна Герман тв филм
/8 епизод/

04.30 Брат за брата 3 тв
филм /20 епизод/п/(16)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.11

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - док. поредица

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

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

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

шанс" - сериал, еп.50
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал , с .5,
еп.76

16.00 Премиера: "Сестра Бе-
ти" - сериал, с.4 еп.4

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера :  "Опасни
улици" - сериал, с.13,
еп.49

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.44
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.26
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините
00.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.6, еп.1
01.10 "Вечно твоя" - сериал,

еп.229, 230
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.1

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.4
еп.25, 26

07.00 "Трансформърс: Робо-
ти под прикритие" - се-
риал, еп.1, 2

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.7

07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“
08.00 „България се събужда“

с водещ Стоил Рошкев
/избрано/

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Ръсел Кроу
(п)

10.40 „Безценната перла“, се-
риал, 53 еп. (п)

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

12.30 Новини
12.50 „Местно време“
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова  /из-
брано/

14.50 „Местно време“
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ –

анимационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал, 54 еп.
16.15 „Любов по другия на-

чин“ (2013 г.), САЩ, ре-
жисьор Винс Офер, в
ролите Линдзи Лоън,
Роб Шнайдер, Ейдриън
Броуди, Мишел Родри-
гес и др. Това е смеш-
на комедия със звез-
ден актьорски състав,
която разчупва грани-
ците на политическата
коректност и разбърк-
ва културните пласто-
ве…   (п)

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Никол Кидман

18.20 „Лява политика“ с
Александър Симов

19.20 „Местно време“
19.30 Новини – централна

емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „По-

зиция на дете“ (2013г.),
Румъния, режисьор Ка-
лин Петер Нетцер, в
ролите Луминица Геор-
гиу, Богдан Димитраке,
Наташа Рааб и др .
Властната и заможна
Корнелия използва со-
циалното си положе-
ние и влиятелни прия-
тели, за да спаси от
затвора сина си, убил
момче при автомобил-
на катастрофа…

21.50 „Романови“ – докумен-
тален филм, І част

22.50 „Местно време“
23.00 Новини  (п)
23.30 „България се събужда“

с водещ Стоил Рошкев
(п)

02.00 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян   (п)

03.00 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев   (п)

04.00 „Не се страхувай“ с во-
дещ Васил Василев (п)

05.00 „Следобед с БСТВ“ с
Елена Пенчукова (п)

06.30 „Лява политика“ с
Александър Симов (п)
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05.15 Още от деня /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви се-

риен тв филм /21 епи-
зод/п/

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

08.30 По света и у нас
08.45 История .bg Първи

епископ на българския
език/п/

09.45 100% будни /най-доб-
рото/ /п//п/

10.45 Капри тв филм /21
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Завръщане от Рим тв

филм /2 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.00 Малки истории /п/

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.1

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.14

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

12.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.13

13.00 "Бодлива тел" - фантас-
тика , екшън (САЩ ,
1993), в ролите: Памела
Андерсън, Темуера Мори-
сън, Виктория Пауър,
Зандър Бъркли, Удо Кир

15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.8
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.2 еп.2
17.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.14
18.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.11
19.00 Часът на супергероите

(премиера): "Легендите на
утрешния ден" - сериал,
с.3 еп.15

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стоте" - сериал, с.5
еп.10

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Сър-

цето на дракона" - фен-
тъзи , приключенски
(САЩ, 1996), в ролите:
Денис Куейд, Шон Ко-
нъри, Дина Майер, Дей-
вид Тюлис, Пит Посъл-
туейт, Джейсън Айзъкс

00.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.10

01.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.15

02.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.8
03.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.14
04.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.11

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.6, 7

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

09.00 "Домашен арест" - се-
риал 17 еп.17, 18

10.00 "Сватбени агенти" - ко-
медия (САЩ, 2011), ре-
жисьор Майкъл Канг, в
ролите: Хенри Дитман,
Илеана Дъглас, Сунг Канг,
Джанел Париш и др.

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

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

планета" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.9

еп.12, 13
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.4 еп.7
20.00 Премиера: "Дивата Нина"

- сериал, еп.5
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.6
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.7 еп.19,
20

23.00 "Кухня" - сериал, с.5
еп.19, 20

00.00 "Сватбени агенти" /п./ -
комедия (САЩ, 2011)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.3 еп.16,
17

08.00 "Лора от сутрин до ве-
чер" - драма, комедия,
мистъри (България ,
2011), режисьор Дими-
тър Коцев-Шошо, в ро-
лите: Милена Николова-
Миленита, Мартен Ро-
берто, Георги Петров,
Радена Вълканова, Димо
Алексиев, Радослав Па-
рушев и др.

10.15 "Седем часа разлика" -
сериал, с.3 еп.18, 19

12.15 Телепазар
12.30 "Елизабет: Златният век"

- биографичен, драма,

исторически (Вели-
кобритания, Франция,
Германия ,  САЩ ,
2007) ,  в  ролите :
Джорди Мойя, Кейт
Бланшет, Клайв Оуен,
Саманта  Мортън ,
Джефри Ръш, Том Хо-
ландър, Аби Корниш,
Лорънс Фокс, Джон
Шрапнел, Сюзън Линч

14.45 "Легендата за Херкулес"
-  фентъзи ,  екшън ,
приключенски (САЩ,
2014), в ролите: Ке-
лън Лъц , Геа Вайс ,
Скот Адкинс, Роксан
Маккий, Раде Шербе-
джия, Николай Соти-
ров, Димитър Дойчи-
нов и др.

16.45 "Разходка под слънце-
то" - мюзикъл, роман-
тичен (Великобрита-
ния ,  САЩ ,  Италия ,
2014 г.), в ролите: Ха-
на Артъртън, Грег Уайз,
Анабел Сколи, Джулио
Берути, Леона Люис и
др.

18.45 Телепазар
19.00 "Дънди Крокодила" -

приключенски, фентъ-
зи, комедия (Австра-
лия, 1986), в ролите:
Пол Хогън, Линда Коз-
ловски, Джон Мейлон,
Дейвид Кълпилил, Ри-
чи Сингър, Марк Блъм,
Реджиналд ВелДжон-
сън

21.00 Премиера: "Бушуик" -
екшън, военен (САЩ,
2017), в ролите: Дейв
Батиста, Британи Сноу,
Артуро Кастро, Крис-
чън Наваро, Джеф Ли-
ма и др. [14+]

23.00 "В какво се превръщат
мечтите" - фентъзи,
романтичен ,  драма
(САЩ, Нова Зеландия,
1998), в ролите: Ро-
бин Уилямс, Куба Гу-
динг мл., Анабела Шо-
ра, Макс фон Сидов,
Вернер Херцог и др.

01.15 "Седем часа разлика"
/п . / - сериал ,  с .3
еп.18, 19

03.15 "Дуум" - фантастика,
хорър (Великобрита-
ния, Чехия, Германия,
САЩ, 2005), в роли-
те: Карл Ърбън, Роза-
мунд  Пайк ,  Дуейн
Джонсън, Деобиа Опа-
рей , Ричард Брейк ,
Декстър Флечър и др.
[16+]
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05.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 23 /
п/

07.00 "Здравей, България"
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 "Прости ми" (премие-

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

лицистично предаване,
на живо

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

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на торта-

та" - предаване на
NOVA, нов сезон

21.00 "Хавай 5-0" (премиера)
- сериал, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!"

- сериал, сезон 23
00.30 "Костюмари" - сериал,

сезон 7
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал/п/

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3 /п/

10.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал /п/
12.00 "Етажна собственост" -

сериал, сезон 1 /п/
13.00 "Уокър - тексаският рей-

нджър" - сериал
14.00 "Комисар Рекс" - сери-

ал, сезон 10
15.00 "Морски тюлени" - се-

риал, сезон 1
16.00 "Питайте Джим" - сери-

ал, сезон 3, 2 епизода
17.00 "Снайперистът 3" - ек-

шън с уч. на Том Бе-
ринджър, Байрън Ман,
Джон Доман, Трой Уин-
буш, Денис Арнд, Уи-
лям Дъфи и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал
20.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 10
21.00 "Етажна собственост" -

сериал, сезон 1
22.00 "Снайперисти: Обсег на

стрелба" - екшън с уч.
на Кол Хаузър, Джош
Кели, Даниел Савре,
Джейсън Уонг, Джеси
Гарсия, Стивън Ланг,
Есай Моралес, Велис-
лав Петров , Ралица
Паскалева и др.

00.10 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10 /п/

Diema Family

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

новела
08.10 "Дива земя" - телено-

вела /п/
09.30 "Назови ме по име" -

сериен филм /п/
11.00 "Завинаги свързани" -

сериен филм /п/
12.00 "Мистична любов" - се-

риал /п/
13.00 "Семейни войни" /п/
14.00 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Министерството на

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

миера) - сериал
21.00 "Назови ме по име"

(премиера) - сериал
22.30 "Слънчеви момичета"

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

новела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Посади любов" - ро-
мантичен филм с уч. на
Джеси Шрам, Джеси
Хътч, Линда Бойд /п/

08.50 "Въздушният Бъд: Во-
лейболна лига" - семе-
ен филм с уч. на Катя
Певец, Тайлър Боисо-
нълт,  Джейк  Смит,
Джон Уардлоу, Патрик
Краншау /п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Перфектният мъж" -
романтична комедия с
уч. на Хилари Дъф, Хе-
дър Локлиър, Крис Нот,
Майк О`Мейли, Бен Фел-
дман, Каролин Риа, Ва-
неса Ленгинс /п/

14.00 "В кадър"
14.30 "Всички искат да бъдат

италианци" - комедия с
уч. на Джей Яблонски,
Серина Винсънт, Джон

Капелос, Мариса Пет-
роро, Пени Маршъл,
Пи Джей Марино /п/

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

- риалити сериал
20.00 "От местопрестъплени-

ето: Маями" - сериал
21.00 "Ударът "Пелам 123":

Отвличане в метрото"
- криминален екшън с
уч. на Дензъл Уошинг-
тън, Джон Траволта, Лу-
ис Гусман, Рамон Род-
ригес, Джеймс Гандол-
фини, Джон Туртуро

23.10 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал/п/

00.10 "Служител на месеца" -
комедия с уч. на Мат
Дилън, Кристина Апъл-
гейт, Стив Зан, Джей
Легет, Дейвид Паскези,
Дейв Фоли и др.

RTR

05.00 Игрален филм
08.30 Игрален филм
10.05 Игрален филм
11.40 Игрален филм
14.00 "Утрото на Русия"
19.00 Вести
19.35 Вести-Москва
19.50 "За най-важното"
20.45 "Културният отдих"
21.15 Сериал: "Следствени

тайни"
22.00 Вести
22.25 Вести-Москва
22.40 Сериал: "Следствени

тайни"
23.25 Сериал: "Красив живот"
01.00 Вести
01.30 Вести-Москва
01.50 Вести
02.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
03.35 Вести-Москва
04.00 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

07.00 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк

07.30 Колоездене: Обиколка
на Франция, десети
етап, обзор

08.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

09.00 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк

09.30 Колоездене: Обиколка
на Франция, десети етап

11.00 Тенис на маса: Светов-
на купа в Австралия

12.00 Стрелба с лък: Светов-
на купа в Берлин, ком-
паунд

12.30 Стрелба с лък: СК в
Берлин, рекърв

13.00 Лека атлетика: Между-
народен турнир в Лю-
церн

15.00 "Между нация и семей-
ство"

16.00 "Единственият шампи-
он"

17.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, девети етап

18.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, десети етап

19.00 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

19.45 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк

20.15 Куриози
20.20 Тенис на маса: СК в Ав-

стралия
21.25 Новини
21.30 Конен спорт: Horse

Excellence, магазинно
предаване

22.00 Конен спорт: Купа на
нациите във Фалстеб-
ро

22.55 Новини
23.00 Формула Е: Състезание

в Ню Йорк, обзор
00.00 А в т о м о б и л и з ъ м :

Blancpain GT на Занд-
воорт

00.30 Куриози
01.00 Колоездене: Обиколка

на Франция, девети етап
01.45 Колоездене: Обиколка

на Франция, десети етап
02.30 "Единственият шампи-

он"
03.30 Куриози
04.00 Колоездене: Обиколка

на Франция, девети етап
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ЗЕМЯ 15 - 21 ЮЛИ приложение
TV ПРОГРАМА
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12.30 Завръщане от Рим тв
филм /3 серия/

13.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Мъже без мустаци тв

филм /3 серия/
15.25 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /23

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Търсачи на реликви 2

22-сериен тв филм /1
епизод/

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Анна Герман тв филм

/9 епизод/
21.55 Госпожо Държавен сек-

ретар 2 тв филм /7
епизод/(14)

22.40 Скритият език на пари-
те док. поредица

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

филм /21 епизод/(16)
00.20 История.bg Кой е храб-

рият монах? /п/
01.25 100% будни /най-добро-

то/ предаване за здра-
вословен лайфстайл/п/

02.25 Госпожо Държавен сек-
ретар 2 тв филм /7
епизод/п/(14)

03.15 Скритият език на пари-
те док. поредица/п/

03.35 Анна Герман тв филм
/9 епизод/

04.25 Брат за брата 3 тв
филм /21 епизод/п/(16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.12

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - док. поредица

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

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

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

- сериал, еп.51
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6, еп.1
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.4 еп.5
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци" - сериал , с .13,
еп.50

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.45
21.00 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.27
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините
00.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.6, еп.2
01.10 "Вечно твоя" - сериал,

еп.231, 232
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.2

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.1 - 4

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.8

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.2

07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
/избрано/

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Никол Кидман
(п)

10.40 „Безценната перла“, се-
риал, 54 еп. (п)

11.30 „Лява политика“ с Алек-
сандър Симов  (п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова    /
избрано/

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

мационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал,  55 еп.
16.15 „Позиция на дете“

(2013г.), Румъния, режи-
сьор Калин Петер Нет-
цер, в ролите Лумини-
ца Георгиу, Богдан Ди-
митраке, Наташа Рааб и
др. Властната и замож-
на Корнелия използва
социалното си положе-
ние и влиятелни прия-
тели, за да спаси от
затвора сина си, убил
момче при автомобил-
на катастрофа…  (п)

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Майкъл Кейн

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

19.20 „Местно време“
19.30 Новини – централна

емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Об-

лаците на Силс Мария“
(2014г. ) , Франция/
Швейцария, режисьор
Оливие Асаяс, в ролите
Жулиет Бинош, Кристен
Стюарт и др. Известна
актриса пътува за Цю-
рих, където трябва да
получи театрална награда
за цялостен принос. С
равносметката нахлуват
и спомените…

22.05 „Романови“ – докумен-
тален филм, ІІ част

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

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 „Не се страхувай“ с во-

дещ Васил Василев   (п)
03.00 „Лява политика“ с во-

дещ Александър Симов
(п)

04.00 „Червен картон“ – спор-
тно предаване с Кирил
Веселински  (п)

05.00 „Следобед с БСТВ“ с
Елена Пенчукова (п)

06.30 „За историята – сво-
бодно“  с  Александър
Сивилов  (п)
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05.15 Още от деня /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви се-

риен тв филм /22 епи-
зод/п/

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Кой е храб-

рият монах? /п/
09.45 100% будни /най-добро-

то/ предаване за здра-
вословен лайфстайл/п/
предаване за здравос-
ловен и съвременен на-
чин на живот с водещи
Мария Андонова и Сте-
фан А. Щерев/п/

10.45 Капри тв филм /22
епизод/п/

12.00 По света и у нас

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.15

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.11

12.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.14

13.00 "Сърцето на дракона" -
фентъзи, приключенски
(САЩ, 1996), в ролите:
Денис Куейд, Шон Ко-
нъри, Дина Майер, Дей-
вид Тюлис, Пит Посъл-
туейт, Джейсън Айзъкс

15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.9
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.2 еп.3
17.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.15
18.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.12
19.00 Часът на супергероите

(премиера): "Легендите на
утрешния ден" - сериал,
с.3 еп.16

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стоте" - сериал, с.5
еп.11

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Сър-

цето на дракона: Силата
на огъня" - фентъзи,
приключенски (САЩ,
2017), в ролите: Патрик
Стюарт (глас), Том Рис
Харис, Джесмин-Блис
Бел, Тамзин Мърчант, Ан-
дре Ериксен и др.

00.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.11

01.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.16

02.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.9
03.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.15
04.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.12

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.8, 9

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2016)

10.00 "Дан в реалния живот" -
романтичен, драма (САЩ,
2007), в ролите: Стив
Карел, Жюлиет Бинош,
Дейн Кук, Даян Уийст,
Джон Махони, Ейми Ра-
йън, Джесика Хект и др.

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

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

планета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2018)
18.00 "Приятели" - сериал, с.9

еп.14, 15
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.4 еп.8
20.00 Премиера: "Дивата Нина"

- сериал, еп.6
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.7
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.7 еп.21,
22

23.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.1, 2

00.00 "Дан в реалния живот"
/п./ - романтичен, дра-
ма (САЩ, 2007)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.3 еп.18,
19

08.15 "Емпайър Стейт" - кри-
минален, трилър (САЩ,
2013), в ролите: Лиъм
Хемсуърт, Майкъл Анга-
рано, Дуейн Джонсън,
Ема Робъртс и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" -

сериал, с.3 еп.20, 21
12.30 Телепазар
12.45 "Опасна зависимост" -

трилър (тв филм, Кана-
да, 2016), в ролите: Ан-
дреа Боуен, Скот Листър,

Чила Хорсдал, Морган
Тейлър Кембъл и др.

14.30 "Достигни ме" - коме-
дия, драма, криминален
(САЩ, 2014), в ролите:
Лоран Кохан, Кира Се-
джуик, Томас Джейн, Ке-
вин Конъли, Том Сайз-
мор, Келси Грамър, Том
Беринджър, Силвестър
Сталоун, Франк Стало-
ун, Дани Айело, Дани
Трехо и др.

16.30 "В какво се превръщат
мечтите" - фентъзи, ро-
мантичен, драма (САЩ,
Нова Зеландия, 1998), в
ролите: Робин Уилямс,
Куба Гудинг мл., Анабе-
ла Шора, Макс фон Си-
дов, Вернер Херцог и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Спечели среща с Тад Ха-

милтън" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2004),
в ролите: Кейт Бозуърт,
Джош Дъмел , Тофър
Грейс, Нейтън Лейн, Га-
ри Коул, Джинифър Гу-
дуин и др.

21.00 "Аз, моя милост и Ай-
рин" - комедия (САЩ,
2000), в ролите: Джим
Кери, Рене Зелуегър, Ан-
тъни Андерсън, Крис Ку-
пър, Ричард Дженкинс,
Робърт Форстър и др.

23.15 "Юношество" - биогра-
фичен, драма (САЩ,
2014), в ролите: Итън
Хоук, Елар Колтрейн,
Патриша Аркет, Тамара
Джолейн, Ник Краузи,
Лорелай Линклейтър

02.45 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.3 еп.20

03.45 "Необходимата смърт на
Чарли Кънтримен" - ро-
мантичен, драма (САЩ,
Румъния, 2013), в ро-
лите: Шая ЛаБаф, Евън
Рейчъл Ууд, Мадс Микел-
сен, Тил Швайгер, Вин-
сънт Д`Онофрио, Мели-
са Лио, Обри Плаза, Ва-
неса Кърби и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" -
сериал, сезон 2 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 23 /п/

07.00 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериал

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" (премиера)

- сериал, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериал, сезон 23
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон 5
01.30 "Завинаги свързани" -

сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

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

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3 /п/

10.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -

сериал, сезон 1 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал, се-
зон 1

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1

16.00 "Питайте Джим" - се-
риал, сезон 3, 2 епи-
зода

17.00 "Черна зора" - екшън с
уч. на Стивън Сегал, Та-
мара Дейвис, Джон
Пайпър-Фъргюсън, Джу-
лиан Стоун и др. /п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1

22.00 "Рамбо: Първа кръв,
част втора" - екшън с
уч. на Силвестър Ста-
лоун, Ричард Крена,
Чарлз Нейпиър, Стивън
Беркоф, Мартин Ков

00.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10 /п/

 03.00 "Национална лотария"
/п/

Diema Family

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

леновела
08.10 "Дива земя" - телено-

вела /п/
09.30 "Назови ме по име" -

сериен филм /п/
11.00 "Завинаги свързани" -

сериен филм /п/
12.00 "Мистична любов" - се-

риал /п/
13.00 "Семейни войни" - те-

левизионна игра /п/
14.00 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Министерството на

Джейми" - кулинарно
предаване /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериал

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

леновела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Пътят на любовта" -
романтична драма с уч.
на Йохана Кристине Ге-
лер, Майкъл Фитц, Еда
Леш, Йоц Ото и др.

08.50 "Срещите на Джейн" -
романтична комедия с
уч. на Каризма Карпен-
тър, Дейвид Липер,
Джошуа Малина, Евън
Мариот, Закари Леви,
Рейчъл Лефевр и др. /
п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Мъпетите 2" - приклю-
ченска комедия с уч. на
Рики Джървейс, Тай Бъ-
рел, Тина Фей, Тони Бе-
нет, Хю Боневил и др.
/п/

14.10 "Грозна като смъртта" -
романтичен филм с уч.
на Пайпър Перабо, Адам
Гарсия, Мария Бело,
Мелани Лински, Изабе-
ла Мико, Бриджит Мой-
нахан, Тайра Банкс,
Джон Гудман и др. /п/

16.15 "Карибски пирати: В не-
познати води" - прик-
люченски с уч. на Джо-
ни Деп, Пенелопе Круз,

Джефри Ръш, Йън Мак-
шейн, Джема Уорд и др.
/п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Механикът: Възкресе-
ние" - екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Дже-
сика Алба, Томи Лий
Джоунс, Мишел Йео,
Сам Хазелдин и др.

23.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

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

RTR

05.00 Сериал: "Обикновен жи-
вот"

08.20 "Обречени. Нашата граж-
данска война. Капел-Ча-
паев"

12.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

13.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

14.00 "Утрото на Русия"
19.00 Вести
19.35 Вести-Москва
19.50 "За най-важното"
20.45 "Културният отдих"
21.15 Сериал: "Следствени

тайни"
22.00 Вести
22.25 Вести-Москва
22.40 Сериал: "Следствени

тайни"
23.25 Сериал: "Красив живот"
01.00 Вести
01.30 Вести-Москва
01.50 Вести
02.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
03.35 Вести-Москва
04.00 Вести

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, десети етап

06.00 Куриози
06.30 Мотоциклетизъм: Све-

товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

07.30 Тенис на маса: Светов-
на купа в Австралия

08.30 Лека атлетика: Европей-
ско първенство до 23
години в Швеция, чет-
върти ден

09.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, девети етап

10.15 Колоездене: Обиколка на
Франция, десети етап

11.00 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

11.30 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк, обзор

12.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, девети етап

13.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, десети етап,
обзор

14.25 Колоездене: Обиколка на
Франция, единадесети
етап, директно

19.15 Тенис на маса: Светов-
на купа в Австралия

20.10 Новини
20.15 Мотоциклетизъм: Све-

товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

21.00 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк, обзор

22.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, единадесети
етап, обзор

22.55 Новини
23.00 "Единственият шампи-

он"
00.00 "Между нация и семей-

ство"
01.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, единадесети
етап

02.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Лагуна Сека

03.00 Формула Е: Състезание
в Ню Йорк, обзор

04.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, единадесети
етап



ЗЕМЯ 15 - 21 ЮЛИ приложение
ТV ПРОГРАМА

07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
/избрано/

10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знамени-

тости“: Майкъл Кейн
(п)

10.40 „Безценната перла“, се-
риал, 55 еп.  (п)

11.30 „За историята - свобод-
но“ с Александър Сиви-
лов  (п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова    /
избрано/

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

мационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал, 56 еп.
16.15 „Облаците на Силс Ма-

рия“ (2014г.), Франция/
Швейцария, режисьор
Оливие Асаяс, в ролите
Жулиет Бинош, Кристен
Стюарт и др. Известна
актриса пътува за Цю-
рих, където трябва да
получи театрална награда
за цялостен принос. С
равносметката нахлуват
и спомените…  (п)

18.20 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова

19.20 „Местно време“
19.30 Новини – централна

емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Черен

въглен , тънък лед“
(2014г.), Китай/Хонконг,
режисьор Дяо Инян, в
ролите Лун Мей Гуей,
Фан Ляо и др. Разслед-
вайки убийство, детек-
тив Джан е сериозно
ранен и принуден да се
пенсионира. Пет годи-
ни по-късно, той все
още е амбициран да
разплете сличая…

21.50 „Романови“ – докумен-
тален филм, ІІІ част

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

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 „В обектива“ с водещ

Валерия Касиян   (п)
03.00 „За историята – сво-

бодно“  с  Александър
Сивилов  (п)

04.00 „Лява политика“ с
Александър Симов (п)

05.00 „Следобед с БСТВ“ с
Елена Пенчукова (п)

06.30 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичко-
ва(п)

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
06.10 Търсачи на реликви 2 тв

филм /1 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg 1000 годи-

ни без цар Самуил/п/
09.45 100% будни /най-добро-

то/ /п/
10.45 Капри тв филм /23

епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Завръщане от Рим тв

филм /4 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.00 Малки истории /п/
14.25 Мъже без мустаци тв

филм /4 серия/
15.25 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /24 епи-

зи, приключенски (САЩ,
2017), режисьор Патрик
Сивершен, в ролите:
Патрик Стюарт (глас),
Том Рис Харис, Джес-
мин-Блис Бел, Тамзин
Мърчант, Андре Ериксен
и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.10

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.4

17.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.16

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.13

19.00 Часът на супергероите
(премиера): "Легендите на
утрешния ден" - сериал,
с.3 еп.17

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стоте" - сериал, с.5
еп.12

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Из-

вънредно решение" - ек-
шън , трилър (САЩ ,
1996), режисьор Стюарт
Беърд, в ролите: Стивън
Сегал, Кърт Ръсел, Джон
Легуизамо, Хали Бери,
Джо Мортън, Оливър
Плат и др.

00.30 "Стоте" - сериал, с.5
еп.12

01.30 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.17

02.30 "Монк" - сериал, с.8
еп.10

03.30 "Готъм" - сериал, с.3
еп.16

04.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.10, 11

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

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

10.00 "Деца на килограм" - ко-
медия, семеен (САЩ,
Германия, 2003), режи-
сьор Шон Леви, в ро-
лите: Стив Мартин, Бо-
ни Хънт, Хилари Дъф,
Пайпър Перабо, Аштън
Къчър, Том Уелинг и др.

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

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

планета" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.9

еп.16, 17
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.4 еп.9
20.00 Премиера: "Дивата Нина"

- сериал, еп.7
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал, еп.8
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.8 еп.1,
2

23.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.3, 4

00.00 "Деца на килограм" /п./
- комедия, семеен (САЩ,
Германия, 2003)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, с.3 еп.20,
21

08.00 "Аз, моя милост и Ай-
рин" - комедия (САЩ,
2000), режисьори Боби
Фарели и Питър Фъре-
ли, в ролите: Джим Ке-
ри, Рене Зелуегър, Антъ-
ни Андерсън, Крис Ку-
пър, Ричард Дженкинс,
Робърт Форстър и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" -

сериал, с.3 еп.22
12.30 Телепазар
12.45 "Разходка под слънцето"

- мюзикъл, романтичен

(Великобритания, САЩ,
Италия, 2014 г.), режи-
сьори: Макс Гиуа и Да-
ния Паскуини, в роли-
те: Хана Артъртън, Грег
Уайз, Анабел Сколи,
Джулио Берути, Леона
Люис и др.

14.45 "Емпайър Стейт" - кри-
минален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Дито
Монтиел, в ролите: Ли-
ъм Хемсуърт, Майкъл Ан-
гарано, Дуейн Джонсън,
Ема Робъртс и др.

16.45 "Перфектната ваканция"
- фентъзи, комедия, се-
меен (САЩ, 2007), ре-
жисьор Ланс Ривера, в
ролите: Габриел Юниън,
Морис Честнът, Куин Ла-
тифа, Фейзон Лав и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Феята на зъбките" -

фентъзи, семеен, коме-
дия (САЩ , Канада ,
2010), режисьор Майкъл
Лимбек, в ролите: Ду-
ейн Джонсън , Ашли
Джъд, Джули Андрюс,
Стивън Мърчант, Райън
Шеклър, Сет Макфарлън
и др.

21.00 "Гаднярът" - комедия,
драма (САЩ, Великобри-
тания, 2001), режисьор
Бари Сколник, в роли-
те: Вини Джоунс, Дей-
вид Кели, Дейвид Хе-
мингс, Ралф Браун и др.

23.00 "Девет" - музикален,
драма , романтичен
(САЩ, Италия, 2009),
режисьор Роб Маршал,
в ролите: Даниел Дей-
Луис, Никол Кидман, Пе-
нелопе Крус, Кейт Хъд-
сън, Джуди Денч, Мари-
он Котияр, София Ло-
рен и др.

01.30 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, с.3 еп.22

03.30 "Дедпул" - фантастика,
екшън, комедия (САЩ,
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+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" -
сериал, сезон 2 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 23 /п/

07.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA,
нов сезон

21.00 "Хавай 5-0" (премиера)
- сериал, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 23
00.30 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон 5
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

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

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3 /п/

10.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
1

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3, 2 епизода

17.00 "Светци и странници" -
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., I част

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

20.00 "Военни престъпления" -
сериал, сезон 10

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1

22.00 "21" - трилър с уч. на
Джим Стърджис, Кевин
Спейси, Кейт Босуърт,
Лорънс Фишбърн, Арън
Йо, Лиза Лапира, Джей-
къб Питс, Джак Макгий,
Джош Гад и др.

00.30 "Военни престъпления" -
сериал, сезон 10
/п/

01.30 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Каменно цвете" - теле-
новела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

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

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

19.00 "Министерството на
Джейми" - кулинарно
предаване /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

новела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "Ангел на Коледа" - ро-
мантичен филм с уч. на
Дженифър Финигън ,
Джонатан Скарфи, Хо-
ли Робинсън Пийт, Тамо
Пеникет и др./п/

08.45 "Не без дъщерите ми" -
драма с уч. на Харди
Круджър Младши, Софи
Шут, Катя Щудт, Хана
Хьопнер и др.

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Близначки под венчи-
ло" - романтична коме-
дия с уч. на Тиа Моури,
Тамара Моури, Чад Ко-
нел, Робин Брул, Санд-
ра Колдуел, Тоня Лий Уи-
лямс, Ричард Лийкок,
Мивел Морган и др.

14.30 "На Уонг Фу, с благо-

дарности!" - комедия с
уч. на Уесли Снайпс,
Патрик Суейзи, Стокард
Чанинг, Джон Легуизиа-
мо, Блайт Данър и др. /
п/

16.40 "Ударът "Пелам 123": От-
вличане в метрото" -
криминален екшън с уч.
на Дензъл Уошингтън,
Джон Траволта, Луис
Гусман, Рамон Родригес,
Джеймс Гандолфини,
Джон Туртуро и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Правилата на играта" -
трилър с уч. на Ръсел
Кроу, Бен Афлек, Рей-
чъл МакАдамс, Робин
Райт, Джейсън Бейтман,
Джеф Даниълс, Вайола
Дейвис и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.30 "Механикът: Възкресе-
ние" - екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Дже-
сика Алба, Томи Лий
Джоунс, Мишел Йео,
Сам Хазелдин и др. /п/

RTR

05.00 Сериал: "Обикновен жи-
вот"

09.20 "Енигма. Кристиан Тиле-
ман"

10.10 Сериал: "Семеен детек-
тив"

12.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

13.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

14.00 "Утрото на Русия"
19.00 Вести
19.35 Вести-Москва
19.50 "За най-важното"
20.45 "Културният отдих"
21.15 Сериал: "Следствени

тайни"
22.00 Вести
22.25 Вести-Москва
22.40 Сериал: "Следствени

тайни"
23.25 Сериал: "Красив живот"
01.00 Вести
01.30 Вести-Москва
01.50 Вести
02.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
03.35 Вести-Москва
04.00 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 "Единственият шампион"
07.00 Куриози
07.30 Колоездене: Обиколка

на Франция, единадесе-
ти етап, обзор

08.30 Лека атлетика: Между-
народен турнир в Лю-
церн

09.30 Колоездене: Обиколка
на Франция, единадесе-
ти етап

10.30 Лека атлетика: Между-
народен турнир в Лю-
церн

11.30 Колоездене: Обиколка
на Франция, единадесе-
ти етап, обзор

12.20 Колоездене: Обиколка
на Франция, дванадесе-
ти етап, директно

18.40 Фехтовка: Европейско
първенство в Дюсел-
дорф, трети ден

19.30 Фехтовка : Световно
първенство в Будапе-
ща, директно

22.15 Новини
22.20 Колоездене: Обиколка

на Франция, дванадесе-
ти етап, обзор

23.20 Новини
23.25 Лека атлетика: Европей-

ско първенство до 20
години в Швеция, пър-
ви ден

01.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, дванадесе-
ти етап

02.30 Фехтовка : Световно
първенство в Будапеща

04.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, дванадесети
етап

×
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зод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня коментар-

но предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви 2 тв

филм /2 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Тържествена заря по по-

вод 182 години от рож-
дението на Васил Левс-
ки пряко предаване от
Карлово

21.40 Песните на Левски му-
зикален филм

22.30 Слово за ползата от че-
тенето: Живот докрай тв
филм /България, 1999
г./, режисьор Пламен
Масларов, в ролите:
Руслан Курпенов, Тилко
Петров, Димитър Бори-
сов, Константин Джид-
ров и Юлия Георгиева

23.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.30 Брат за брата 3 тв
филм /22 епизод/(16)

00.20 История.bg 1000 годи-
ни без цар Самуил/п/

01.20 100% будни /най-добро-
то/ /п/

02.20 Здрач. Новолуние игра-
лен филм /п/

04.30 Днес и утре
04.55 Брат за брата 3 тв

филм /22 епизод/п/(16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.13

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - док. поредица

07.00 "Тази сутрин" - ин-
формационно предава-
не с водещ Антон Хеки-
мян

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

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

- сериал, еп.52
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6, еп.2
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.4 еп.6
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал , с .13,
еп.51

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

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

човек" - сериал, еп.28
22.30 "Шоуто на Слави" -

вечерно токшоу с во-
дещ Слави Трифонов

23.30 bTV Новините
00.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.6, еп.3
01.10 "Вечно твоя" - сериал,

еп.233, 234
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.3

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.3 - 6

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.9

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

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.16

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.12

12.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.15

13.00 "Сърцето на дракона: Си-
лата на огъня" - фентъ-
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рия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

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

реден слух
15.15 Сафарито на Скаут тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /25

епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Търсачи на реликви 2 тв

филм /3 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев седмично обзор-
но политическо преда-
ване с водещ Бойко Ва-
силев

22.00 Госпожо Държавен сек-
ретар 2 тв филм /8 епи-
зод/(14)

23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Омар Хаким

Международен джаз
фестивал - Банско 2018

00.30 В охранителния бизнес
игрален филм /САЩ,
2013 г./ режисьор: Адам
Биймър, Ивън Биймър,
в ролите: Итън Ембри,
Майкъл Гладис, Клия
Дювал, Адам Аркин и др.
(12)

02.05 100% будни /най-добро-
то/ предаване за здра-
вословен и съвременен
начин на живот с воде-
щи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев/п/

03.05 Госпожо Държавен сек-
ретар 2 тв филм /8 епи-
зод/п/(14)

03.55 Днес и утре
04.20 Още от деня коментар-

но предаване/п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.14

06.30 "Богатствата на Бълга-
рия" - документална по-
редица

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.53
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.6, еп.3
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.4 еп.7
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал , с .13,
еп.52

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.47

21.30 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Ка-
терина Евро, еп.8

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6, еп.4

01.10 "Вечно твоя" - сериал,
еп.235, 236

02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ -

сериал

07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“
08.00 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
/избрано/

10.00 ТВ пазар
10.15 „Хливудски знаменитос-

ти“: Том Круз   (п)
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 56 еп.
11.30 „Студио Икономика“ с

водещ Нора Стоичкова
(п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време“
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова    /
избрано/

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

мационен филм
15.25 „Безценната перла“, се-

риал, 57 еп.
16.15 „Черен въглен, тънък лед“

(2014г.), Китай/Хонконг,
режисьор Дяо Инян, в
ролите Лун Мей Гуей,
Фан Ляо и др. Разслед-
вайки убийство, детек-
тив Джан е сериозно
ранен и принуден да се
пенсионира. Пет годи-
ни по-късно, той все
още е амбициран да
разплете сличая…  (п)

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Ума Търман

18.20 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян

19.20 „Местно време“
19.30 Новини – централна

емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Въз-

мездие“ (2015г.), Испа-
ния, режисьор Дани де
ла Торе, в ролите

Луис Тосар, Белен Родригес,
Фернандо Кайо, Хавиер
Гутиерес и др. Карлос е
семеен мъж и безскру-
пулен банкер. Един ден,
прибирайки децата от
училище, мобилният му
телефон звъни. Непоз-
нат иска половин ми-
лион евро като го уве-
домява, че под седалки-
те на колата има бом-
ба…

21.40 „Забравеният войвода“
– документален филм

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

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 „Лява политика“ с во-

дещ Александър Симов
(п)

03.00 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова
(п)

04.00 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев  (п)

05.00 „Следобед с БСТВ“ с
Елена Пенчукова (п)

06.30 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян  (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Още от деня /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 2 тв

филм /2 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Йоан Вла-

дислав/п/
09.45 100% будни /най-добро-

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

10.45 Капри тв филм /24
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Завръщане от Рим тв

филм /5, последна се-

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.4

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.5 - 8

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.10

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.4

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.17

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.13

12.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.6

12.30 "Извънредно решение" -
екшън, трилър (САЩ,
1996), режисьор Стюарт
Беърд, в ролите: Стивън
Сегал, Кърт Ръсел, Джон
Легуизамо, Хали Бери,
Джо Мортън, Оливър
Плат и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.11

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.5

17.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.17

18.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.14

19.00 Часът на супергероите
(премиера): "Легендите на
утрешния ден" - сериал,
с.3 еп.18

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стоте" - сериал, с.5
еп.13

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Умирай

трудно 2" - екшън, три-
лър (САЩ, 1990), режи-
сьор Рени Харлин, в ро-
лите: Брус Уилис, Бони
Бедилиа, Уилям Атъртън,
Франко Неро, Денис
Франц, Уилям Садлър,
Колъм Мийни, Джон Ле-
гуизамо и др.

00.15 "Стоте" - сериал, с.5
еп.13

01.15 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.18

02.15 "Монк" - сериал, с.8
еп.11

03.15 "Готъм" - сериал, с.3
еп.17

04.15 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.14

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.12, 13

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2016)

10.00 "Откраднатата принцеса"
- анимация, приключен-
ски, комедия (Украйна,
2018), режисьор Олег
Маламуж

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

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

планета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2019),
еп.1, 2

18.00 "Приятели" - сериал, с.9
еп.18, 19

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.4 еп.10

20.00 Премиера: "Новите съсе-
ди" - сериал, с.11 еп.5

22.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.8 еп.3, 4

23.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.5, 6

00.00 Откраднатата принцеса"
/п./ - анимация, прик-
люченски, комедия (Ук-
райна, 2018)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, с.3 еп.22

08.00 "Любов и милосърдие" -

биографичен, драма, му-
зикален (САЩ, 2014), в
ролите: Пол Дейно, Пол
Джиамати, Джон Кюсак,
Елизабет Банкс, Дий Уо-
лас и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Революция Z" - сериал,

еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 "Легендата за Херкулес"

- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014),
в ролите: Келън Лъц, Геа
Вайс, Скот Адкинс, Рок-
сан Маккий, Раде Шер-
беджия, Николай Соти-
ров, Димитър Дойчинов

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

16.45 "Коледата на Денис Бе-
лята" - фентъзи, коме-
дия, семеен (Канада,
САЩ, 2007), в ролите:
Максуел Котън, Робърт
Уагнър, Луиз Флечър,
Айзък Дърнфорд и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Елизабет: Златният век"

- биографичен, драма,
исторически (Великоб-
ритания, Франция, Гер-
мания, САЩ, 2007), в
ролите: Джорди Мойя,
Кейт Бланшет, Клайв Оу-
ен, Саманта Мортън,
Джефри Ръш, Том Хо-
ландър, Аби Корниш,
Лорънс Фокс , Джон
Шрапнел, Сюзън Линч

21.00 "Битка Лос Анджелис:
Световна инвазия" -
фантастика , екшън
(САЩ, 2011), в ролите:
Ерън Екхарт, Мишел Род-
ригес, Рамон Родригес,
Уил Ротаар, Кори Хард-
рикт, Бриджит Мойнахан,
Ноел Фишър, Майкъл
Пеня и др.

23.30 "Бушуик" - екшън, вое-
нен (САЩ, 2017), в ро-
лите: Дейв Батиста, Бри-
тани Сноу, Артуро Каст-
ро, Крисчън Наваро,
Джеф Лима и др. [14+]

01.30 "Бродуейска терапия" -
комедия (САЩ, 2011), в
ролите: Имъджен Путс,
Оуен Уилсън, Дженифър
Анистън, Рис Ифънс,
Сибил Шепърд , Уил
Форт, Дженифър Еспо-
зито, Катрин Хан, Май-
къл Шанън и др.

03.30 "Рога" - фентъзи, кри-
минален (САЩ, 2013), в
ролите: Даниел Радк-
лиф , Джуно Темпъл ,
Макс Мингела, Джо Ан-
дерсън, Кели Гарнър,
Джеймс Римар, Хедър
Греъм, Дейвид Морс и
др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" -
сериал, сезон 2 /п/

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 23 /п/

07.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA,
нов сезон

21.00 "Хавай 5-0" (премиера)
- сериал, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 23

00.30 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5

01.30 "Завинаги свързани" -
сериал

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериал

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

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

07.50 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10 /п/

09.10 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3 /п/

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2 /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 1

14.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 10

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

16.00 "Питайте Джим" - сери-
ал, сезон 3, 2 епизода

17.00 "Светци и странници" -
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., II част

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

20.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

21.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 1

22.00 "Кралството" - екшън с
уч. на Джейми Фокс,
Крис Купър, Дженифър
Гарднър, Джейсън Бей-
тман, Джеръми Пивън,
Кайл Чандлър, Ричард
Дженкинс и др.

00.10 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10 /п/

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

Diema Family

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

новела
08.10 "Подли камериерки" -

сериал, сезон 1 /п/
09.30 "Назови ме по име" -

сериен филм /п/
11.00 "Завинаги свързани" -

сериен филм /п/
12.00 "Мистична любов" - се-

риал /п/
13.00 "Семейни войни" - те-

левизионна игра /п/
14.00 "Кулинарното училище

на Марта Стюарт" - ку-
линарно предаване

14.30 "Да сготвим с Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Подли камериерки" -
сериал, сезон 1

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

(премиера) - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /п/
19.00 "Министерството на

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

миера) - сериал
21.00 "Назови ме по име"

(премиера) - сериал
22.30 "Слънчеви момичета"

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

новела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.00 "След толкова години" -
романтична драма с уч.
на Симон Томала, Свен
Мартинек, Юта Уачовяк,
Лукас Шуст и др.

08.50 "Да се превърнеш в ма-
чо" - романтична коме-
дия с уч. на Кристиан
Улман, Айлин Тезел, Дар
Салим, Аксел Щайн, Пе-
тер Прагер и др.

11.00 "От местопрестъплени-

ето: Кибер атаки" - се-
риал, сезон 2

12.00 "Среднощен маскарад" -
романтична драма с уч.
на уч. на Отъм Рийзър,
Кристофър Ръсел, Хелън
Колиандър, Ричард Бър-
ги и др.

14.30 "Венчален шок" - роман-
тична комедия с уч. на
Джон Ларокет, Карън Ва-
лънтайн, Френч Стюарт,
Марина Блек , Кели
Овъртън, Джейми Рей
Нюман, Себастиан Ти-
линджър и др.

16.30 "Правилата на играта" -
трилър с уч. на Ръсел
Кроу, Бен Афлек, Рей-
чъл МакАдамс, Робин
Райт, Джейсън Бейтман,
Джеф Даниълс, Вайола
Дейвис и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал

21.00 "Белият зъб" - приклю-
ченски филм с уч. на
Итън Хоук, Клаус Мария
Брандауер, Сиймур Ка-
сел , Сюзан Хоуган ,
Джеймс Ремар и др.

23.10 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал/п/

00.15 "Бъгси" - биографична
драма с уч. на Уорън
Бийти, Анет Бенинг, Хар-
ви Кайтел, Бен Кингс-
ли, Елиът Гулд, Джо
Мантеня и др.

RTR

05.00 Сериал: "Обикновен жи-
вот"

08.20 "Бялата гвардия"
09.50 "Културната революция"
10.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
11.15 "Битката за луната"
12.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
13.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
14.00 "Утрото на Русия"
19.00 Вести
19.35 Вести-Москва
19.50 "За най-важното"
20.45 "Културният отдих"
21.15 Сериал: "Следствени

тайни"
22.00 Вести
22.25 Вести-Москва
22.40 Сериал: "Следствени

тайни"
23.25 Сериал: "Красив живот"
01.00 Вести
01.30 Вести-Москва
01.50 Вести
02.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
03.35 Вести-Москва
04.00 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

07.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, дванадесети
етап, обзор

08.30 Лека атлетика: Европей-
ско първенство до 20
години в Швеция, пър-
ви ден

09.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, дванадесети
етап

11.00 Колоездене: Обиколка на
Франция за жени, ди-
ректно

13.45 Колоездене: Обиколка на
Франция, дванадесети
етап, обзор

14.50 Колоездене: Обиколка на
Франция, тринадесети
етап, директно

19.15 Фехтовка: СП в Будапе-
ща, директно

21.15 Новини
21.20 Колоездене: Обиколка на

Франция, тринадесети
етап, обзор

22.15 Новини
22.20 Лека атлетика: ЕП до 20

години в Швеция, вто-
ри ден

01.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, тринаде-
сети етап

02.30 Фехтовка: СП в Будапе-
ща

04.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, тринадесети
етап



ЗЕМЯ 15 - 21 ЮЛИ приложение
ТV ПРОГРАМА

07.30 „Холивудски знаменитос-
ти“: Ума Търман   (п)

07.55 „Миа и аз“ – детски ани-
мационен сериал

08.20 „Студио Икономика“ с во-
дещ Нора Стоичкова  (п)

09.20 ТВ пазар
09.35 „Шевица“ – фолклорно

предаване  (п)
10.35 „Раждането на една плас-

тика“ – документален
филм

11.15 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
13.00 „Червен картон“ – спор-

тно предаване  с Кирил
Веселински (п)

14.00 ТВ пазар
14.15 „Професия Турист“: Пу-

лия – І част
14.45 „Цветен следобед“– изб-

рано от следобедния блок
на БСТВ с  Елена Пенчу-
кова

15.20 „Възмездие“ (2015г.), Ис-
пания, режисьор Дани де
ла Торе, в ролите

Луис Тосар, Белен Родригес, Фер-
нандо Кайо, Хавиер Гу-
тиерес и др. Карлос е се-
меен мъж и безскрупу-
лен банкер. Един ден,
прибирайки децата от
училище, мобилният му
телефон звъни. Непоз-
нат иска половин мили-
он евро като го уведомя-
ва, че под седалките на
колата има бомба…  (п)

17.00 „Местно време“   /об-
зорно/

18.00 „Холивудски знаменитос-
ти“: Оуен Уилсън

18.30 „Дискусионен клуб“ с Ве-
лизар Енчев

19.30 Новини – централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: „Бело-
руската гара“ (1971г.), Ру-
сия, режисьор Андрей
Смирнов, в ролите Евге-
ний Леонов, Анатолий
Папанов, Всиволод Са-
фонов, Алексей Глази-
рин, Нина Ургант, Марга-
рита Терехова и др.

21.45 Новини   (п)
22.15 Киносалон БСТВ: „Госпо-

дин Никой“ (2010г.), Бел-
гия/Германия, режисьор
Жако ван Дормел, в ро-
лите Джарет Лето, Сара
Поли, Даян Крюгер и др.
Момче стои на перона на
една гара и се чуди накъ-
де да тръгне: да отиде при
майка си, или да остане
при баща си? Много не-
ща ще произтекат от то-
ва решение…

00.45 „Дискусионен клуб“ с Ве-
лизар Енчев (п)

01.50 „Студио Икономика“ с во-
деш Нора Стоичкова  (п)

02.50 „За историята – свобод-
но“ с водещ Александър
Сивилов   (п)

03.40 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков  (п)

04.40 „Червен картон“ – спор-
тно предаване  с Кирил
Веселински (п)

05.40 „Лява политика“ с водещ
Александър Симов  (п)

06.30 „В обектива“ с Валерия
Касиян  (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама /п/
06.00 Инуяша аним. филм /п/
06.25 Сребристият жребец ани-

мационен филм/п/
07.15 Сид - дете на науката 2

анимационен филм
08.00 Пътеки /п/
08.30 По света и у нас
09.00 Думата на краля игрален

филм /Чехия, 2001 г./, в
ролите: Мирош Крамар,
Клара Исова, Луцие Вон-
драчкова и др.

10.30 Културното наследство
на България док. пореди-
ца /България, 2002 г./

11.00 Туризъм.бг /най-доброто/
12.00 По света и у нас

03.20 "Ченгето от Бевърли Хилс
3" /п./ - екшън, комедия
(САЩ, 1994)

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал,
с.2 еп.5

06.00 Анимационен блок: "Тран-
сформърс: Роботи под
прикритие" - сериал, еп.7
- 10

08.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.14 - 16

10.45 "Сърцето на дракона" -
фентъзи, приключенски
(САЩ, 1996), в ролите:
Денис Куейд, Шон Конъ-
ри, Дина Майер, Дейвид
Тюлис, Пит Посълтуейт,
Джейсън Айзъкс

12.45 "Умирай трудно 2" - ек-
шън, трилър (САЩ, 1990),
в ролите: Брус Уилис,
Бони Бедилиа, Уилям
Атъртън, Франко Неро,
Денис Франц, Уилям Сад-
лър, Колъм Мийни, Джон
Легуизамо

15.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.10, 11

17.00 "Дивата муха" - предава-
не за екстремни спорто-
ве, еп.10

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.15

18.00 "Коли на мечтите" - авто-
мобилна поредица, еп.13

18.45 "След утрешния ден" -
фантастика, приключенс-
ки (САЩ, 2004), в роли-
те: Денис Куейд, Джейк
Джиленхол, Еми Росъм,
Сила Уорд, Иън Холм, Ке-
нет Уелш и др.

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

рикански снайперист" -
военен, биографичен
(САЩ, 2014), в ролите:
Брадли Купър, Сиена Ми-
лър, Джейк Макдорман,
Кайл Голнър, Люк Граймс,
Сам Джегър [14+]

00.30 "Елиминатори" - екшън
(Великобритания, САЩ,
2016), в ролите: Скот Ад-
кинс, Стю Бенет, Даниел
Калтаджироне, Джеймс
Козмо и др. [16+]

02.30 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.15, 16

04.00 "Извънредно решение" -
екшън, трилър (САЩ,
1996), в ролите: Стивън
Сегал, Кърт Ръсел, Джон
Легуизамо, Хали Бери,
Джо Мортън, Оливър
Плат и др.

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, с.4 еп.14, 15

07.00 "Приятели" - сериал
09.00 "Барби: Страната на съни-

щата" - сериал, еп.19 -
21

10.00 "Луда нощ" - комедия,
криминален, романтичен
(САЩ, 2010), в ролите:
Стив Карел, Тина Фей,
Марк Уолбърг, Джеймс
Франко, Тараджи Хенсън,
Комън, Уилям Фиктнър,
Кристен Уиг, Марк Ръфа-
ло, Мила Кунис и др.

12.00 "Деца на килограм" - ко-
медия, семеен (САЩ, Гер-
мания, 2003), в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър Пе-
рабо, Аштън Къчър, Том
Уелинг и др.

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.7

15.00 "Кухня" - сериал
17.00 "Дивата Нина" - сериал
19.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
20.30 "Семейство Флинтстоун" -

комедия, семеен, фентъ-
зи (САЩ, 1994), в роли-
те: Роузи О`Донъл, Ели-
забет Пъркинс, Кайл Мак-
локлън, Хали Бери, Ели-
забет Тейлър, Джон Гуд-
ман, Рик Моранис

22.30 "Червеното джудже" - се-
риал, с.8 еп.5, 6

23.30 "Двама мъже и половина"
- сериал

01.30 "Кухня" - сериал
02.00 "Теория за големия взрив"

- сериал
03.00 "Червеното джудже" - се-

риал
04.00 "Барби: Страната на съни-

щата" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Достигни ме" - комедия,
драма, криминален (САЩ,
2014), в ролите: Лоран
Кохан, Кира Седжуик, То-
мас Джейн, Кевин Конъ-
ли, Том Сайзмор, Келси
Грамър, Том Беринджър,
Силвестър Сталоун,
Франк Сталоун, Дани Айе-
ло, Дани Трехо и др.

08.00 "Перфектната ваканция" -
фентъзи, комедия, семе-
ен (САЩ, 2007), в роли-
те: Габриел Юниън, Мо-
рис Честнът, Куин Лати-
фа, Фейзон Лав и др.

10.15 "Юношество" - биографи-
чен, драма (САЩ, 2014),
в ролите: Итън Хоук, Елар
Колтрейн, Патриша Аркет,
Тамара Джолейн, Ник
Краузи, Лорелай Линк-
лейтър

14.00 "Аз, моя милост и Ай-
рин" - комедия (САЩ,
2000), в ролите: Джим
Кери, Рене Зелуегър, Ан-
тъни Андерсън, Крис Ку-
пър, Ричард Дженкинс,
Робърт Форстър и др.

16.15 "Битка Лос Анджелис: Све-
товна инвазия" - фантас-
тика, екшън (САЩ, 2011),
в ролите: Ерън Екхарт,
Мишел Родригес, Рамон
Родригес, Уил Ротаар,
Кори Хардрикт, Бриджит
Мойнахан, Ноел Фишър,
Майкъл Пеня и др.

18.45 "Кръгът" - фантастика,
трилър (ОАЕ, САЩ, 2017),
в ролите: Ема Уотсън,
Том Ханкс, Джон Бойега,
Глен Хедли, Бил Пакстън,
Карън Гилън

21.00 "Орлово око" - екшън,
психотрилър (САЩ,
2008), в ролите: Шая Ла-
Баф, Мишел Монахън, Ро-
сарио Доусън, Майкъл
Чиклис, Антъни Маки, Би-
ли Боб Торнтън и др.

23.30 Cinema X: "Рога" - фентъ-
зи, криминален (САЩ,
2013), в ролите: Даниел
Радклиф, Джуно Темпъл,
Макс Мингела, Джо Ан-
дерсън, Кели Гарнър,
Джеймс Римар, Хедър
Греъм, Дейвид Морс и др.
[16+]

02.00 "Необходимата смърт на
Чарли Кънтримен" - ро-
мантичен, драма (САЩ,
Румъния, 2013), в роли-
те: Шая ЛаБаф, Евън Рей-
чъл Ууд, Мадс Микелсен,
Тил Швайгер, Винсънт
Д`Онофрио, Мелиса Лио,
Обри Плаза, Ванеса Кър-
би и др. [16+]

04.00 "Коледата на Денис Беля-
та" - фентъзи, комедия,
семеен (Канада, САЩ,
2007), в ролите: Максу-
ел Котън, Робърт Уагнър,
Луиз Флечър, Айзък Дър-
нфорд и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор" - избра-

но
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
12.50 "Улични танци" - с уч. на

Шарлот Рамплинг, Нико-
ла Бърли, Укуели Роуч,
Франк Харпър

14.50 "Как да правиш любов ка-
то англичанин" - с уч. на
Пиърс Броснан, Салма
Хайек, Джесика Алба,
Малкълм Макдауъл, Бен-
джамин Маккензи, Мерин
Дънгий, Иван Сергей,
Марли Матлин

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Последният повелител

на въздуха" - с уч. на
Джаксън Ретбоун, Ноа
Рингер, Дев Пател, Клиф
Къртис, Никола Пелц,
Шон Тоуб и др.

22.10 "Джурасик парк 3" - прик-
люченски екшън с уч. на
Сам Нийл, Теа Леони,
Алесандро Нивола, Лора
Дърн, Уилям Ейч Мейси,
Тревър Морган

00.00 "Първичен инстинкт" - с
уч. на Майкъл Дъглас,
Шарън Стоун, Джордж
Дзъндза, Джийн Трипъл-
хорн, Денис Арднт

02.30 "Как да правиш любов ка-

то англичанин" - с уч.
на Пиърс Броснан, Сал-
ма Хайек, Джесика Алба,
Малкълм Макдауъл, Бен-
джамин Маккензи, Мерин
Дънгий, Иван Сергей,
Марли Матлин и др./п/

04.30 "Улични танци" - с уч.
на Шарлот Рамплинг,
Никола Бърли, Укуели
Роуч, Франк Харпър/п/

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 1, 2 епизода

08.45 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 11

11.00 "Джеси Стоун: Смърт в
рая" - криминален фим
с уч. на Том Селек, Ва-
йола Дейвис, Орла Брей-
ди, Гари Басараба, Джон
Дийл, Дебра Кристо-
фърсън и др.

12.50 "Национална лотария" /
п/

13.30 "Светци и странници" -
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., I част
/п/

15.30 "Светкавичен удар" - ек-
шън-комедия с уч. на
Джеки Чан, Анита Юен,
Майкъл Уонг и др.

17.50 "Кралството" - екшън с
уч. на Джейми Фокс,
Крис Купър, Дженифър
Гарднър, Джейсън Бейт-
ман, Джеръми Пивън,
Кайл Чандлър, Ричард
Дженкинс и др. /п/

20.00 "Кабелджията" - комедия
с уч. на Джим Кери, Ма-
тю Бродерик, Лесли Ман,
Бен Стилър, Джак Блек,
Оуен Уилсън, Ерик Ро-
бъртс, Даян Бейкър,
Джордж Сегал, Джанин
Гарофало, Дейвид Крос
и др.

22.00 "Бърз или мъртъв" - ек-
шън с уч. на Шарън Сто-
ун, Джийн Хекман, Ръ-
сел Кроу, Леонардо Ди
Каприо и др.

Diema Family

06.30 "Остани с мен" - сериен
филм, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериал,
сезон 1, 2 епизода

12.00 "На брега на езерото" -
романтичен филм с уч.
на Аня Неяри, Маркус
Грюсер, Марие Рьонебек,
Ники фон Темпелхоф,
Райнер Шьоне

14.00 "Лято във Майорка"
(премиера) - романтичен
филм с уч. на Катарина
Мюлер - Елмау, Крис-
тоф Орт, Грегори Уол-
дес, Ева Крил и др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 1

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риал, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардашиян"
(премиера) - риалити

20.00 "Загадки при разпродаж-
би: Убийство по ноти" -
драма с уч. на Лори Луг-
лин, Стив Бейсик, Сара
Стрейндж, Ева Борн, Ко-
нър Станхоуп, Кевин
О’Грейди, Джей Бразо и
др.

22.00 "Лято във Майорка" -
романтичен филм с уч.
на Катарина Мюлер - Ел-
мау, Кристоф Орт, Гре-
гори Уолдес, Ева Крил
и др./п/

00.00 "На брега на езерото" -
романтичен филм с уч.
на Аня Неяри, Маркус
Грюсер, Марие Рьонебек,
Ники фон Темпелхоф,
Райнер Шьоне/п/

04.00 "Загадки при разпродаж-
би: Убийство по ноти" -
драма с уч. на Лори Луг-
лин, Стив Бейсик, Сара
Стрейндж, Ева Борн, Ко-
нър Станхоуп, Кевин
О’Грейди, Джей Бразо и
др. /п/

Êèíî Íîâà

05.40 "Пътят на любовта" - ро-
мантична драма с уч. на
Йохана Кристине Гелер,
Майкъл Фитц, Еда Леш,
Йоц Ото/п/

07.40 "Дъщерята на мускетаря"
- приключенски филм с
уч. на Жерар Депарди-
йо, Майкъл Йорк, Сузи
Ейми, Настася Кински,
Джон Рис-Дейвис, Кас-
пър Зафер, Кристофер
Казанов, Алан Кордюне,

Ñ
СЪБОТА 20 юли

12.30 Бразди /най-доброто/
13.00 Иде нашенската музика /

п/
14.00 Вяра и общество /най-

доброто/
15.00 Английската кралица на

деветдесет док. филм /
Великобритания, 2016 г./
, режисьор Ашли Гетинг

16.35 Шоуто на Греъм Нортън
с участието на Том Круз,
Ребека Фъргюсън, Саймън
Пег, Хенри Кавил, музи-
ка Палома Фейт/п/ (12)

17.25 Джинс Родът на Гьока Ха-
джипетров/п/

17.55 Извън играта /п/
18.40 Кеймбридж док. филм /

България, 2015 г./, режи-
сьор Елдора Трайкова

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Игри на любовта игрален

филм /копродукция, 2016
г./, в ролите: Хедър Лок-
лиър, Локлин Мънроу, Том
Стивънс, Емили Тетант и
др.

22.30 По света и у нас
22.45 Студио "Х": Реквием за ед-

на мръсница игрален
филм /България, 1976 г./
в ролите: Коста Цонев,
Йосиф Сърчаджиев, Саш-
ка Братанова, Росица Да-
наилова и др.

00.00 Мръсен малък номер иг-
рален филм /САЩ, 2011
г./, в ролите: Дийн Кейн,
Кристи Бърсън, Майкъл
Мадсън, Джо Джоунс и
др.(14)

01.30 Английската кралица на
деветдесет док. филм
/п/

03.00 В охранителния бизнес
игрален филм /п/ (12)

04.30 Бразди /п/

bTV

05.40 "НепознатиТЕ" - докумен-
тална поредица

06.00 "Малкото Пони: Приятел-
ството е магия" - сери-
ал, анимация, еп.11, 12

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.15, 16

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи Же-
ни Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ Поли
Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - докумен-

тална поредица
13.00 "Лято в Алгой" - роман-

тичен (тв филм, Герма-
ния, 2017), в ролите:
Дженифер Улрих, Филип
Хохмайр, Михаела Май,
Херберт Кнауп

15.00 "Кутийковците" - анима-
ция, комедия, приключен-
ски (САЩ, 2014), режи-
сьори Греъм Енабъл и Ан-
тъни Стачи

17.00 "Ченгето от Бевърли Хилс
3" - екшън, комедия
(САЩ, 1994), в ролите:
Еди Мърфи, Джъдж Рай-
нхолд, Хектор Елизондо,
Юджийн Колиър, Джоуи
Траволта, Джими Ортега,
Териса Рандъл

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистичес-
ки филми и разследва-
ния

20.00 "Транспортер 3" - екшън,
трилър (Франция, Вели-
кобритания, САЩ, 2008),
в ролите: Джейсън Стей-
тъм, Наталия Рудакова,
Франсоа Берлеан, Робърт
Непър, Йерон Крабе, Ян
Сандберг

22.00 "Матрицата: Презарежда-
не" - фантастика, екшън,
(САЩ, Австралия, 2003),
в ролите: Киану Рийвс,
Лорънс Фишбърн, Мо-
ника Белучи, Кери-Ан
Мос, Хюго Уийвинг, Рей
Антъни, Глория Фостър,
Джейда Смит, Даниел
Бернхардт

00.50 "Кутията" - фентъзи, хо-
рър (САЩ, 2009), в ро-
лите: Камерън Диас,
Джеймс Марсдън, Франк
Лангела, Джеймс Реб-
хорн, Холмс Озбърн,
Джилиан Джейкъбс, Си-
лия Уестън и др.

02.50 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

I част
09.50 "Куче футболист: Евро-

купата" - семейна коме-
дия с уч. на с уч. на
Ник Моран, Джейк То-
мас, Лори Хойринг

11.40 "Мадагаскар 2" - анима-
ционен филм

13.30 "Венчален шок" - роман-
тична комедия с уч. на
Джон Ларокет, Карън Ва-
лънтайн, Френч Стюарт,
Марина Блек, Кели Овър-
тън, Джейми Рей Нюман,
Себастиан Тилинджър и
др. /п/

15.30 "Белият зъб" - приклю-
ченски филм с уч. на
Итън Хоук, Клаус Мария
Брандауер, Сиймур Ка-
сел, Сюзан Хоуган,
Джеймс Ремар /п/

17.45 "Хвани и пусни" - ро-
мантична драма с уч. на
Дженифър Гарнър, Тимъ-
ти Олифант, Кевин
Смит, Сам Йегър, Джу-
лиет Луис, Фиона Шау
и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Ярост" - екшън с уч.
на Брад Пит, Шая Ле-
бьоф, Логан Лърман,
Майкъл Пеня, Джон Бер-
нтал, Скот Истууд, Джей-
сън Исак и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

01.00 "Човек без сянка" - ек-
шън-фантастика с уч. на
Елизабет Шу, Кевин Бей-
кън, Джош Бролин, Ким
Дикенс, Джоуи Слотник,
Мари Рандъл

RTR

05.00 Сериал: "Обикновен жи-
вот"

08.20 "Бялата гвардия"
09.50 "Изкуственият отбор"
12.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
12.15 "Храм за Онегин. След

славата"
12.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
13.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
14.00 "Утрото на Русия"
19.00 Вести
19.35 Вести-Москва
19.50 "За най-важното"
20.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
21.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
22.00 Вести
22.25 Вести-Москва
22.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
23.25 Сериал: "Красив живот"
01.00 Вести
01.30 Вести-Москва
01.50 Вести
02.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
03.35 Вести-Москва
04.00 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 Фехтовка: СП в Будапе-
ща

07.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, тринадесети
етап, обзор

08.30 Лека атлетика: ЕП до 20
години в Швеция, вто-
ри ден

09.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, 13 етап

11.30 Фехтовка: СП в Будапе-
ща

12.45 Колоездене: Обиколка на
Франция за жени

13.15 Колоездене: Обиколка на
Франция, 13 етап, об-
зор

14.20 Колоездене: Обиколка на
Франция, 14 етап, ди-
ректно

18.40 Куриози
18.50 Фехтовка: СП в Будапе-

ща, директно
21.15 Новини
21.20 Ски скокове: Лятна Гран

При верига във Висла,
отборно, директно

22.50 Новини
22.55 Колоездене: Обиколка на

Франция, четиринадесе-
ти етап, обзор

23.50 Европейски рали шам-
пионат: Рали ди Рома,
първи ден

00.20 Ски скокове: Лятна Гран
При верига във Висла,
отборно

00.55 Новини
01.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, 14 етап
02.30 Фехтовка: СП в Будапе-

ща
04.00 Колоездене: Обиколка на

Франция, 14 етап



ЗЕМЯ 15 - 21 ЮЛИ приложение
TV ПРОГРАМА

07.30 „Холивудски знамени-
тости“: Оуен Уилсън  (п)

07.55 „Миа и аз“ – детски ани-
мационен сериал

08.20 „Бамзе и градът на крад-
ците“ – анимационен
филм

09.25 Муузикален антракт
09.45 ТВ пазар
10.00 „Шевица“ – фолклорно

предаване
11.00 „Професия Турист“: Пу-

лия – І част   (п)
11.30 „Лява политика“ с во-

дещ Александър Симов
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Местно време“   /об-

зорно/  (п)
14.05 ТВ пазар
14.20 „Строител на българска-

та култура“ – докумен-
тален филм

14.50 „Цветен следобед“ – из-
брано от следобедния
блок на БСТВ с  Елена
Пенчукова

16.15 „Белоруската гара“
(1971г.), Русия, режи-
сьор Андрей Смирнов, в
ролите Евгений Леонов,
Анатолий Папанов, Вси-
волод Сафонов, Алексей
Глазирин, Нина Ургант,
Маргарита Терехова и др.
(п)

18.00 „Холивудски знамени-
тости“: Сандра Бълок

18.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков

19.30 Новини – централна
емисия

20.00 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски

21.00 Киносалон БСТВ: „Два
дни, една нощ“ (2014г.),
Белгия/Франция, режи-
сьори Жан-Пиер Дарден
и Люк Дарден , в глав-
ната роля Марион Ко-
тийар. Млада майка раз-
бира, че колегите й са
предпочели да получат
бонус към заплатите си
в замяна на нейното
уволнение. Тя има на
разположение само
един уикенд, за да ги
убеди в обратното…

22.50 Новини    (п)
23.20 „Дискусионен клуб“ с

водещ Велизар Енчев
(п)

00.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков  (п)

01.30 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова
(п)

02.30 „За историята – сво-
бодно“ с Александър Си-
вилов   (п)

03.30 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян (п)

04.30 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски
(п)

05.30 „Лява политика“ с Алек-
сандър Симов (п)

06.30 „Не се страхувай“ с во-
дещ Васил Василев (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/ преда-
ване за фолклор

06.00 Инуяша аним. филм /п/
06.25 Сребристият жребец

анимационен филм/п/
07.15 Сид - дете на науката 2

анимационен филм
07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки /п/ информаци-

онно предаване
08.30 По света и у нас
09.00 Петсън и Финдъс ани-

мационен филм /Герма-
ния, 2014 г./

10.30 Културното наследство
на България документал-
на поредица

11.00 Отблизо с Мира /п/
12.00 По света и у нас
12.30 # Европа
13.00 Клокочеща вода доку-

ментален филм /Бълга-

Ричмънд, Зак Гудспийд,
Тристин Мейз, Джулиън
Уъркс и др.

02.50 "Търси се" /п./
03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, еп.9 - 12

08.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.16 - 18

10.45 "Сърцето на дракона: Си-
лата на огъня" - фентъ-
зи, приключенски (САЩ,
2017), в ролите: Патрик
Стюарт (глас), Том Рис
Харис, Джесмин-Блис
Бел, Тамзин Мърчант, Ан-
дре Ериксен и др.

12.45 "Извънредно решение" -
екшън, трилър (САЩ,
1996), в ролите: Стивън
Сегал, Кърт Ръсел, Джон
Легуизамо, Хали Бери,
Джо Мортън, Оливър
Плат и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с.5
еп.12, 13

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.11

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.16

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.1

18.45 "Умирай трудно 2" - ек-
шън , трилър (САЩ ,
1990), в ролите: Брус
Уилис, Бони Бедилиа,
Уилям Атъртън, Франко
Неро, Денис Франц, Уи-
лям Садлър, Колъм Мий-
ни, Джон Легуизамо

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

на мишена 2" - екшън,
трилър (САЩ, 2016), ре-
жисьор Рул Рене, в ро-
лите: Скот Адкинс, Ро-
бърт Непър, Рона Мит-
ра, Темуера Морисън, Ан
Труонг и др.

00.00 "Американски снайпе-
рист" - военен, екшън,
биографичен (САЩ ,
2014), в ролите: Брадли
Купър, Сиена Милър,
Джейк Макдорман, Кайл
Голнър, Люк Граймс, Сам
Джегър и др. [14+]

02.30 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.17, 18

04.00 "Бодлива тел" - фантас-
тика , екшън (САЩ ,
1993), в ролите: Памела
Андерсън, Темуера Мори-
сън, Виктория Пауър,
Зандър Бъркли, Удо Кир

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.4
еп.16, 17

07.00 "Приятели" - сериал
09.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал, 22-
24 еп.22 - 24

10.00 "Семейство Флинтстоун"
- комедия, семеен, фен-
тъзи (САЩ, 1994), в ро-
лите: Роузи О`Донъл,
Елизабет Пъркинс, Кайл
Маклоклън, Хали Бери,
Елизабет Тейлър, Джон
Гудман, Рик Моранис

12.00 "Откраднатата принцеса"
- анимация, приключен-
ски, комедия (Украйна,
2018), режисьор Олег
Маламуж

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.8

15.00 "Кухня" - сериал
17.00 "Дивата Нина" - сериал
19.30 "На гости на третата

планета" - сериал
20.30 "Луда нощ" - комедия,

криминален, романтичен
(САЩ, 2010), в ролите:
Стив Карел, Тина Фей,
Марк Уолбърг, Джеймс
Франко, Тараджи Хенсън,
Комън, Уилям Фиктнър,
Кристен Уиг, Марк Ръфа-
ло, Мила Кунис и др.

22.30 "Червеното джудже" - се-
риал, с.8 еп.7, 8

23.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

01.30 "Кухня" - сериал
02.00 "Теория за големия

взрив" - сериал
03.00 "Червеното джудже" - се-

риал
04.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Легендата за Херкулес"
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014),
в ролите: Келън Лъц, Геа
Вайс, Скот Адкинс, Рок-
сан Маккий, Раде Шер-
беджия, Николай Соти-
ров, Димитър Дойчинов

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

10.00 Телепазар
10.15 "Коледата на Денис Бе-

лята" - фентъзи, коме-
дия, семеен (Канада,
САЩ, 2007), в ролите:
Максуел Котън, Робърт
Уагнър, Луиз Флечър,
Айзък Дърнфорд и др.

12.00 Телепазар
12.15 "В какво се превръщат

мечтите" - фентъзи, ро-
мантичен, драма (САЩ,
Нова Зеландия, 1998), в
ролите: Робин Уилямс,
Куба Гудинг мл., Анабе-
ла Шора, Макс фон Си-
дов, Вернер Херцог и др.

14.30 "Гаднярът" - комедия,
драма (САЩ, Великобри-
тания, 2001), в ролите:
Вини Джоунс, Дейвид
Кели, Дейвид Хемингс,
Ралф Браун и др.

16.30 "Орлово око" - екшън,
психотрилър (САЩ ,
2008), в ролите: Шая Ла-
Баф, Мишел Монахън,
Росарио Доусън, Майкъл
Чиклис, Антъни Маки,
Били Боб Торнтън и др.

19.00 "Призрачен ездач 2: Ду-
хът на отмъщението" -
фентъзи, екшън, трилър
(САЩ, ОАЕ, 2011), в ро-
лите: Никълъс Кейдж,
Кирън Хайндс, Идрис Ел-
ба, Виоланте Плачидо,
Кристоф Ламбер и др.

21.00 "Дънди Крокодила II" -
приключенски, комедия
(Австралия, САЩ, 1988),
в ролите: Пол Хогън,
Линда Козловски, Джон
Мейлон, Ърни Динго,
Чарлз Дътън , Кенет
Уелш, Луи Гузман и др.

23.15 "Дедпул" - фантастика,
екшън, комедия (САЩ,
2016), в ролите: Райън
Рейнолдс, Морена Бака-
рин, Джина Карано, Ти
Джей Милър, Ед Скрейн,
Рейчъл Шийн, Браяна
Хилдебранд и др. [14+]

01.30 "Любов и милосърдие" -
биографичен, драма, му-
зикален (САЩ, 2014), в
ролите: Пол Дейно, Пол
Джиамати, Джон Кюсак,
Елизабет Банкс, Дий Уо-
лас и др.

04.00 "Бушуик" - екшън, вое-
нен (САЩ, 2017), в ро-
лите: Дейв Батиста, Бри-
тани Сноу, Артуро Каст-
ро, Крисчън Наваро,
Джеф Лима и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Лятото на моите меч-

ти" - с уч. на Паскал
Хатън, Робърт Гант, Де-
би Гибсън, Лейн Едуардс

14.15 "Обети на любовта" - с
уч. на Никол Андерсън,
Паркър Янг, Кариса Лий
Стейпълс, Алиша Уин-
райт, Стивън Колети

16.00 "Като две капки вода" -
забавно предаване, 6
сезон

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA, избра-

но
20.00 "Мумията" - с уч. на

Брендън Фрейзър, Рей-
чъл Уайз, Джон Хана,
Кевин О'Конър, Арнолд

Вослу, Джонатан Хайд,
Патриша Веласкес, Одет
Фер и др.

22.30 "Капитан Филипс" - с уч.
на Том Ханкс, Катрин
Кийнър, Баркхад Абди,
Майкъл Чернъс, Кори
Джонсън, Макс Марти-
ни, Крис Мълки и др.

01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

03.20 "Лятото на моите мечти"
- с уч. на Паскал Хатън,
Робърт Гант, Деби Гиб-
сън, Лейн Едуардс /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 1, 2 епизода

08.45 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 11, 2 епизода

11.00 "Кабелджията" - комедия
с уч. на Джим Кери, Ма-
тю Бродерик , Лесли
Ман, Бен Стилър, Джак
Блек, Оуен Уилсън, Ерик
Робъртс, Даян Бейкър,
Джордж Сегал, Джанин
Гарофало, Дейвид Крос
и др. /п/

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Светци и странници" -
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън, II част /п/

15.30 "Програмиран" - екшън
с уч. на Куба Гудинг-мл.,
Вал Килмър, Майкъл Ай-
рънсайд, Татяна Масла-
ни, Ерик Брекър, Чад
Кроучук, Хиро Канагава,
Али Либърт и др.

17.30 "21" - трилър с уч. на
Джим Стърджис, Кевин
Спейси, Кейт Босуърт,
Лорънс Фишбърн, Арън
Йо, Лиза Лапира, Джей-
къб Питс, Джак Макгий,
Джош Гад и др. /п/

20.00 "Фаворитът 2" - екшън
с уч. на Майкъл Джей
Уайт, Скот Адкинс, Бен
Крос, Ели Данкер, Ве-
лизар Бинев, Георги
Златарев, Ивайло Герас-
ков, Валентин Ганев

22.00 "Трудна мишена" - ек-
шън с уч. на Жан Клод
Ван Дам , Уилфорд
Бримли, Ланс Хенрик-
сен, Янси Бътлър, Кей-
си Лемънс, Арнолд Вос-
лу и др.

00.00 "Фрактура" - предаване
за рок музика

Diema Family

06.30 "Остани с мен" - сери-
ен филм, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериен
филм, сезон 1, 2 епи-
зода

12.00 "Зомерлунд завинаги" -
романтичен филм с уч.
на Ана Рот, Матиас Лан-
двер, Ангела Рой, Миха-
ел Грайлинг и др.

14.00 "Лято във Португалия" -
романтичен филм с уч.
на Гезине Цукровски,
Бернхард Шир и др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 1

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардашиян"
(премиера) - риалити

20.00 "Загадки при разпродаж-
би: Доспехи на смърт-
та" - драма с уч. на Ло-
ри Луглин, Стив Бейсик,
Ева Алън, Кевин О’Грей-
ди, Конър Станхоуп,
Джей Бразо и др.

22.00 "Лято във Португалия" -
романтичен филм с уч.
на Гезине Цукровски,
Бернхард Шир и др. /п/

00.00 "Зомерлунд завинаги" -
романтичен филм с уч.
на Ана Рот, Матиас Лан-
двер, Ангела Рой, Миха-
ел Грайлинг и др. /п/

04.00 "Загадки при разпродаж-
би: Доспехи на смърт-
та" - драма с уч. на Ло-
ри Луглин, Стив Бейсик,
Ева Алън, Кевин О’Грей-
ди, Конър Станхоуп,
Джей Бразо и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.15 "Не без дъщерите ми" -
драма с уч. на Харди
Круджър Младши, Софи
Шут, Катя Щудт, Хана
Хьопнер и др. /п/

08.30 "Дъщерята на мускета-
ря" - приключенски
филм с уч. на Жерар
Депардийо , Майкъл
Йорк, Сузи Ейми, Нас-
тася Кински, Джон Рис-
Дейвис, Каспър Зафер,
Кристофер Казанов ,
Алан Кордюне, II част

10.30 "Близначки под венчи-
ло" - романтична коме-
дия с уч. на Тиа Моури,
Тамара Моури, Чад Ко-
нел, Робин Брул, Санд-
ра Колдуел, Тоня Лий Уи-
лямс, Ричард Лийкок,
Мивел Морган и др. /п/

12.30 "Хвани и пусни" - ро-
мантична драма с уч. на
Дженифър Гарнър, Тимъ-
ти Олифант, Кевин Смит,
Сам Йегър, Джулиет Лу-
ис, Фиона Шау /п/

14.50 "Ярост" - екшън с уч.
на Брад Пит, Шая Ле-
бьоф, Логан Лърман,
Майкъл Пеня, Джон Бер-
нтал , Скот Истууд ,
Джейсън Исак и др. /п/

17.45 "Зохан: Стилист от за-
паса" - комедия с уч. на
Адам Сандлър, Джон Тур-
туро, Емануел Шрики,
Ник Суордсън , Роб
Шнайдер, Лейни Казан

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

21.00 "Ръка за милиони" - дра-
ма с уч. на Джон Хам,
Асиф Мандви, Бил Пак-
стън, Лейк Бел, Алън Ар-
кин, Мадхур Митал, Су-
радж Шарма, Питобаш
Трипати и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

00.30 "Обществени врагове" -
криминален филм с уч.
на Джони Деп, Крисчън
Бейл, Марион Котияр,
Чанинг Тейтъм, Стивън
Греъм, Джовани Рибизи,
Били Кръдъп, Джеймс Ру-
со и др.

RTR

05.00 "Хуморина"
06.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
08.30 Концерт
10.00 Игрален филм
13.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
14.05 Игрален филм
23.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
00.50 Концерт
03.00 Вести
03.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Фехтовка: Световно пър-
венство в Будапеща

07.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, четиринадесе-
ти етап, обзор

08.30 Лека атлетика: ЕП до 20
години в Швеция, трети
ден

09.30 Колоездене: Обиколка на
Франция, 14 етап

10.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали ди Рома,
първи ден

11.00 Фехтовка: СП в Будапе-
ща

12.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, 14 етап, обзор

12.55 Колоездене: Обиколка на
Франция, 15 етап, ди-
ректно

18.55 Куриози
19.15 "Единственият шампи-

он"
20.15 Новини
20.20 Лека атлетика: ЕП до 20

години в Швеция, чет-
върти ден

22.00 Колоездене: Обиколка на
Франция, петнадесети
етап, обзор

23.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали ди Рома,
втори ден

23.25 Новини
23.30 Фехтовка: СП в Будапе-

ща, отборно

Í
НЕДЕЛЯ 21 юли

рия, 2019 г./, режисьор
Степан Поляков

13.35 Български архитектурни
награди 2019

14.05 Библиотеката /п/
15.05 Пук /70 години от рож-

дението на Анри Кулев
/детски анимационен
филм /България, 2015
г./, режисьор Анри Ку-
лев

16.20 Кадифе 4 тв филм /4
пизод/

17.40 Националните съкрови-
ща на Чехия: Прага /2
част/

18.00 Джаз фестивал в Мон-
трьо "Микстейп"

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Тайните светове док.

филм /4 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 В кадър Зона за мечти
21.15 Здрач. Затъмнение игра-

лен филм /САЩ, 2010
г./, режисьор Дейвид
Слейд, в ролите: Крис-
тен Стюарт, Робърт Па-
тинсън, Тейлър Лаутнър
и др. (12)

23.20 По света и у нас
23.35 Горящата равнина игра-

лен филм /копродук-
ция, 2008 г./, режисьор
Гилермо Ариага, в ро-
лите: Чарлийз Терон,
Ким Бейсингър, Хоаким
де Алмейда, Джон Кор-
бет и др. (14)

01.20 Тайните светове доку-
ментален филм /4 епи-
зод/п/

02.10 Мръсен малък номер иг-
рален филм /п/(14)

03.45 Кадифе 4 тв филм /4
епизод/п/

04.55 Вяра и общество с Го-
ран Благоев /най-добро-
то/ /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Малкото Пони: Прия-

телството е магия" - се-
риал, анимация, еп.13,
14

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.17, 18

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сериал,

с.2 еп.20
13.00 "Корабът на мечтите: Ба-

ли" - романтичен, ко-
медия, драма (тв филм,
Германия, 2012), режи-
сьори Томас Хецел и Ка-
рола Медер, в ролите:
Зигфрид Раух, Хайде Ке-
лер, Ник Вилдер, Инка
Баузе и др.

15.00 "Скок-подскок" - анима-
ция, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2011), ре-
жисьор Тим Хил

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 "Италианска афера" -
екшън , криминален ,
трилър (САЩ, Франция,
Великобритания, Ита-
лия, 2003), в ролите:
Доналд Съдърланд, Марк
Уолбърг, Едуард Нортън,
Шарлийз Терон, Джей-
сън Стейтъм, Сет Грийн

22.00 "Щатски шерифи" - ек-
шън , трилър (САЩ ,
1998), в ролите: Уесли
Снайпс, Робърт Дауни
мл., Томи Лий Джоунс,
Ирен Жакоб, Джо Пан-
толиано, Кейт Нелигън

00.50 "Купон: Незабравима
нощ" - комедия (САЩ,
2013), в ролите: Текуон
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Банди от добре обучени
български и румънски же-
ни печелят по 20 000 бри-
тански лири на месец от
обири по улици и магазини
във Великобритания, пише
британският в. "Сън", цити-
ран от БТА и БНР.

Те действали на оживе-
ни улици и в посещавани
от много хора вериги или
шикозни магазини и имали
и екипи от хора, които да
забаламосват набелязаните
жертви.

Бандите, наброяващи до
петима души, работели на
четириседмичен ротацио-
нен принцип. Техни мише-
ни били често пъти японс-
ки и арабски туристи.

Една от бандите била
заснета съвсем случайно в
акция, когато тайландска ту-
ристка си направила сел-
фи със селфи стик. Точно в
този момент бандата й от-
мъкнала 400 лири.

В. "Сън" се е сдобил и
със снимки от мобилни те-
лефони на членове на една
от бандите. На една от
снимките се вижда голяма
камара от банкноти от 20
лири, а на друга коледно
дърво украсено с банкноти
от 50 лири.

Âåñòíèê "Ñúí": Áàíäè áúëãàðñêè è ðóìúíñêè
äæåá÷èéêè ïå÷åëÿò ïî 20 000 ëèðè ìåñå÷íî
Ðîìêèòå ñå ñúñòåçàâàëè åäíà ñ
äðóãà êîÿ ùå ñå ïðåäñòàâè ïî-
äîáðå è ñè èìàëè íåùî êàòî
ñîáñòâåíà Øàìïèîíñêà ëèãà

Частен детектив, рабо-
тещ на "Оксфорд стрийт",
казва, че обществеността
все още не си дава сметка
за мащабите на проблема.
Много от магазините, в ко-
ито действат бандите, из-
ползват услугите на частни
детективи и се обръщат към
полицията, само като зало-
вят крадец с хиляди лири у
него, тъй като полицията и
без това била претоварена
от работа. Иначе детекти-
вите задържат крадлите,
взимат им данните от лич-
ните карти, правят им сним-
ка и им издават забрана за
влизане в магазина, разказ-
ва детективът.

Крадлите се състезава-
ли една с друга коя ще се
представи по-добре и си
имали нещо като собстве-
на Шампионска лига. Наче-
ло й сега била крадла, из-
вестна с прозвището Диа-
на Експрес.

Група от крадли, дейст-
ващи винаги по пет, се на-
ричала Спайс гърлс. Отдел-
но прякорите на петте в гру-
пата били Страховитата,
Бебчето, Дъртата, Красави-
цата и Закръглената. На
лондонската "Оксфорд
стрийт" "гастролирали" са-

мо най-добрите крадли.
Изявата там била все едно
да играеш финал на Шам-
пионска лига на "Уембли",
разказва частният детектив.
Крадлите обикаляли из ця-
лата страна, а когато нат-
рупали достатъчно пари, се
прибирали у дома в огром-
ните си къщи, разказва де-
тективът.

Твърди се, че жените са
от районите на трите най-го-
леми града в България и от
района на Букурещ в Румъ-
ния. Те пътували с национал-
ните си лични карти, но ня-
кои от тях имали и британс-
ки шофьорски книжки. За

първи път са започнали да
идват през 2007 г., когато пад-
наха ограниченията за рабо-
та за българи и румънци.

Любимите магазини за
действие в Лондон били "Ха-
родс", "Селфриджис" или
чейндж бюрата, но също и
магазини от веригите "Гап"
и "Топшоп".

Работното време на крад-
лите било от 10 ч. сутринта
с обедна почивка около 13
ч. и после подновяване на
работа следобед, като пикът
е между 16 и 19 ч.

Ако крадлите са две, то
става дума за румънки, но
по-големи групи са, общо

взето, българки, разказва
детективът.

Крадлите носели дизай-
нерски очила и скъпи чан-
ти, но се познавали по ма-
ратонките, които им позво-
лявали да се придвижват
бързо. В магазините те на-
белязвали жертвите и ги
следвали на улицата. Там
някоя от тях разсейвала
жертвата, като я молела да
я ориентира по карта, за-
щото уж се е загубила, или
пък се навежда да си за-
върже точно пред нея обув-
ките. През това време дру-
ги взимали парите на жер-
твата.

Ùå ïîìîãíå ëè Êàòàð íà Òóðöèÿ
äà ïîëó÷è çàâîä íà "Ôîëêñâàãåí"?
Àíêàðà ïðåäëàãà ïî-âèñîêà äúðæàâíà ïîìîù è áåçïëàòåí
òåðåí, ôàáðèêàòà â Èçìèð ùå çàðàáîòè äî 2023 ãîäèíà ñ
êàïàöèòåò 350 000 àâòîìîáèëà ãîäèøíî

Германският автомобилен
гигант "Фолксваген" ще пос-
трои новия си завод в Тур-
ция. За този избор са над-
делели представителите на
Катар в борда на "Фолксва-
ген". Държавата от Персий-
ския залив държи 17 про-
цента от акциите на герман-
ския концерн, предава "Ка-
нал 3", цитиран от "Епицен-
тър".

Към 31 декември 2018 г.
акционерите на "Фолксва-
ген" имат следния процент
при гласуването: "Порше" -
52,2%, провинция Долна
Саксония - 20%, Катар - 17%,
други - 10,8%.

От "Фолксваген Груп" все
още не са коментирали офи-
циално за решението, взе-
то в четвъртък вечерта на
заседание на Надзорния съ-
вет на компанията, съобщи
германското издание
Automobilwoche. До послед-

но България бе считана за
фаворит в надпреварата с
югоизточната си съседка.

Въпреки че в средата на
май икономическият тв ка-
нал "Блумбърг" съобщи, че
ръководството на "Фолксва-
ген" ще вземе решението къ-
де да построи новия си за-
вод най-вероятно през ок-
томври, месец по-късно
Automotive News предаде, че
това ще стане през юли.

Новият завод за коли от
марките "Фолксваген", "Шко-
да" и "Сеат ще бъде издиг-
нат край град Измир. Спо-
ред предварителните разче-
ти той ще отвори през 2022/
2023 година с годишен ка-
пацитет от над 350 000 авто-
мобила. По неофициална ин-
формация от Анкара са
предложили по-голяма дър-
жавна финансова подкрепа,
както и безплатен терен.

Акциите на турския дист-

рибутор на "Фолксваген" -
Dogus Otomotiv, поскъпнаха
в петък с цели 11.6% след
информацията, макар и
непотвърдена официално от
концерна, за избора на Из-
мир.

Катар има много специ-
ални връзки с Турция, която
оказа пълна икономическа,
политическа и военна подк-
репа на държавата, след ка-
то единственият й съсед по
суша - Саудитска Арабия,
обяви блокада преди почти
2 години, като събра коали-
ция от държави, сред които
Египет, ОАЕ и Бахрейн.

В тази обстановка Катар
още повече разви и зазд-
рави връзките си с Турция,
които достигнаха нови ви-
соти с доставката на храни
и други жизненоважни сто-
ки в тежкия начален пери-
од на кризата, както и за-
дълбочаване на военното

сътрудничество между две-
те страни.

В последно време тези
връзки бяха укрепени с
мощни инвестиции на Катар
на турския пазар, както и
движение на турски капита-
ли към богатата на приро-
ден газ държава от Персий-
ския залив. Катар отказа да
се подчини на ултиматума
на водената от Саудитска
Арабия коалиция да затво-
ри турската военна база на
своя територия, където Ан-
кара планира да изпрати
около 3000 свои бойци.

Подкрепата на катарска-

та държава за построяване-
то на завода на "Фолксва-
ген" в Измир се вписва ло-
гично в развитието на отно-
шенията между двете дър-
жави.

Остава да се разбере да-
ли появилите се в немската
преса информации за нак-
ланянето на везните към Тур-
ция не е маневра на кон-
церна да "подкани" и Бълга-
рия да предприеме стъпки,
подобни на тези на турска-
та държава - като гореспо-
менатата по-голяма държав-
на финансова подкрепа, как-
то и безплатен терен.
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В Стара Загора от 21.00
ч. на сцената на Античния
форум "Августа Траяна" от
19 до 27 юли
Старозагорската опера ще
представи един концерт,
две премиерни оперни и
балетни заглавия.

За публиката на "Летни-
те музикални вечери на
Античния форум" е изгра-
дена амфитеатрална трибу-
на с 500 места.

Премиерата на операта
"Траян в Тракия", написана
специално за Старозагорс-
ката опера, е на 26 юли в
естествената среда, в
която се развива действие-
то. Музиката и либретото
са на Андре Катели.

Действието се развива
в град Августа Траяна,
антично Берое, през 106 г.
сл. Хр. На 27 юли антич-
ността отново "е на ход" -
с премиерата на балета
"Антигона", а хореограф е
Людовик Парти. Във втора-
та част на тази балетна
вечер зрителите ще видят
балета "Лотос", създаден
по музика на Шопен.

Последното сензационно от-
критие на Епископската бази-
лика в Пловдив, при обръща-
нето си, една от мраморните
плочи от пода в атриума на ги-
гантския раннохристиянски
храм разкри неподозиран над-
пис, който е бил част от по-
ранната сграда там.

Огромното послание на ста-
рогръцки е издялано съвърше-
но върху каменната стела. То-
ва става приблизително сто го-
дини преди изграждането на
Епископската базилика. Което
потвърждава теорията, че пред-
шествалата храма постройка е
била свързана с императорс-
кия култ.

Под посланието седят име-
ната на 44-ма членове на ре-
лигиозното сдружение "Дио-
нис", а изработването му е по
повод оцеляването им при гот-
ското нашествие през 251 г.,
което почти унищожава града.
Надписът е в чест на Дионис,
наречен тук за първи път Тра-
кийският предводител. Члено-
вете на мистичната организа-
ция го посвещават и на импе-
раторите Варелиан и Галиен. ççççç

Îòêðèõà ãèãàíòñêè
íàäïèñ íà ìèñòè÷íî
Äèîíèñîâî ñäðóæåíèå
îò III âåê íà
Åïèñêîïñêàòà
áàçèëèêà

В Белоградчик са готови за лет-
ния фестивал на Софийската опе-
ра и балет, който ще се проведе в
града за четвърта година. Вече е
изградена сцената в историческата
крепостта "Калето".

Фестивалът "Опера на върхове-
те - Белоградчишки скали 2019" за-
почва на 20 юли и продължава до
4 август.

Около 700 любители на опер-
ното изкуство ще могат да се нас-
лаждават на оперите "Трубадур" на
Верди, "Кармен" на Бизе и "Туран-
дот" на Джакомо Пучини. Те ще се
играят през втората седмица от фес-
тивала на 26, 27 и 28 юли. Опер-
ният фестивал стартира с балета

Ëåòåí îïåðåí
ôåñòèâàë"Îïåðà
íà âúðõîâåòå -
Áåëîãðàä÷èøêè ñêàëè 2019"

Форум на българисти и
слависти от Европа и Азия

Традиционният летен
семинар по български
език и култура започ-
ва в Националния
учебен център на
Българския червен
кръст в Лозен. Семи-
нарът ще продължи до
3 август и в него ще
участват близо 90
българисти и слависти
от 25 страни от
Европа и Азия.

С "Царицата на чардаша"
Музикалният театър
закри сезона

С оперетата на Кал-
ман "Царицата на
чардаша", чиято
премиера е посветена
на 100 години от
началото на професи-
оналната оперета в
България, на 14 юли
Оперетата закри
творческия сезон
2018/2019. Диригент
- Юли Дамянов.
Участваха: Лилия
Илиева, Денко Прода-
нов, Катерина Тупаро-
ва, Александър Мутаф-
чийски, Христо Сара-
фов, Марияна Арсено-
ва, Румен Григоров,
Лъчезар Лазаров,
Иван Панев, Венцис-
лав Динов, Александър
Василев, Мария
Коровешова.

Äåêñòúð Ôëå÷úð ùå
çàñíåìå ôèëìà
"Øåðëîê Õîëìñ 3"

�

Режисьорът Декстър Флечър се
готви да заснеме филма "Шерлок
Холмс 3" след успеха на биогра-
фичната му лента за Елтън Джон
"Рокетмен". Той е режисьор и ак-
тьор, на 53 години, и наскоро по-
лучи ласкави отзиви за работата
си над "Рокетмен". Той е и чове-
кът, който завърши "Бохемска рап-
содия", след като Брайън Сингър
бе отстранен от проекта.

"Ëåòíè ìóçèêàëíè âå÷åðè
íà Àíòè÷íèÿ ôîðóì - 2019"

Интересен факт е, че
тази година над 1200 души
аплодираха в крепостта
"Царевец" спектакъла
"Лебедово езеро" на
Имперския руски балет. С
него бе открит летният
оперен фестивал "Сцена
на вековете".

За 4-та година останки-
те на царския дворец в
крепостта "Царевец" се
превръщат в оперна и
балетна сцена. Фестивалът
"Сцена на вековете" е сред
най-престижните форуми в
културния живот на Бълга-
рия. До края на август в
афиша на "Сцена на
вековете" са включени
шест заглавия ççççç.

"Кармина Бурана" по музика на Карл
Орф. На 21 юли на сцената в кре-
постта ще се играе балетът "Дама-
та с камелиите". Балетът е по му-
зиката на операта "Травиата" от
Джузепе Верди, адаптирана за тан-
ци от руския композитор Сергей
Онсоф. В пещерата Магурата сре-
щата с Вагнеровите великани,
джуджета, богове и валкюри ще
бъде в движение. Декори се пред-
виждат само на входа на пеще-
рата. Тази година пещерната им-
пресия ще има осем представ-
ления, което говори за големия
интерес на публиката към тази
нестандартна постановка на ма-
естро акад. Пламен Карталов.ççççç

Флечър е бил привлечен да ог-
лави най-новата мистерия, която
ще разплете Шерлок Холмс и не-
говият верен съратник д-р Уот-
сън. Ролите на Холмс и Уотсън се
поемат съответно от Робърт Дау-
ни-джуниър и Джъд Лоу. Автор на
сценария на лентата ще бъде Крис
Бранкато, който е познат от ра-
ботата си върху сериали като
"Наркос" и "Ханибал".ç
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Какви са шансовете да имате двойник
Много от нас са чували, че имат

двойник - някой, който изглежда
точно като тях. Но какъв е шансът
това да се случи, от научна гледна
точка?

Проучванията сочат, че възмож-
ността да имате точен двойник е
много по-малка, отколкото може да
си помислите. Изследване на учени
от Австралия, публикувано през 2015
г., направи изчисленията и проучи
вероятността двама души да споде-
лят осем ключови черти на лицето.

Биологът Теган Лукас от Универ-
ситета на Аделаида в Австралия и
нейният екип изследва 4000 различ-
ни лица от американската база дан-
ни от антропометрични проучвания
(ANSUR) - данни, записвани от ар-
мията на САЩ с цел проследяване
на телесните параметри на войни-
ците.

Лукас сравнява осем отличител-
ни черти на лицето (без да разкри-
ва точно кои) и установява, че шан-
совете един човек да изглежда точ-
но като друг, покривайки и осемте
характеристики, е около едно на
един трилион.

Което означава, че определено
има математическа възможност да
съществуват двама двойници, но е
изключително малко вероятно.

Най-добрият начина да се осмис-
ли колко малка е тази вероятност е
да си представите броя генетични

Детският психолог Екатерина Мура-
шова описва в книгата си необичаен
експеримент, който показва какво се
случва, когато група тийнейджъри ос-
танат без достъп до интернет и модер-
ни технологии за един ден.

68 деца и тийнейджъри на възраст
между 12 и 18 години доброволно пре-
карали сами осем часа без достъп до
каквито и да било средства за комуни-
кация (мобилни телефони, интернет и
т.н.) Без да включват компютър и други
електронни джаджи, нито радио, нито
телевизия. Можели да се занимават са-
мостоятелно с всякакви "класически"
дейности - писане, четене, свирене, ри-
суване, разходки и т.н.

На пръв поглед идеята изглеждала
съвсем безобидна. Ето защо психоло-
гът, който организирал експеримента
бил убеден, че той ще бъде съвсем бе-
зопасен.

Никой не очаквал резултатите да са
толкова шокиращи.

Само трима от 68-те участници дос-
тигнали края на експеримента - едно
момиче и две момчета. Трима от участ-
ниците били споходени от мисли за са-
моубийство. Петима преживели интен-
зивни пристъпи на паника.

27 изпитали симптоми като гадене,
изпотяване, замайване, горещи вълни
и болки в корема. Почти всички участ-
ници в експеримента изпитвали страх
и тревожност.

Новостта на ситуацията, както и тех-
ния първоначален интерес и радост от
това, че са сами със себе си, се стопи-
ли при почти всички участници в нача-
лото на втория или третия час.

"Едно героично момиче, които из-
държа до края на проекта, ми донесе
дневник, в който беше описала под-
робно как се чувствала в края на ос-
мия час," споделя един от психоло-
зите.

След като го прочита, психологът за-
почва да изпитва някои от физически-
те симптоми на тревожност, които много
от участниците са преживели. По етич-
ни причини записките на участниците От Обекти

Какво се случва, когато децата са цял ден без интернет

променливи, които трябва да се под-
редят, за да се случи това. Същев-
ременно с това трябва да се подре-
ди и поредица от слабо вероятни
фактори на околната среда, които
също трябва да съвпаднат, защото
начинът на хранене и условията на
живот до голяма степен могат да
повлияят на човешкото развитие.

Вероятността да съществуват два-
ма двойници може да се илюстрира
с известния проблем за маймуната,
за която математически е възмож-
но да напише произведенията на
Шекспир, отбелязва Заря Горвет от
Би Би Си.

 Ако оставите една маймуна в
стая с пишеща машина за безкраен
период от време, в един момент от
безкрайността тя трябва да напише
произведенията на Шекспир.

"Това е математически сигурно,
но ако се разгледа стъпка по стъп-

ка, става ясно зашеметяващото ко-
личество време, в което маймуната
ще удря по клавишите. Ако оставим
граматиката настрана, тя има шанс
едно към 26 да напише правилно
първата буква на "Макбет". Дотук
добре. За втората буква вероятност-
та спада до 676 (26 х 26). До края на
четвъртия ред (22 букви) тя е едно
на 13 квинтилиона. Когато умножи-
те всички вероятности, шансовете
нещо подобно да се случи в дейст-
вителност изчезват много бързо."

Защо тогава толкова хора могат
да ни кажат, че са видели някой,
който изглежда "точно като теб", след
като статистически е толкова малко
вероятно?

Въпросът е, че хората възприе-
мат лицата по различен начин, кое-
то означава, че дори лицето на чо-
века да не е същото от математи-
ческа гледна точка, хората го възп-
риемат като същото, защото го пре-
ценяват в цялост, а не част по част.
Което обяснява защо мислим, че ед-
нояйчните близнаци изглеждат ед-
накво, когато в действителност има
доста разлики в чертите им.

Това означава, че - дори и човек
да не е истински двойник, мислим,
че е, защото не можем да пресмет-
нем дали всяка от чертите съвпада
така, както в цитирането по-горе про-
учване. С други думи, доста вероят-
но е там някъде да имате двойник,

за който приятелите ви си мислят,
че изглежда точно като вас, но ако
трябва да анализирате научно, е мал-
ко вероятно чертите ви да съвпадат.

Въпреки че резултатите са инте-
ресни сами по себе си, те са важни
и за криминалистите, тъй като пред-
полагат, че технологиите за разпоз-
наване на лица може да са също
толкова ефективни, колкото отпеча-
тъците или ДНК за залавяне на прес-
тъпници.

Екипът съумява да покаже, че из-
ползвайки лицевите измервания на
осем ключови черти, те успяват с
точност да открият лице, уловено на
камерата за видеонаблюдение, и да
намерят съвпадащия заподозрян.
Ето защо те не разкриват чертите,
които измерват - вероятно за да поп-
речат на престъпниците да надхит-
рят системата.

"Проучването предостави изоби-
лие от убедителни доказателства, че
лицевите антропометрични измерва-
ния са ефективно средство за иден-
тифициране на извършителите, ко-
гато уредите за видеонаблюдение са
заснели престъпление."

И така, добрата новина е, че шан-
сът по улиците да се разхожда ваш
двойник и да върши престъпления,
за които може да осъмнете зад ре-
шетките, е изключително малък. До-
ри и приятелите ви да мислят, че
изглеждате еднакво.

не са публикувани.
Какво правили тийнейджърите по

време на експеримента?
” Готвели си ядене и яли.
” Чели или се опитвали да четат.
” Писали домашни (експериментът

бил проведен по време на ваканцията,
но много от участниците грабнали тет-
радките от отчаяние).
” Гледали през прозореца или оби-

каляли из апартамента.
” Излизали навън до близкия ма-

газин или кафе (общуването било заб-
ранено по време на експеримента, но
те решили, че продавачите и касиерите
не се броят).
” Редили пъзели или конструира-

ли модели с лего.
” Занимавали се с изкуство или

се опитвали да рисуват.
” Взимали си душ.
” Разчиствали стаята или апар-

тамента.
” Играели си с куче или котка.
” Тренирали в салона или правели

упражнения.
” Записвали чувствата и мисли-

те си.
” Писали писма на ръка.
” Свирили на китара, пиано или

друг музикален инструмент
” Трима писали поезия или проза
” Едно момче прекарало пет часа,

возейки се из градските автобуси.
” Едно момиче бродирало.
” Едно момче отишло на увесели-

телен парк.

” Едно момче пропътувало града от
единия край до другия (около 25 км).
” Едно момиче отишло в музей; ед-

но момче отишло в зоопарка.
” Едно момиче се молило.
” Почти всички участници се опи-

тали да спят в даден момент, но никой
не успял, заради необичайните мисли,
които не спирали да се въртят в глави-
те им.

След прекратяването на експеримен-
та 14 от тийнейджърите веднага влезли
в социалните мрежи, 20 се обадили на
приятелите си по мобилните телефони,
трима извикали родителите си, а пети-
ма отишли да видят приятелите си на
живо. Някои включили телевизора или
започнали да играят компютърни игри.
В допълнение почти веднага сложили
слушалките в ушите си.

Всички симптоми на стрес изчезна-
ли веднага след прекратяването на ек-
сперимента. 63-ма от младежите приз-
нали, че експериментът им е бил поле-
зен, защото им е дал възможност да
научат повече за себе си. Шест са пов-
торили експеримента сами, твърдейки,
че на втория, третия или на шестия път
са успели да издържат целия ден без
сериозни проблеми.

Описвайки какво се случва с тях по
време на експеримента, 51 души са из-
ползвали фрази като "зависимост",
"оказва се, че не мога да живея без...",
"доза", "лишаване", "нуждая се"... и т.
н. Всички, без изключение, казали, че
са изключително изненадани от мис-
лите, които минавали през главите им
по време на експеримента, но били нес-
пособни да ги изследват рационално
заради общото влошено душевно със-
тояние.

Едно от момчетата, които успешно
завършили експеримента, прекарало 8
часа, лепейки модел на ветроходен ко-
раб, с почивка само за да яде и да
разходи кучето. Другото момче прека-
рало времето, подреждайки нещата си.
Те са единствените, които споделят, че
не са изпитвали отрицателни емоции
по време на експеримента.

Ранни симптоми
на депресията

Според едно ново изследване деп-
ресираните хора могат да се разпоз-
наят по начина им на изразяване.

Думите, които използваме при об-
щуване, отразяват душевното ни състо-
яние. Това потвърдиха учени от Рединг-
ския университет (Великобритания), из-
следвали връзката между определени
модели на комуникация и психичните
заболявания. Те стигнали до извода, че
речниковият запас може да разкрие мно-
го неща за здравословното състояние
на човека. В рамките на изследването
експертите анализирали разговори меж-
ду участници в интернет форуми, в ко-
ито хора с психични проблеми като са-
моубийствени мисли, депресии, храни-
телни смущения и много други, общу-
ват помежду си. Били оценени дискуси-
ите на над 6000 потребители в повече
от 60 онлайн форума.

"Никога", "абсолютно" и "винаги"
като предупредителни сигнали

От тях станало ясно, че депресира-
ните хора обичат да преувеличават, из-
ползвайки значително количество кате-
горични изрази и крайни думи ("абсо-
лютно", "никога", "винаги"), както и при-
лагателни с негативен оттенък ("тъжен",
"самотен", "ужасен", "отвратителен") и
местоимения в първо лице единствено
число ("аз", "мой", "мен", "на мене"). Пос-
ледното според специалистите означа-
ва, че тези хора вече са загубили доня-
къде контакт с външния свят. Като цяло
се наложило заключението, че индиви-
ди, служещи си с повече крайни думи и
становища, е по-вероятно да страдат от
психично заболяване.

Как трябва да реагираме в такава
ситуация?

Ако забележим такъв или подобен
модел на поведение у близък човек,
най-правилно е да се опитаме внима-
телно да подхванем темата, да изслу-
шаме проблемите му и да ги приемем
сериозно и с необходимото уважение
- така ще помогнем на засегнатия да
направи първата стъпка към възстано-
вяването си.
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Договорът за закупува-
нето от страна на Турция
на отбранителните системи
С-400 от Русия, което
предизвика криза в отно-
шенията между Вашингтон
и Анкара, се превърна и в
новина от световния
дневен ред, пише турската
секция на Евронюз, цити-
рана от Епицентър.

Според някои анализа-
тори реализирането на
този договор ще тласне
още по-напред отношения-
та между Анкара и Москва
в сравнение с отношенията
на Турция с Европа и САЩ.
Директорът на базирания
в Москва Център за анализ
на стратегиите и технологи-
ите Руслан Пухов окачест-
вява продажбата на С-400
за Турция като личен успех
на руския президент
Владимир Путин, изтъквай-
ки, че с това споразумение
Русия е постигнала огро-
мен успех на международ-
ната сцена.

Ñïîðåä Ðóñëàí Ïóõîâ ñúñ ñäåëêàòà
Ìîñêâà å ïîñòèãíàëà îãðîìåí óñïåõ
íà ìåæäóíàðîäíàòà ñöåíà

×èíîâíèê å çàïîäîçðÿí çà èçòè÷àíåòî
íà äîêëàäèòå íà Êèì Äàðúê çà Òðúìï

Заподозреният за изти-
чането на поверителни до-
кументи на британския
посланик във Вашингтон,
които породиха голям дип-
ломатически сблъсък със
САЩ, е бил идентифици-
ран, пише в. "Сънди телег-
раф", цитиран от Ройтерс.
Изданието се позовава на
неназовани правителстве-
ни източници. Името на за-
подозрения не се съобща-
ва. Изключена е версия-
та, че може да става дума
за изтичане в резултат на
хакерска атака от чужда
държава. Заподозреният е

Военни от специална
пехотна част и обучените
им кучета участваха вчера

в традиционния военен
парад в Париж по случай
националния празник на

Франция. Парадът се
състоя в присъствието на

френския президент и
върховен главнокоманд-
ващ Еманюел Макрон и
чуждестранни лидери,

сред които германската
канцлерка Ангела Меркел,
генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг и
председателят на Евро-

пейската комисия
Жан-Клод Юнкер.

Снимки Пресфото БТА

Åêñïåðò: Ïðîäàæáàòà íà Ñ-400 íà
Òóðöèÿ å ëè÷íà ïîáåäà íà Ïóòèí

Седми руски самолет с части от оборудването на руските
зенитно-ракетни системи С-400 пристигна вчера в турската
военновъздушна база Мюртед в окръг Анкара. Доставките на

руските ЗРС С-400 продължават.

британски чиновник, имал
достъп до архивите на ми-
нистерството на външните
работи.

По-рано в. "Мейл он сън-
ди" публикува поверителни
документи на посланика
Ким Дарък, в които той
описва администрацията на
американския президент
Доналд Тръмп като "нерабо-
теща както трябва" и "нес-
пособна". Това породи гне-
вен отговор от страна на
Тръмп и доведе до оставка-
та на Дарък. Британски
представители започнаха
разследване, за да открият

Канадският премиер Джъстин Трюдо поздравява деца по време на
посещението си в спортно-развлекателен комплекс в Съри, където

разговаря с родителите им за действията на държавата в подкрепа на
развитието на децата

Íàêðàòêî

:

Русия
е отказала да обсъжда с
Япония въпроса за предава-
нето на Токио на два от
четирите южни Курилски
острова в рамките на
преговорите за сключване на
мирен договор, съобщи вчера
агенция Киодо.  Цитирайки
източник, близък до прего-
ворния процес, агенцията
съобщава, че една от
причините за отказа на
руската страна дори да
обсъжда такава възможност
са опасенията на Москва,
свързани с японско-
американския военен съюз.

Провалът
на преговорите за сключване
на споразумение по условия-
та за излизане на Великобри-
тания от ЕС ще доведе до
предсрочни парламентарни
избори в страната. Това
заяви в обръщение към
съпартийците си британският
външен министър Джереми
Хънт. Той  участва в надпре-
варата за председател на
Консервативната партия и
премиер на страната. Моля
ви да гласувате с главата си,
а не само със сърцето. При
неправилен подход към
преговорите ще получим
избори, а не Брекзит,
отбелязва той, като предуп-
реждава за перспективата на
власт да дойде Лейбъристката
партия начело с "най-
опасния, ултраляв лидер"
Джереми Корбин.

Бившият
военен диктатор на Бангла-
деш Хусейн Мухаммад Ершад
(89 г.) почина вчера във
военната болница в столица-
та Дака. Ершад бе и
председател на опозиционна-
та Национална партия
("Джатийо") на Бангладеш.
Той дойде на власт с военен
преврат през март 1982 г.
като шеф на армията и
управляваше с железен
юмрук до свалянето му през
декември 1990 г. след
масови бунтове и недоволст-
во в страната, а после дори
бе пратен и в затвора.
Въпреки това той остана
активен и оглавяваше
опозицията в сегашния
парламент на Бангладеш.

кой стои зад изтичането.
"Мейл он сънди" публи-

кува още поверителни до-
кументи от Дарък, като се
противопостави по този на-
чин на полицейско предуп-
реждение, че медиите, ко-
ито направят подобно не-
що, извършват престъпен
акт. В новите документи се
казва, че през май м. г. Да-
рък написал, че Тръмп е ре-
шил да изтегли САЩ от
иранската ядрена сделка
"по лични причини", защо-
то тя била одобрена от
предшественика му Барак
Обама. ç

По думите на Пухов
договорът за продажбата
на С-400 е нещо повече от
оръжейна сделка и занап-
ред това ще увеличи
влиянието на Русия над
Турция. "Това е нещо
повече от оръжейна търго-
вия. Това е огромен успех
за Русия на международна-
та сцена. Това е категори-
чен успех на Путин. Защо-
то, ако не беше неговата
лична намеса, сделката
нямаше да се сключи",
заявява Пухов пред Евро-
нюз. Пухов подчертава
големите ползи за Русия
от въпросната сделка и
допълва: "Предимствата
за Русия са ясни: нейното
влияние върху Турция ще
нарасне, ще спечели
пари, ще се създаде
възможност за продажба
на нови продукти на
Турция, открива се въз-
можност и за "тролване"
на американците."

Пухов акцентира, че

отношенията на Русия с
Турция ще преминат в нов
етап, и отбелязва, че
гаранциите за сигурност,
които руснаците дават, са
повече в сравнение с тези
на европейците и амери-
канците. "Ние ставаме все
по-тясно свързани с турци-
те. И за двете страни ще
бъде по-лесно да постигнат
разбирателство. Когато се
купуват оръжия, това
означава, че се купува и

сигурност", заявява руският
специалист.

Турция започна да
получава от миналия петък
части от комплексите С-
400. САЩ твърдят, че
руските системи са проек-
тирани, за да свалят само-
лети на НАТО и могат да
събират критична разузна-
вателна информация, която
да компрометира стелт
способностите на изтреби-
телите пето поколение. ç
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Кубинският парламент
прие новия изборен закон
по време на първата от
двете си годишни сесии.
Законът беше приет едино-
душно и влиза в сила
веднага. Той променя
системата на управление
на страната. Връща се
постът на премиер, както и
този на президент и се
въвежда пост на вицепре-
зидент. Запазва се едно-
партийната система  -
Комунистическата партия
остава единствена.

На заседанието по
приемането на закона
присъстваха държавният
глава, председателят на
Държавния съвет на Куба
Мигел Диас-Канел, както и
Раул Кастро.

Новият изборен закон
произтече от приемането
през април на новата
конституция на Куба, която
признава пазарната иконо-
мика, но настоява за
неотменимия характер на

Êóáèíñêèÿò ïàðëàìåíò ïðèå
íîâèÿ èçáîðåí çàêîí
Áðîÿò íà äåïóòàòèòå ñå íàìàëÿâà îò 605 íà
474, ïðåçèäåíòúò ìîæå äà èìà äâà ìàíäàòà

5-÷àñîâà àâàðèÿ îñòàâè ÷àñò îò Íþ Éîðê áåç òîê

Германската канцлерка Ангела Меркел беше приветствана топло от
френския президент Еманюел Макрон вчера в Париж по време на
отбелязването на Деня на Бастилията - 14 юли. Притесненията за
здравето на Меркел започнаха в средата на юни след пристъп на

треперене на срещата с украинския президент Володимир Зеленски в
Берлин. Няколко дни по-късно Меркел пак бе забелязана да трепери
до президента Франк-Валтер Щайнмайер на официално събитие.

Над 70 000 души в Ню Йорк останаха без ток за 5 часа вечерта на
13 юли. Спирането на електричеството доведе до блокиране на
метрото и до заседнали асансьори. Ресторанти и други заведения

останаха на тъмно. Аварията засегна район от Манхатън до летище "Ла
Гуардия" в Куинс. Преди 42 г. на същата дата авария остави милиони
нюйоркчани без ток за 48 часа, припомнят американски издания.

ÔÀÖ: Ìåðêåë ðåàãèðà ïðîôåñèîíàëíî
ïî ïîâîä ïðèñòúïèòå ñè íà òðåïåðåíå

Германският всекиднев-
ник "Франкфуртер алгемай-
не цайтунг" (ФАЦ) коменти-
ра, че германската канцлер-
ка Ангела Меркел реагира
много професионално на ин-
формациите в медиите след
трите пристъпа на трепере-
не на публични събития, пре-
даде ДПА. Тя се занимава
с работата си. Няма нищо,
което да сочи, че й е по-
трудно да се справя със за-
дълженията си, отколкото
при нормални обстоятелст-
ва, посочва изданието.

Произнася речи както
обикновено, пътува както
обикновено и е нападана от
опонентите си както обик-
новено. Върши си работата

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Електроподаването в Ню
Йорк е напълно възстано-
вено, съобщи кметът на
града Бил де Блазио.  Той
благодари за свършената
работа на сътрудниците на
службите за действия при
извънредни ситуации и ка-
за, че е започнало разс-
ледване на причините за
инцидента, засегнал 73 000
потребители и продължил
повече от пет часа.

По-рано губернаторът
на щата Ню Йорк Андрю
Куомо каза, че токът в за-
падната част на мегаполи-

са е спрял в 18,47 ч. мес-
тно време. Заради авари-
ята кметът на Ню Йорк
Бил де Блазио, който бе-
ше на предизборна проя-
ва извън града, се е за-
върнал спешно.

Противопожарната служ-
ба на Ню Йорк каза, че по-
жар в трансформатор ве-
роятно е причина за пре-
късването на електропода-
ването, заради което беше
нарушена работата и на
метрото в града и няколко
метростанции потънаха в
пълен мрак.

Първата композиция с нови вагони от 40 г. в Куба замина вчера от
столицата Хавана за Гуантанамо в източната част на острова. Разстояние-
то от 915 км се изминава за 15 часа. През май Куба получи доставка от
80 вагона, произведени в Китай, като част от проекта за модернизация.
Новите вагони са част от общо 250 машини, които трябва да пристигнат
от Китай до края на годината. Следващата стъпка ще бъде ремонтът на

4200 км линии и десетки запуснати жп гари из целия остров.

- при затворени врата, а съ-
що и публично. Тя е изцяло
пред погледа на обществе-
ността. Някои хора нямат
толкова срещи за една го-
дина, колкото канцлерката
имаше за една седмица, пи-
ше изданието.

С треперене или без, кан-
цлерката не е отменила ни-
то една среща. Казва, че е
добре. Също така обаче не
пренебрегва треперенето,
нито притесненията на мно-
го граждани за него, допъл-
ва всекидневникът.

Меркел предлага обясне-
ние. Това изглежда лесно, но
всъщност е трудно. То е осо-
бено трудно за хората с го-
ляма власт. Колкото по-сил-

ни трябва да бъдат тези хо-
ра, толкова по-видими ста-
ват слабостите им. Меркел
каза, че втория и третия път
е треперила от притеснение,
че може отново да се разт-
репери. Това си е подвиг, ко-
ментира "Франкфуртер ал-
гемайне цайтунг".

Меркел показа сила да го-
вори за слабостта - колкото
се може по-малко, но кол-
кото е необходимо, допълва
изданието. По-рано минала-
та седмица Меркел заяви, че
е в добро здравословно със-
тояние след пореден прис-
тъп на треперене при пос-
рещането на финландския
премиер Анти Рине пред кан-
цлерството в Берлин. ç

Аварията засегна Броду-
ей и театрите му и ембле-
матичния Таймс скуеър, на
който рекламите угаснаха.
Заради спирането на тока
няколко театрални трупи
довършиха спектаклите си
на тротоара. Концерт на
Дженифър Лопес в Меди-
сън скуеър гардън пък бе-
ше анулиран няколко ми-
нути преди началото зара-
ди спирането на тока. Звез-
дата се извини на фенове-
те си в съобщение в Туи-
тър и ги увери, че ще има
нова дата за спектакъла. ç

социализма. Новата конс-
титуция беше одобрена от
кубинците на референдум
още преди това, през
февруари, когато за нея
гласуваха 86 на сто от
избирателите.

Държавният съвет, който
е постоянно действащ
орган на парламента, ще
бъде ръководен от предсе-
дателя на парламента.
Според графика, заложен в
закона, президентът на
републиката ще бъде
избран през октомври, а
премиерът ще бъде опреде-
лен през декември. Очаква
се Мигел Диас-Канел да
бъде избран за държавен
глава. Президентът, както и
вицепрезидентът, са с
мандат от 5 години и могат
да се подновяват еднократ-
но. Президентът и вицепре-
зидентът се избират из-
между и от депутатите в
парламента.

По време на народния
дебат за реформа на

конституцията се надигнаха
гласове за преки избори.
Накрая само общинските
съвети ще бъдат избирани
пряко. Другите постове
трябва да преминат през
комисия по кандидатурите,
контролирана от ККП.
Комисията ще бъде сфор-
мирана от шест синдикал-
ни, селскостопански и
студентски организации,
близки до управлението.
Премиерът ще се избира
измежду депутатите и ще
бъде номиниран от прези-
дента. Той после трябва да
бъде утвърден от парла-
мента. Именно премиерът
ще ръководи правителство-
то, а не държавният глава,
както беше досега.

По принцип Куба имаше
президент и премиер до
1976 г., но после двата
поста изчезнаха при
приемането на първата
социалистическа конститу-
ция. По това време двата
поста се сляха в председа-

тел на Държавния съвет,
който беше държавен
глава и върховен главноко-
мандващ. Според новия
закон броят на депутатите
се намалява от 605 на 474,

а Държавният съвет се
намалява от 31 на 21
членове. Тези промени
влизат в сила едва в края
на мандатите на двата
органа през 2024 г. ç
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Симона Халеп е новата шам-
пионка на Уимбълдън. Поставе-
ната под №7 тенисистка отнесе
с 6:2, 6:2 за 56 минути на фина-
ла седемкратната шампионка Се-
рина Уилямс и стана първата ру-
мънка, която вдига трофея на тур-
нира в Лондон. Това е втора тит-
ла от "Големия шлем" за 27-го-
дишната Халеп, която през 2018-а
триумфира на "Ролан Гарос".

37-годишната Уилямс пък не
успя да грабне 24-тия си трофей
от "Големия шлем" на сингъл и
съответно да изравни рекорда за
всички времена на австралийка-
та Маргарет Корт. Поставената
под №11 Уилямс за втора по-
редна година губи финала на Уим-
бълдън, след като през 2018-а
преклони глава пред германката
Анжелик Кербер.

Ñèìîíà Õàëåï ïðåãàçè Ñåðèíà Óèëÿìñ
íà ôèíàëà íà Óèìáúëäúí â Ëîíäîí

Националът Ивелин
Попов и неговият Ростов
стартираха с победа
новия футболен сезон в
Русия. В първия кръг
тимът на Валерий Кар-
пин посрещна Оренбург
и стигна до трите точки
след успех с 2:1. Попето
беше титуляр и остана
на терена през всичките
90 минути, а с най-
голяма заслуга за успеха
е Алексей Ионов, който
подаде за първия и сам
реализира втория гол.

От новите попълнения
на Ростов като титуляри
започнаха Дмитрий
Чистяков, Алексей Коз-
лов и Хорен Байрамян.
Попов действаше като
вътрешен халф, заедно с
Матиас Норман. Още в
11-ата минута Елдор
Шомуродов даде предни-
на на домакините. Атака-
та подхвана Роман
Ерьоменко, а центрира-
нето на Ионов намери
непокрития Шомуродов и
той отбеляза юбилейния
гол номер 500 за Ростов
в Премиер лигата.

Оренбург на няколко
пъти създаде напреже-
ние пред вратата на
Сергей Песяков, но в
42-рата минута получи
нов гол. Този път Ионов
се измъкна от двама
защитници и с хубав
изстрел в далечния ъгъл
направи безпомощен
Александър Довбня.

В началото на второто
полувреме Джордже
Деспотович стреля с
глава и с помощта на
гредата върна едно

Óñïåøíî íà÷àëî çà
Èâåëèí Ïîïîâ è Ðîñòîâ

Уилямс и Халеп бяха играли
10 пъти помежду си преди фи-
налния двубой в Лондон, като
американката има 9 победи и ве-
че 2 поражения срещу румънка-
та. Двете се бяха срещнали за
последно на 1/8-финалите на
Australian Open тази година, като
Серина спечели с 6:1, 4:6, 6:4.
Единственият им двубой на Уим-
бълдън досега пък беше първият
мач помежду им - 3:6, 6:2, 6:1
за американката във втория кръг
през 2011 година.

Новата шампионка направи
само три непредизвикани греш-
ки в целия мач. За сравнение,
Серина допусна 26 непредизви-
кани грешки. Румънката не до-
пусна пробив в двубоя, като от-
рази единствения брейкпойнт, от-
крил се пред Уилямс.

Футболният сезон в Русия започна с българско участие и брилянтен гол

попадение. Ивелин Попов
можеше да реши всичко
в 81-вата минута, но
беше блокиран от Миха-
ил Сиваков.

Отборите на Арсенал
(Тула) и Динамо (Москва)
откриха новия сезон в
руската Премиер лига.
Срещата завърши 1:1, а
Георги Костадинов беше
титуляр за "артилеристи-
те" и остана на терена
през всичките 90 минути.
Тимът на българския
национал се спаси от

загуба с много красив
гол на защитника Гиа
Григалава в 84-тата
минута.

Същите съперници се
изправиха един срещу
друг и в последния кръг
от миналия сезон, кога-
то направиха зрелищно
3:3 в Москва. Сега в
състава на Арсенал
нямаше почти никакви
промени. Като титуляр
от новите попълнения
стартира само младият
замбийски нападател

Ламек Банда, а след
почивката се появи румъ-
нецът Александру Тудорие.
Старши треньорът на
Динамо Дмитрий Хохлов
пък гласува доверие от
първата минута на Заур-
бек Плиев, Себастиан
Шимански и Рамил Шей-
даев.

Московчани откриха
резултата още в 16-ата
минута. Автор на първия
гол за сезона стана
португалецът Мигел Кар-
досо. ç

Ивелин Попов и неговият Ростов стартираха с победа новия футболен сезон в Русия

Румънката Симона Халеп за първи път печели титлата от Уимбълдън
Снимка Пресфото БТА

В Двореца на културата и
спорта във Варна стартира ев-
ропейското първенство по
хандбал за девойки до 19 го-
дини. В шампионата, който ще
продължи до 21 юли,  участ-
ват 10 отбора. България е в
група "А" със Сърбия, Ислан-
дия, Великобритания и Гърция,
а в група "Б" са Полша, Фин-
ландия, Украйна, Израел и Бос-
на и Херцеговина.

"Хандбалът е един от тези
спортове, към които има ин-
терес от децата, и аз се надя-
вам, че след провеждането на
шампионата ще има допълни-
телен тласък в развитието му.
С такива първенства даваме
шанс на най-младите състе-
затели да се докоснат до най-
добрите хандбалисти в Евро-
па, а това е чудесен стимул
за тях", каза при откриването
на първенството спортният ми-
нистър Красен Кралев. ç

Ñòàðòèðà
Åâðîïåéñêîòî
ïî õàíäáàë

Националният отбор по вод-
на топка на Унгария за жени пос-
тави рекорд за най-голяма по-
беда в официален мач. В първия
ден на шампионата по водни
спортове в Гуанджу (Южна Ко-
рея) унгарките се наложиха над
тима на домакините с 64:0. Ма-
джарките, които са двукратен
световен и трикратен европейки
шампион, буквално прегазиха от-
бора на Южна Корея, който учас-
тва за първи път на подобен фо-
рум. До момента най-изразител-
ната победа в историята на све-
товните първенства беше 62:0 за
Югославия срещу Гватемала на
Универсиадата през 1985 г.

В другия мач от група "В" Ру-
сия надделя на Канада с 18:10.
Внушителни победи имаше и в
срещите от група "А", където Хо-
ландия победи Южна Африка с
33:0, а САЩ се наложиха над Но-
ва Зеландия с 22:3. ç

Óíãàðèÿ çàïèñà
ðåêîðäíà
ïîáåäà - 64:0

Халеп грабна общо 19-ата си
титла в кариерата, като тя има
и 17 загубени финала. Серина
пък остава със 72 първи места
на сингъл, като вече е с 23 за-
губени финала.

С триумфа си Халеп си зас-
лужи 2 350 000 паунда от наг-
радния фонд, а финалистката Уи-
лямс ще прибави към банковата
си сметка 1 175 000 паунда.

Румънката, бивша лидерка в
класацията на WTA, взима 2000
точки за световната ранглиста,
като днес вече ще е на четвър-
то място в класацията. Серина,
също бивша №1, пък се прид-
вижва с една позиция на деве-
то място.

Тя печели 1300 точки с дос-
тигането си на финала, като взе
толкова и миналата година.ç
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППрeвалявания
ВОДОРАВНО: "По ръба на залеза". Бемол. Кало-

мел. Битер. Сарос. Тот. Даман. Дит. Тир. Велур. Рута.
Декор. ПИН. "Ленора". Аколада. Корени. Иловер. Ма-
сив. Талев (Димитър). Мот (Невил). Китен. Пик. Лъв.
Мисир. Тито (Йосиф Броз). "Татик". Рил. Минаре. Али-
готе. Еноли. Атаров (Николай). Мадан. Ризон. Тес ("Тес
от рода Д'Ърбървил"). Горан. ПАЛ. Кал. Сонар. ТАМА.
Кивот. "Депутат". Чан. Нивет (Сали). Рака (Джулио).

ОТВЕСНО: "Побитите камъни". "Атака". Ретор. Но-
сов (Николай). Неделин (Митрофан). Лъмет (Сидни).
Дорит ("Малката Дорит"). Танас. Бор. Верев. Марон.
Сон. Нал. Декан. Кител. Готи. Сало. "И ти си". Ирон.
Такамура (Котаро). Атика. Ираде. Зарар. Килер. Ла-
зарет. Галон. Полен. "Ритон". Лос. Рилов (Аркадий).
Тиган. Тур. Лем (Станислав). Дунав. Пилор. Пата (Йо-
зеф). "Зенит". Дебит. ТОКАМАК. Бал. Тарар. Конев
(Иван). Лата.

От днес ще започне
постепенно подобрение
на времето.

Все още ще има места
с краткотрайни валежи,
но те ще са по-малко. Тем-
пературите ще се повишат
и ще са от 23, 24 до  око-
ло 28, 29 градуса.

Частично нестабилно ще остане времето до сре-
дата на следващата седмица, с краткотрайни пре-
валявания в планинските и полупланински райо-
ни. Температурите до средата на седмицата ще
остават малко под обичайните за периода, от 25
до 30, впоследствие до 32 градуса.
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Шампионът Лудогорец
срази новака Царско село
с 2:0 в историческия първи
мач за дебютанта в efbet
Лига. Заради ремонт на
стадиона в Разград среща-
та се игра на "Ивайло" във
Велико Търново, а двата
гола на Клаудиу Кешеру
(7-дузпа, 66) донесоха
първи три точки за "орли-
те".

Разградчани бяха
изиграли два официални
мача преди този - победа
срещу Локомотив (Пд) с
2:0 за Суперкупата на
България и загуба от
Ференцварош с 1:2 в
първия квалификационен
кръг на Шампионската
лига. Именно заради
реванша с унгарците
треньорът на шампионите
Стойчо Стоев направи
десет промени в сравне-
ние с титулярите, които
започнаха в Будапеща.
Само Георги Терзиев
отново започна от първата
минута.

Ëóäîãîðåö çàïî÷íà çàùèòàòà íà
òèòëàòà ñ óñïåõ â èñòîðè÷åñêè ìà÷

За Царско село старти-
раха четири от новите
попълнения - Уесли Ната,
Евртон, Андерсон и Родни
Антуи, но тимът определе-
но отстъпваше на съперни-
ка и нито веднъж не
застраши сериозно врата-
та на Ренан.

След двубоя треньорът
на Лудогорец Стойчо
Стоев разкри какво е
нужно на тима за реванша
срещу унгарския първенец
Ференцварош в сряда.
Според наставника воде-
ният от него тим трябва да
има по-добър контрол
върху топката и повече

агресия. "От резултата съм
доволен, от играта също,
но през второто полувре-
ме. Без да подценявам
Царско село, те се надя-
ват да се утвърдят в
Първа лига, първото
полувреме беше по-лежер-
но, второто заиграхме.
Просто по-бавно играехме,
съперникът имаше въз-
можност да затваря прост-
ранствата, през втората
част действахме по-бързо
с топката, създадохме и
доста ситуации пред гола",
сподели Стоев. "Срещу
Ференцварош ни чака
труден реванш. Унгарците

са грамотен отбор, но ние
излизаме с единствена
мисъл да отстраним този
съперник, ще направим
всичко възможно. Падна
ни се и труден противник
още в първия кръг, дадох-
ме им инициативата в
първия мач, сега дано не е
така. Все още не сме в
оптимална форма и все
още не са се стиковали
новите футболисти. Трябва
ни по-добър контрол на
топката. Също така агре-
сия и създаване на повече
положения", заяви настав-
никът за предстоящия
реванш с унгарците.ç

Девет от най-добрите ни
фехтовачи заминаха за
световното
първенство по фехтовка за
мъже и жени, което започва
днес в Будапеща. В отбора ни
по сабя са Йоана Илиева
(носителка на Световната
купа за девойки до 20 години
и бронзова медалистка от
шампионата на планетата за
младежи и девойки в Полша),
Олга Храмова, Елица Стани-
мирова (седма в отборното
класиране на световното
първенство за младежи и
девойки в Полша), Панчо
Пасков (който на олимпиада-
та в Рио де Жанейро победи
осемкратния световен
шампион Алексей Якименко)
и Иван Мандов. В тима по
шпага са Пламен Диков,
Кирил Маринов, Иван
Зафиров и Илия Чакъров.

Даниел Иванов -
Аоияма допусна
четвърта поредна загуба
на големия летен турнир по
сумо в Нагоя. В осмия ден на
състезанието 33-годишният
българин, който е с ранг
"маегашира-2", отстъпи пред
"маегашира-1" Хокутофуджи.
Поражението остави българи-
на с баланс от 3 победи и 5
загуби.

САЩ и Русия ще играят
на финала
на Лигата на нациите по
волейбол за мъже. В полуфи-
налите в Чикаго американците
се наложиха с 3:2 (25:21,
17:25, 21:25, 25:20, 15:9) над
Бразилия. В другия полуфинал
защитаващият титлата си тим
на Русия се наложи над
световния шампион Полша с
3:1 (25:19, 24:26, 25:22,
25:21).

Шампионите
сразиха
дебютанта
Царско село
в първия му
двубой в
елита

Ëåâñêè çàìèíà çà Ðóñå áåç òðèìà îò íîâèòå
Група от 19 футболисти опре-

дели старши треньорът на Левски
Петър Хубчев за първия мач от
новия шампионат срещу Дунав та-
зи вечер от 20,30 часа в Русе.
Три от новите шест попълнения
пропускат старта на сезона в efbet
Лига. Това са контузеният Дени
Алар, както и пристигналите от

Септември младежки национали
Здравко Димитров и Асен Чандъ-
ров, които изтърпяват наказание
от баража за оставане в елита
срещу Арда. Освен това Николай
Михайлов, който има травма в ко-
ляното, също не пътува с тима.

В състава от мача срещу Ру-
жомберок, завършил с победа на

Румънецът Клаудиу Кешеру отбеляза и двата гола за Лудогорец във вратата на Царско село

efbet Ëèãà -  1-âè êðúã
Ботев (Вр) - Берое 1:3
0:1 Педро Еуженио 12, 0:2 Рубен Бригидо 69, 1:2 Мирослав

Будинов 76, 1:3 Милен Желев 87
ЦСКА - Етър 2:2
1:0 Али Соу 4-дузпа, 1:1 Даниел Младенов 57, 2:1 Митко

Митков 74, 2:2 Даниел Младенов 78
Лудогорец - Царско село 2:0
1:0 Клаудиу Кешеру 7-дузпа, 2:0 Клаудиу Кешеру 66

Арда (Кърджали) - Ботев (Пд), Славия - Витоша (Бистри-
ца) и Черно море - Локомотив (Пд)

след приключване на броя

Тази вечер от 20,30 ч.:
Дунав (Рс) - Левски

"сините" с 2:0, се завръщат Ста-
нислав Костов и Атанас Кабов.
Вратарят Милан Миятович, гръц-
кият защитник Янис Каргас и ар-
жентинският плеймейъкър Фран-
ко Мазурек са пред дебют в род-
ния шампионат, след като запи-
саха първи минути за "сините" в
Лига Европа.ç

Кипърският съдия Василис Ди-
митриу получи наряд за срещата
реванш в Лига Европа между Ти-
тоград и ЦСКА във вторник в Под-
горица. Арбитърът е на 41 годи-
ни, като има над 150 мача в ро-
дината си и близо 50 на между-
народно ниво. Макар Димитриу
да е ветеран, той така и не стига
до особено престижни наряди. В
Лига Европа кипърецът е свирил
6 мача от 2012 година насам. В
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Лигата на нациите е ръководил
двубой между Гибралтар и Лих-
тенщайн. Отделно е пращан на
срещи от Младежката шампион-
ска лига и на евроквалификации
при селекциите до 17 и 21 годи-
ни. Не е ръководил срещи на бъл-
гарски отбори.

Двубоят в Подгорица във
вторник се очертава като прото-
колен, след като ЦСКА спечели у
дома с категоричното 4:0.ç

Кристиано Роналдо се присъеди-
ни към лагера на Ювентус за

началото на своята лятна
подготовка. Португалецът

завоюва трофея от Лигата на
нациите през юни, след което се
отдаде на едномесечна ваканция.
Десетки фенове посрещнаха CR7
в спортната база на "бианконери-

те". Кристиано се появи по
тренировъчен екип, посрещна с

усмивка бурните овации и
скандирания по свой адрес и

отдели няколко минути за
автографи и снимки с ентусиази-

раните привърженици. Първата
контрола на италианския шампи-
он е на 21 юли срещу Тотнъм в

Сингапур.
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Снимка Пресфото БТА


