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Антимонополните регулатори на
Европейския съюз натискали Бълга-
рия да продаде държавния газов опе-
ратор “Булгартрансгаз” или щяла да
бъде глобена с 300 милиона евро.

ИНТЕРВЮ РЕФОРМИ

Това обяви Бойко Борисов пред жур-
налисти в сряда вечерта.

Потвърждение за подобно искане
обаче няма както в Министерството на
енергетиката, така и в КЕВР. Според

Атанас Зафиров
за калпавия закон
на Кунева срещу
корупцията 1 1

ЕС натискал за продажба
на „Булгартрансгаз”
В Министерството на енергетиката не знаят за подобно искане

СРИВ

Почетоха 45
години от гибелта
на Гунди и Котков

„Рейс” на Сатирата
спечели Гран при
на фестивал
в Скопие

експерти няма и директива, която да
изисква смяна на собствеността на газо-
вата инфраструктура. Единствената пре-
тенция на ЕК би могла да бъде за рав-
нопоставен достъп на различни достав-

чици до тръбите. Cпopeд гoвopитeля нa
ЕК Pикapдo Kapдoco paзcлeдвaнeтo
cpeщy Бългapия зa нapyшaвaнe нa
кoнкypeнциятa пpoдължaвa и peшeниe
още няма. 6

Гласувах за победа на левицата на предстоящия президентски вот. БСП трябва да покаже друго лице на политиката
и на президентската институция като място, където се защитава единствено националният интерес.

Това заяви председателят на БСП Корнелия Нинова вчера след участието си във вътрешнопартийното допитване

БОРИСОВ, МАНИПУЛИРАШ НИ
Представяте ли си какво

ще стане, ако изляза и
кажа: продаваме тръбите и
компресорните станции на
“Булгартрансгаз”? Да,
представяме си, г-н преми-
ер. И вие си го представяте
и умирате от страх само
като си го помислите. И ви
личи. Понеже енергетиката
ви защипа огромна обеца
на ухото. Скоро беше.

Само дето никой не
иска от България да про-
дава нито тръби, нито газо-
компресорни станции.

Няма евродиректива, която
да коментира формата на
собственост на инфраст-
руктурата. Единственото
нещо, което се иска от нас,
е да отворим газовия си
пазар, да могат и други
оператори, различни от
“Булгартрансгаз”, да до-
ставят и да транзитират
синьо гориво. Така е чест-
но. Това са правилата на
свободната конкуренция.
Разбирам, че са ви непо-
нятни. Вие си харесвате мо-
нопола. Дори повече. Вие

харесвате да сте единст-
вен. Да диктувате услови-
ята. Затова от години, още
от първия ви кабинет, ние
уж имаме газов пазар, но
само на книга. На практи-
ка е друго. Питайте част-
ния бизнес. Ще ви кажат.
Казаха го и в Брюксел.

До днес нищо не се е
променило на практика. А
вие откровено ни манипу-
лирате, играейки патрио-
тизъм. Лошо. Защото вина-
та за онези 300 млн. евро
глоба ще е ваша.

Светла
ВАСИЛЕВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

3 1

На мястото на
4214 напускащи
системата
възрастни учители
влизат 358 млади 2 1

Орязаха драстично
парите за
пенсионерите
в Гърция 8
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Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Корупцията в съдебната

система е най-вече в търгов-
ското правораздаване, обя-
ви вчера главният прокурор
Сотир Цацаров по време на
форум, посветен на борбата
със сивата икономика. По
думите му, тази корупция
много трудно се доказва,
защото практиките са “рафи-
нирани”.

Главният прокурор отно-
во разкритикува работата на
контролните органи към цен-
тралната и местната админи-
страция, но я отдаде на лип-
сата на добри закони. “Поня-

Изводите и препоръките от независимия европейски ана-
лиз за дейността на прокуратурата ще бъдат публикувани с
оглед големия обществен интерес. Това се разбра след сре-
щата в Брюксел на министъра на правосъдието Екатерина
Захариева със заместник-председателя на Европейската ко-
мисия Валдис Домбровскис.

Прокурори, специализирани в разследването на тежки
престъпления и корупция от Великобритания, Германия, Хо-
ландия и Испания извършват петдневна проверка в прокура-
турата в България. Посещението им трябваше да започне в
края на май, но това не се случи. Тогава от министерството
обявиха, че отлагането е по желание на “партньорите от
Брюксел” заради възражения по техническото задание.

За публичност на изводите и препоръките преди дни се
обявиха и Захариева, и главният прокурор Сотир Цацаров.

Фонд “Научни из-
следвания” на МОН,
който не работи де фак-
то след големите дала-
вери при министър Сер-
гей Игнатов в края на
2012 г., вчера обяви
най-сетне тематичен
конкурс за фундамен-
тални изследвания в 10

Поискаха оставките
на продуцентите в БНР
Новият директор на радиото настоя за оттеглянето на Силвия
Великова и Петър Волгин, Мартин Минков става програмен шеф

Н овият директор на про-
грама “Хоризонт” Васил
Велев е поискал остав-
ките на продуцентите в

дание на “Хоризонт”.
“Помолих за оставките на

ръководителите на всички
екипи, за да мога да сформи-
рам свой екип. Това не значи,
че някои от тях няма да оста-
нат като ръководители, но за
да е принципно решението,
помолих всички да подадат
оставки”, каза Велев пред “24
часа”. Той допълни, че съзна-
ва, че е трудно това да се
направи в кратки срокове и в

началото на лятото.
Мартин Минков и Валери

Ценков са новите лица в ръко-
водството на БНР, обяви ге-
нералният директор Алек-
сандър Велев. Минков става
програмен шеф на радиото.
Последният титуляр на поста
бе Иво Тодоров, но той бе
уволнен миналата година от
предишния генерален дирек-
тор Радослав Янкулов. После
се смениха няколко журнали-

сти, които обаче все времен-
но изпълняваха длъжността.

Досега Минков беше ди-
ректор на радио “Бургас”.
Преди три дни обаче Велев е
бил на среща с колектива на
регионалната радиостанция,
където е обявил, че ще пред-
ложи на управителния съвет
на БНР да избере инж. Кирил
Костадинов за шеф в Бургас.

Валери Ценков е новият
шеф на сайта на радиото,

радио “Бинар” и радио
“България”. Всички те вече
ще са под ръководството на
Ценков. Досегашният им на-
чалник Антон Митов поема
управлението на Златния
фонд на БНР.

Точно преди месец Алек-
сандър Велев поиска остав-
ките и на членовете на до-
сегашния управителен съвет,
като отново се обоснова с
желанието да състави собст-
вен екип. Тогава Анюта Ка-
чева, Калин Катев и Кристи-
ян Бояджиев отказаха да се
оттеглят.

програмата, за да състави
свой екип. Продуцентите са
Силвия Великова, Петър Вол-
гин, Даниела Якова, Цветели-
на Стоянова, шеф на репор-
терите, и Цвети Радева, която
отговаря за музикалните ре-
дактори. Оставките им са били
поискани на обедното засе-

КАЛОЯН ПАРГОВ:

БСП подкрепя безрезервно
евроантлантическата
ориентация на Черна гора
Разговор на Юлия КУЛИНСКА

“Целта е в Черна гора да достигнем европейски стандарти
на живот за хората. Когато го постигнем, ще сме готови

да станем част от ЕС”, заяви Тарзан Милошевич

 Г-н Паргов, председателят на
БСП и част от ръководството на пар-
тията разговаряхте вчера с пред-
ставители на Демократичната пар-
тия на социалистите в Черна гора.
Какъв беше поводът на срещата?

- Поводът за срещата бе ратифика-
цията от Народното събрание на про-
токола, свързан със споразумението за
приемане на Черна гора в НАТО.
Българските депутати гласуваха поло-
жително и ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ подкрепи споразумението, тъй
като няма как да не застанем зад во-
лята на черногорския народ и негова-
та евроатлантическа ориентация. В
рамките на срещата, в която участвах-
ме с председателя на ПГ и председа-
тел на НС Корнелия Нинова, зам.-
председателя на ПГ Ангел Найденов,
Бриго Аспарухов и аз като членове на
Изпълнителното бюро, подчертахме
нашата подкрепа към Черна гора за
тази евроатлантическа ориентация и
интеграция. Припомням, че в момента
страната се управлява, и то от доста
дълго време, от Демократичната пар-
тия на социалистите на Мило Джука-
нович. Г-н Тарзан Милошевич, който
беше в рамките на делегацията, е вто-

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

рият човек в партията. Той е политиче-
ски директор, който отговаря за орга-
низацията на формацията и е депутат
в Скупщината.

 Вие лично се срещате за втори
път с ръководни дейци на черногор-
ската управляваща формация?

- Да, това е втората среща моя, лич-
на, след миналогодишната. Знаете, че
бях на посещение в Черна гора, къде-
то бях приет от г-н Милошевич и гово-
рихме както на икономически и на об-
щополитически теми, свързани с вче-
рашния акт на парламента, така и за
сътрудничеството между двете партии.
Тъй като Демократическата партия на
социалистите е част от голямото се-
мейство на Партията на европейските
социалисти (ПЕС) по смисъла на тази
европейска ориентация и интеграция.
Разбира се, в партиен план има много
какво да учим от тях, най-вече от глед-
на точка на организацията и печеле-
нето на избори.

 Какви бяха темите, които обсъ-
дихте вчера?

- Обмяната на опит и сътрудниче-
ство между българските и черногор-
ските социалисти ще продължи. Ос-
новната тема на разговорите ни вче-
ра беше за балканското сътрудниче-
ство, защото тя е една от верните

посоки за обединение на Балканите в
посока не само политическо, но и
икономическо и социално сътрудни-
чество между всички държави, живе-
ещи на полуострова. Разбира се, под-
чертахме и нашите добри и приятел-
ски отношения. Отношенията между
България и Черна гора са добро поле
и платформа за бъдещо взаимноиз-
годно сътрудничество не само на Бал-
каните, но и в рамките на ЕС.

Изразихме и загриженост по отно-
шение на резултата от референдума във
Великобритания и опасенията ни, че
това може да забави приемането на
нови страни членки. Ние от БСП за-
явихме категоричната си позиция, че
подкрепяме безусловно европейската
ориентация на черногорския народ и,
разбира се, настояваме резултатът от
референдума да не възпира разширя-
ването на ЕС като процес и процедура.

НАУЧНИЯТ ФОНД НАЙ-СЕТНЕ ОБЯВИ КОНКУРСИ
научни области и кон-
курс за млади учени.

През 2014 г. при ми-
нистър Клисарова
фондът обяви един кон-
курс, при следващите
министри обаче парите
на ръководителите на
проекти не бяха разпла-
тени. Парите за тематич-

ния конкурс са 18 млн.
лв., от които 9 млн. за
първия етап ще бъдат
дадени тази година.
Най-много средства са
заложени за техничес-
ките науки (3,06 млн.
лв.) и за физическите
(2,16 млн. лв.). Кон-
курсът за фундаментал-

ни изследвания на мла-
ди учени пък ще разпо-
лага с 800 хил. лв. (50%
са за първия етап т.г.).
Учените трябва да пода-
дат проектите си до 5
септември, като канди-
датстващите вузове и
научни организации
трябва да са преки

изпълнители на проекти-
те, а не да действат
чрез посредници фир-
ми, каквато практика
имаше досега. Могат
обаче да възложат с
поръчка някои дейнос-
ти по проекта.

И з п ъ л н и т е л н и я т
съвет на фонда обяви и

конкурс за управител,
който трябва да има
поне 3 години управле-
ние на проекти или на
академична институ-
ция. До конкурса не се
допускат хора, които са
причинили щети на фон-
да, като старите му уп-
равители.

Корупцията била при търговските съдии
кога се чудя кой от санкцио-
ниращите органи какво точ-
но прави. За да си отговоря,
се налага да чета устройст-
вените им правилници”, раз-
кри главният прокурор.

Той допълни, че по сегаш-
ните правила от извършване-
то на нарушението до влиза-
нето в сила на санкцията ми-
нава близо година и полови-
на. Той призова “да въоръ-
жим контролните органи с
къс процес”. “Иначе сивият
сектор знае, че докато пла-
ти за нарушението, минава
толкова време, че или ще

обяви несъстоятелност, или
няма да бъде на адреса”,
каза Цацаров.

По време на форума пре-
миерът Бойко Борисов обя-
ви, че от началото на годи-
ната властите били събрали
с 1,4 млрд. лв. повече прихо-
ди в резултат от борбата със
сивата икономика и контра-
бандата. Той обясни, че вся-
ка сряда в Министерския
съвет се събират “министри,
шефове на служби, данъчни,
митници и главният прокурор
и анализират извършеното
през седмицата”.

ДОКЛАДЪТ ОТ АНАЛИЗА
НА ПРОКУРАТУРАТА
ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИЧЕН
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Юлия КУЛИНСКА

НС прие вчера на първо
четене Закона за предотвратя-
ване на корупцията и за отне-
мане на незаконно придобито
имущество. Законът беше под-
крепен от 130 депутати, 28 бяха
против, а 13 се въздържаха.
Документът влиза в сила 6
месеца след обнародването му,
а клаузите, свързани с конст-
руирането на Националното
бюро, започват да действат 3
дни след публикуването в
“Държавен вестник”.

Това е вторият законопро-
ект, изработен от екипа на ви-
цепремиера Меглена Кунева.
Първият му вариант бе блами-
ран от мнозинството през ми-
налата година. Преработените
текстове получиха сериозни
критики и бяха отхвърлени от
антикорупционната комисия, но
получиха подкрепата на воде-
щата правна. Проектът беше
критикуван и от ВКС, който
отбеляза, че неяснотите в него
създават условия за произвол,
политически атаки и попу-
лизъм.

Законопроектът “Кунева”
прокарва създаването на На-
ционално бюро “Антикорупция”,

ласувах за победа
на левицата на
предстоящите пре-
зидентски избори и
да покаже друго

лице на политиката и друг
образ на президентската ин-
ституция като място, където
се защитава единствено на-
ционалният интерес. Това за-
яви председателят на БСП
Корнелия Нинова, след като
гласува вчера на вътрешно-
партийното допитване в клуба
на БСП в Оборище, където
членува. По думите й победа-
та е важна за левицата и като
прелом за политиката на пре-
зидентската институция и в
управлението на страната в
посока към предсрочни пар-
ламентарни избори. Нинова
съобщи, че към момента са
гласували над 35% от члено-
вете на БСП. Има висока ак-
тивност и извън България,
откъдето се обаждат хора, за
да ни питат как могат да гла-
суват, обясни тя. Нинова бе
категорична, че е изключи-
телно важно да се чуе гласът
на социалистите и обеща да
се вслуша в мнението им.

“Кандидат-президентската
двойка трябва да даде друг
смисъл на институцията. Плев-
нелиев не бе президент на
републиката. Той разделяше
нацията, вместо да я обединя-
ва. Във външната политика
вземаше страна, което изпра-
вяше пред риск националната
ни сигурност. Във вътрешната

НС прие антикорупционния
закон на Кунева
От БСП заявиха, че нямат никакви намерения
да плащат сметките на управляващите

КИРИЛ ДОБРЕВ:
ДОКУМЕНТЪТ Е ЦЕНАТА
ЗА СПАСЯВАНЕ
НА КАБИНЕТА

Антикорупционният закон на министър Кунева е спорен,
както политически, така и професионално, но ще мине, защото
това е цената да се спаси управляващата коалиция, заяви по
време на дебатите депутатът и член на ИБ на БСП Кирил
Добрев. Той подчерта, че когато ГЕРБ и управляващите не
знаят как да решат даден проблем, веднага пишат нов закон,
а когато не искат да го решат, създават нов орган. Добрев
припомни, че в новия закон 85% от текстовете вече същест-
вуват в законодателството ни. “Новото е детекторът на лъжа-
та, с който да проверявате служителите. Това е “меко казано”
унизително. Вие всъщност бихте ли го пробвали със себе си?”,
попита той министър Кунева. При създаването на такива
органи всичко започва с много добри намерения, макар и
избиран от политици, създаваният орган да е независим и да
нямат управляващите превес, коментира Добрев. “Помните ли
тефтера “Златанов”, в който беше ясно записано “да се удари”,
“да се смачка”. Комисия беше използвана като политическа
бухалка. Какви са гаранциите, че това няма да се повтори с
новото бюро?”, попита Добрев. Социалистът поясни, че с новия
закон дори се стига по-далеч и  управляващите се връщат към
времето на Вишински. Анонимка и виновен до доказване на
противното, напомни той.

Добрев смята, че корупцията се вихри там, където хората
живеят бедно, където има дълбоки социални неравенства.
Според него тя може да бъде ограничена само ако обществото
ни стане по-богато и по-справедливо.

което ще обединява в себе си
част от Сметната палата, БОР-
КОР, Комисията за конфиска-
ция на незаконно придобито
имущество и Комисията за
противодействие на конфликта
на интереси. Най-противоречив
е текстът, който предвижда
възможност за подаване на
анонимни сигнали. В закона се
предвижда разширяване на
кръга на лицата, задължени да
подават имотни декларации. В
него вече са включени общин-
ските съветници, главните ар-
хитекти на общините, ректори-
те на държавните висши учи-
лища и други.

От БСП заявиха, че нямат
никакви намерения да плащат
сметките на управляващите и
че няма да подкрепят закона.
С този закон показвате, че не
се стремите да борите коруп-
цията, а искате за пореден път
да се харесате на Брюксел,
заяви Кирил Добрев. Атанас
Зафиров нарече документа “по-
литика на инат”. Манол Генов
пък се обърна към вицепреми-
ера Меглена Кунева с виц. Той
разказа за бивш председател
на комисия, който сутрин, оти-
вайки на работа, си е пускал в
пощенската кутия анонимен

сигнал, а на обяд си го е резо-
лирал за проверка. Генов при-
зова тесктовете да бъдат на-
правени така, че да не позво-
ляват репресия срещу опреде-
лени хора. С мракобесния ан-
тикорупционен закон управля-
ващите си гласуваха нова по-
литическа бухалка, коментира
Филип Попов.

Данаил Кирилов обяви, че
ГЕРБ съзнателно, обосновано
и  последователно ще подкре-
пи закона. Бюрото за предотв-
ратяване на корупцията, няма
как да бъде контролирано, пре-
дупреди Валентин Иванов от
ПФ. Съпартиецът му Славчо
Атанасов нарече закона “Све-
тата инквизиция”. Според Най-
ден Зеленогорски от РБ било
по-добре, че законът не е бил
приет в първия му вариант,
защото новият бил много по-
строг. Ферихан Ахмедова от
ДПС се обърна към Кунева с
констатацията, че законопро-
ектът й не струва, но депутати-
те от движението ще го под-
крепят.

АБВ не подкрепи докумен-
та. Иван Иванов подчерта, че е
важно да се работи на всички
нива за борба с корупцията. Той
заяви, че АБВ е твърдо решено

да действа за разработването
на добри предложения, които
да доведат до работещ закон.
Георги Кадиев се обяви против
закона, защото се създавал
класически Франкенщайн. Той
поиска вместо да се създава
такъв орган, да се дадат повече
права на служителите в ДАНС,

които работят по противодейст-
вие на корупцията по високите
етажи на властта. Според Во-
лен Сидеров с този проект
Кунева подавала заявка в ЕК
отново да стане еврокомисар.
Ще ви изпратим с бяла кърпич-
ка на гарата, обеща лидерът на
“Атака”.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова се срещна с представители на “Солидарна България”.
На срещата бе обсъдена декларация на сдружението за ТТИП и СЕТА, която е

изпратена и до всички парламентарно представени партии

Корнелия Нинова гласува
за победа на левицата
на президентския вот

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Нямаме данни, които да са потвърдили на-
личието на терористични клетки в България.
Това обяви вчера председателят на ДАНС Ди-
митър Георгиев след заседанието на комисии-
те по вътрешна сигурност и за контрол върху
спец службите, на което бяха представени
антитерористичните мерки, които предприе-
ма страната ни. Коментарът му бе по повод
появилата се информация, че ДАЕШ публику-
ва държавите, в които има спящи клетки и
сред тях България фигурира като страна с
умерен риск.

Няма конкретна заплаха за България, успо-
кои още Георгиев. Предприети са действията по
държавния антитерористичен план. Всяка ин-
ституция работи, имаме контратерористичен

НЯМА ДАННИ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИ КЛЕТКИ
В БЪЛГАРИЯ, ДОКЛАДВА ДАНС

политика защитаваше монопо-
ли и олигарси. Многократно
наложи вето върху текстове
на закони, които защитаваха
българите. Нито веднъж не
наложи вето върху текстове,
които отнемат техни права”,
категорична бе тя. “Кандидат-
президентската двойка на ле-
вицата трябва да прави точно
обратното на това, което  Плев-
нелиев е правил. На първо
място да защитава национал-
ния интерес и на Изток, и на
Запад. Във вътрешен план той
трябва да е обединител на
нацията и социален човек.
Истински патриот”, уточни Ни-
нова. Според нея правенето на
политика в НС и предлагането
на алтернатива е пътят, по
който БСП ще върви, за да си
върне силата и мощта.

Нинова припомни, че цели-
те, които левицата си е поста-
вила, са връщане на държава-
та в икономиката по съвреме-
нен, пазарен и конкурентен
начин, безкомпромисна борба
с монополите и връщане на со-
циалната държава.

“Ако допитването покаже,
че имаме нужда от широко под-
крепен кандидат, почваме кон-
ференциите, които трябва да
номинират такъв човек. В
същото време стартираме пре-
говорите с всички вляво. Про-
грама максимум - преди Буз-
луджа да можем да предста-
вим президент. Ако не успеем
- 30 август е крайният срок”,
добави лидерът на БСП.

Г

закон за действие, всяка институция знае как-
во да прави, подчерта Георгиев.

Вътрешният министър Румяна Бъчварова
обясни, че е дадена информация на депутатите
за плана от мерки, по който работят службите
и МВР. Няма непосредствена заплаха за стра-
ната ни, нито има конкретни сигнали, увери и
тя. Акцентира се на сигурността на летищата и
транспортните обекти. Бъчварова опроверга спе-
кулации в медиите, че била казала, че полица-
ите, участвали в престрелката преди няколко
дни и обезвредили опасни бандити и крадци,
трябва да бъдат наказани. Никога не съм казала
това, оправда се тя. В момента тече разслед-
ване и то щяло да установи фактите. Не смя-
тала, че те трябвало да бъдат наказани.
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Археолози, архитекти, реставратори и други специалисти,

свързани с проучването и опазването на паметниците на кул-
турата у нас, излязоха вчера на протест срещу приетите в НС
промени в закона за културното наследство. Протестиращите,
организирани от Форум “Културно наследство”, настояват пре-
зидентът Плевнелиев да наложи вето на промените в закона.
Според новоприетите текстове всички дейности, свързани с
местни паметници на културата, и контролът за опазването им
се предават от държавата в ръцете на общините. Комисии от
трима души от местната кметска администрация ще отговарят
за инвестиционното строителство и реставрирането на недви-
жимите паметници на културата, вместо специализирания ин-
ститут НИНКН, който е към Министерството на културата. В
общините няма специалисти по проучване и опазване на па-
метниците, а тричленките са подчинени на кмета, което е жив
конфликт на интереси и корупция, заявяват протестиращите.

Приет е закон за унищожаването на паметниците, не за
опазването им, коментираха и вчера археолози и архитекти.
Т.нар. инвестиционни интереси за строителство и “усвояването”
на пари от европейските програми са целта на лобистите в НС,
надделяли при гласуването, категорични са специалистите.

Ïàðàâîåíèçèðàíè áèõà ïðîòåñòèðàùè
ñðåùó „Íîùíèòå âúëöè”
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Национално движение “Русофили” призова България и

Украйна да се откажат от пропагандата на необоснованата
тема за възможна руска агресия срещу двете страни. Това
стана ясно от декларация на движението по повод посеще-
нието на Порошенко. В нея се посочва, че България и
Украйна трябва да прекратят подкрепата си срещу санкци-
ите за Русия, които според русофилите са доказали своята
контрапродуктивност и вредност за всички страни, които
имат отношение към тях. “Като страна, исторически и духов-
но свързана както с Украйна, така и с Русия, България е
призвана да бъде фактор на помирението и разбирателст-
вото, а не да участва в разпалването и подклаждането на
вражди, в основата на които лежат интереси, чужди на
нашите народи”, завършва декларацията.

НД „РУСОФИЛИ” ПРИЗОВА
ДА СПРЕ ПРОПАГАНДАТА
ЗА АГРЕСИЯТА НА РУСИЯ

аравоенизирани наци-
оналисти атакуваха
протестиращи срещу
похода на Моторист-

ППППП

Росен Плевнелиев обещава на Петро Порошенко с
думите, че „никога няма да признаем незаконната
окупация и анекс над Крим от Руската федерация”

кия клуб “Нощните вълци”, из-
вестен като рокерите на Пу-
тин, които вчера преминаха
през Бургас. На излизане от
морския град се стигна и до
сблъсъци. Изходите на града
осъмнаха с плакати с надпи-
си: “Путин е терорист”, “Пре-
чупен кръст е равно на сърп
и чук” и фашистки символи.
Две групи от общо 15 човека,
едните пристигнали, за да
приветстват руските рокери,
а другите - да ги саботират,
се сбиха малко след преми-
наването на мотомарша през
града. Всички те минаха през
ареста, за да дадат показа-
ния за случилото се. Сред тях
бе и председателят на укра-

инската диаспора у нас Ма-
риан Горбан. Няма пострада-
ли от сблъсъка, като изклю-
чим една скъсана тениска,
съобщиха от полицията. Кон-
фликтът е възникнал между
представител на патриотич-
ната организация Български
воински съюз “Васил Левски”
и група чужденци, предимно
украинци. Украинците са ча-
кали на изхода на Бургас с
намерение да преградят пътя
на мотомарша, чиято следва-
ща точка бе паметникът
“Шипка”. Българите са се опи-
тали да им попречат. Роке-
рите обаче са били предва-
рително предупредени, че на
изхода на Бургас може да
възникне конфликт, и напус-
наха града по друг маршрут.

По същото време прези-
дентът Росен Плевнелиев

проведе среща с украинския
си колега Петро Порешенко.
На съвместния им брифинг в
типичния си стил Плевнели-
ев отново демонстрира поли-
тически пристрастия. Той
обяви, че “не признаваме и
никога няма да признаем не-
законната окупация и анекс
над Крим от Руската федера-
ция”. Плевнелиев заяви, че в
зоната на Черно море има
триумфална арка на неста-
билност и замразени кон-
фликти. По думите му, ба-
лансът в черноморския реги-
он е тотално разрушен. Той
обяви, че България няма да
участва в регионални иници-
ативи в Черно море, а само
под шапката на НАТО.

Порошенко предложи за-
силено военно сътрудничест-
во. “Ние реформираме секто-

ра на отбраната и сигурността
в сътрудничество с нашите
партньори, такива страни като
България и Румъния. Това е
нещо, в което Украйна е мно-
го заинтересована. Става дума
не само за това да обсъдим
въпросите за създаване на
съвместната флотилия. По вре-
ме на нашата среща с прези-
дента на Румъния подчертах,
че ние подкрепяме тази ини-
циатива, но става дума и за
това да създадем обща брига-
да по образец на това, което е

било създадено заедно с на-
шите литовски и полски парт-
ньори”, заяви Порошенко.

Премиерът Борисов също
проведе среща с украинския
президент. Той съобщи, че
страната ще подкрепи пре-
доставянето на безвизов ре-
жим за украинските гражда-
ни при пътуванията им в Ев-
ропейския съюз, защото Ук-
райна е изпълнила поставе-
ните й условия.

АРХЕОЛОЗИ, АРХИТЕКТИ,
РЕСТАВРАТОРИ
ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ
ПРОМЕНИТЕ ЗА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Коментар на стр. 12

Велиана ХРИСТОВА

П р о ф и л а к т и ч н и т е
прегледи при личните
лекари на учениците да
включват и тест за нарко-
тици. За такава преван-
тивна мярка се обяви
председателят на парла-
ментарната група на
ГЕРБ и шеф на комисията
по вътрешна сигурност
Цветан Цветанов по вре-
ме на дискусия, посвете-
на на световния ден за
борба с наркоманиите и
трафика на наркотици.

С колеги народни
представители сме поста-
вили въпроса защо да не
се предвиди в профилак-
тичните изследвания, ко-
ито се правят на ученици-
те, да няма и тест за нар-
котици. Ако имаме навре-
менната намеса, можем
да запазим много от тези
деца, заяви Цветанов.

Организатор на диску-
сията в Народното събра-
ние е Националният съвет
по наркотични вещества,
а в нея участват пред-

ОБМИСЛЯТ ТЕСТОВЕ ЗА
НАРКОТИЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ставители на общинските
съвети по наркотични ве-
щества от всички област-
ни градове. Според орга-
низаторите на кръглата
маса се злоупотребява с
лечебните свойства на
марихуаната.  хПредста-
вители на общинските
съвети за борба с нарко-
тиците поискаха да се
въведе задължителен об-
щественополезен труд за
непълнолетни дилъри на
дрога. Теменужка Любе-
нова от областния съвет в
Благоевград настоя за по-

строги наказания за хва-
натите дилъри. Не може
една и съща присъда да
бъде за дилър, който ата-
кува подрастващите, и
дилър, който продава, да
кажем, на края на града,
заяви Любенова и настоя
за разграничение на две-
те ситуации.

На срещата председа-
телят на образователната
комисия Милена Дамяно-
ва припомни, че в новия
закон за училищното об-
разование има записани
мерки за превенция.

РЕЦИДИВИСТИТЕ ЩЕ МОГАТ
ДА БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ
ПРЕДСРОЧНО

Сериозно либерализиране на режи-
ма за предсрочно освобождаване на
осъдени за лишаване от свобода пре-
движдат нормативни промени, изготве-
ни от Министерството на правосъдието.

Ведомството на министър Екатерина
Захариева се опитва да прокара промя-
ната на наказателната политика чрез
промени в Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража.
Заключителните разпоредби предвиж-
дат сериозна реформа и на части от
Наказателно-процесуалния кодекс и
Наказателния кодекс. От правото да ис-
кат предсрочно освобождаване ще мо-
гат да се възползват дори и рецидивис-
ти. Ако лишен от свобода вече е
изтърпял част от наказанието си, поис-
кал е предсрочно освобождаване и това
е станало, но след извършване на ново
престъпление отново попадне зад ре-
шетките, то той отново ще има право да
иска да излезе предсрочно от затвора.

Предлага се по-гъвкав режим за
преместване на лишени от свобода как-
то от един затвор в друг, така и в рам-
ките на един затвор. Предоставя се
възможност за осъдения при добро по-
ведение да поиска от началника на
затвора преместването му в затворни-

ческо общежитие от открит тип. Нару-
шителите на реда в затвора също полу-
чават повече права.

Особено внимание е отделено на
института на предсрочното освобожда-
ване. Новото е, че затворниците вече
ще могат директно да комуникират със
съдебните власти, като така заобикалят
затворническата администрация.

Правосъдното министерство пред-
лага възможността и осъдените на до-
животен затвор да могат директно да
искат от съда да заменя доживотната
им присъда с 30 години затвор. Пред-
лаганите изменения се налагат зара-
ди пилотно решение срещу България
на Европейския съд по правата на
човека, според което у нас има систе-
мен проблем с лошите условия в ме-
стата за лишаване от свобода и лип-
сват ефективни правни средства за за-
щита срещу тях.
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рез 2060 г. на 100 осигу-
рени ще съответстват
около 86 пенсионери за
трудова дейност. Това

С шест медала - златен, 3
сребърни и 2 бронзови се
завърна българският олим-
пийски отбор по математика
след надпреварата в Младеж-
ката балканска олимпиада.
Постиженията тази година са
изключително високи. Голям
повод за гордост е златният
медал на Евгени Кайряков от
СМГ, който също така е втори
сред 124 състезатели в общо-
то класиране на олимпиада-
та, коментираха организато-
рите.  Останалите участници в
отбора са Виктор Балтин от
MГ в Бypгac, Иво Петров от
CMГ, До виет Къонг, CMГ, Кри-
стиан Минчев от MГ в Бypгac
и Светлин Лалов от CMГ. Ръко-
водител на отбора е проф.
Сава Гроздев, преподавател
във ФМИ на СУ. Ирина Шар-
кова е зам.-ръководител на от-
бора от години и преподава-
тел по математика в Първа
частна математическа гимна-
зия.  Тази година престижно-
то състезание се проведе от
24 до 29 юни в Слатина,
Румъния. Участие взеха 11
балкански държави и 9 гос-
туващи държави от цял свят,
сред които Индонезия, Фран-
ция, Саудитска Арабия, Фи-
липини и други. България се
нареди на четвърто място в
отборното класиране след
Турция, Румъния и Сърбия.

За сключване на съдебна спогодба за
собствеността на бившия Партиен дом в
Димитровград получи пълномощия от ме-
стния парламент кметът Иво Димов. За
споразумението той вече е водил разго-
вори с министрите на правосъдието, фи-
нансите и регионалното развитие и бла-
гоустройството. За собствеността на ад-
министративната сграда държавата заве-
де дело през 2015 г. В нея в момента се
помещават Районният съд, прокуратура,
нотариуси, адвокати и още редица
държавни и общински служби. Пред опас-
ността делото да бъде загубено от общи-
ната кметът Димов пледира общинските
съветници да подкрепят спогодбата. Спо-
ред него държавата и общината са като
“Давид срещу Голиат” в това съдебно
дело. Освен това кметът предупреди, че
ако сградата остане общинска, има опас-
ност да изгубят Районния съд, прокурату-
рата и Агенция по вписванията. Един от
критериите в новата съдебна карта на
страната е съдът да се помещава в
държавна собственост. От БСП обаче
се обявиха против това общината да
загуби собственост. “Нека не си даваме
собствеността с лека ръка така, както
направихме с ВиК, апелира съветникът
Димитър Петров. Според него дори при
тази уникална конфигурация на управ-
ляващи на местно и национално ниво
не е коректно от страна на държавата
да поставя такива ултиматуми.

Злато за наш олимпийски отбор по математика ДИМИТРОВГРАД
ДАВА НА
ДЪРЖАВАТА
БИВШИЯ ПАРТИЕН
ДОМ, БСП ПРОТИВ

100 ðàáîòåùè ùå îñèãóðÿâàò
ïåíñèÿòà íà 86 âúçðàñòíè
ППППП
Между 2015 и 2060 г. пенсионерите намаляват с над 412 хил. души

предвижда актюерският доклад
на НОИ за дългосрочното фи-
нансово състояние на фондове-
те на ДОО за периода 2016-
2060 г. През 2015 г. на 100 оси-
гурени лица съответстваха 77
възрастни с пенсии за трудова
дейност. В следващите няколко
години се очаква подобрение в
коефициента на зависимост, но
до 2037 г., когато пенсионната
възраст за жените и мъжете ще
се изравни на 65 г., съотноше-
нието работещи:пенсионери ще
е под 77%, прогнозират специ-

алистите. След 2037 г., населе-
нието ще застарява, продължи-
телността на живота ще се уве-
личава, а заетите ще намаля-
ват, коефициентът на зависи-
мост ще нарасне значително.

Общият брой на хората с
пенсии за трудова дейност, из-
плащани от ДОО, намалява от
2 135 700 през 2015 г. до 1 723
600 през 2060 г., т.е. с над 412
хил. души.  За 25 години (от
2015 до 2040 г.) хората с лични
пенсии за инвалидност се уве-
личават от 402,3 хил. на 600 хил.
души, което е 33,2% от общия
брой на пенсионерите с пенсии
за трудова дейност. Специали-
стите смятат това явление за

нормално, въпреки стремежа
към повишаване на контрола и
намаляване на възможностите
за достъп до инвалидни пенсии.
Причина за това е по-късното
придобиване право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст
и увеличената заболеваемост с
напредването на възрастта.
Прогнозите са, че след 2040 г.
броят на инвалидните пенсии
ще намалява и към 2060 г.
26,6% от всички пенсионери ще
са с инвалидни пенсии.

При 100% събираемост през
2016 г. се очаква приходите от
осигурителни вноски от около 2
762 800 осигурени да са близо
4,8 млрд. лв., като средната

осигурителна вноска е 19,4%.
През 2020 г. при 20,9% вноска,
събирана от около 2 779 200
осигурени, очакваните приходи
са 6 331 900 млрд. лв. През
2040 г. от над 2,3 млн. души с
осигурителна вноска от 20,4%
приходите ще са над 12,4 млрд.
лв., а 20 години по-късно от 2,01
млн. осигурени се очаква
постъпленията в хазната на
НОИ да са над 23,6 млрд. лв.

През 2060 г. се очаква насе-
лението на страната да е 5,462
млн. души, от които 2,039 млн.
работна сила, около 161 хил.
безработни, а ръстът на БВП е
1%, предвиждат допусканията
за населението, икономиката и

пазара на труда. За 2016 г. при
население от 7,134 млн. души,
работещите са 3,053 млн. души
при 285 хил. безработни.

Планираното увеличение на
тежестта за една година стаж в
пенсионната формула от 1,1 до
1,5 съществено ще подобри
адекватността на пенсиите от
първия стълб, смятат специали-
стите. Според тях обаче подоб-
ряването на адекватността на
пенсиите е съпроводено с на-
растване на дефицита на ДОО
в дългосрочен план. За осигу-
ряването на балансиран бюд-
жет ще бъде необходима суб-
сидия от държавния бюджет за
покриване на недостига.

Въпреки бунтовете, посещенията на воен-
ния министър Николай Ненчев и обещанията
за много работа и хубави заплати, агонията
в “Интендантско обслужване” в Калофер
продължава. Тази седмица всички работници
отново са в неплатен отпуск. Единствената
поръчка в последните седмици е за бели
манти на ниски разценки - една за 1 лев.
Шивачки са взели заплата по 100 лева за
миналия месец, други - по 80-90 лева.

Столичното метро ще тръгне до квартал “Хла-
дилника” преди края на юли. Първоначално срокът
за пускането на продължението на втората линия
от подземната железница бе 31 юли. Очакванията
на общината са близо 20 хиляди пътници на ден да
преминават през новата метростанция “Витоша”.

Обектът вече е готов, текат изпитанията, след
десетина дни започва и движението на влаковете
без пътници. Остават довършителни дейности на
повърхността на участъците.

Целият участък от километър и триста и новата
метростанция на стойност около 44 млн. лева се
финансират от оперативна програма.

Анестезиолог на съд
за смърт на пациентка

О
Окръжната прокуратура в Благоевград внесе в съда об-

винителен акт срещу 51-годишния д-р С.Караджов за смърт
на пациентка. Той е дипломиран специалист по анестези-
ология и реанимация и е работил в МБАЛ в Благоевград от
юли 2010 г. През 2010 г. той опитал да интубира пациентка
преди операция за премахване на извънматочна бремен-
ност. Докторът обаче не разбрал, че тръбата е попаднала
не в трахеята, а в хранопровода. След като преценил, че е
извършил всички необходими действия, той съобщил на
екипа, че жената е готова за опериране. Вследствие на
незапочнатото командно дишане пулсът на пациентката
започнал драстично да пада. Д-р Караджов предприел
ръчно обдишване, на пострадалата била сложена допълни-
телна доза атропин и адреналин. По спешност бил извикан
и друг анестезиолог, който преслушал болната, установил,
че тя не диша и веднага я интубирал, като извадил тръбата
за обдишване и поставил нова в трахеята. Въпреки
продължилите реанимационни мероприятия пациентката
починала. Заключенията на съдебномедицинските експер-
тизи сочат за причинно-следствена връзка между действи-
ята на обвиняемия Караджов и фаталния за пациентката
изход. До него се стигнало поради немарливо изпълнение
на задълженията. Причини за престъплението са погрешна
преценка на ситуацията от професионална гледна точка и
пренебрегване на основните изисквания за добра лекар-
ска практика. Починалата била на 30 г., майка на 3 деца.

ВОЕННИТЕ ШИВАЧКИ ВЗЕМАТ
ПО 100 ЛЕВА ЗАПЛАТИ

През август се очаквала голяма поръчка
и нов договор за новата военна униформа
към Министерството на отбраната. Изпълня-
ва се и междинна поръчка от старата уни-
форма, която е по-добре платена, и шивач-
ките се надяват да вземат нормални за-
плати.

В предприятието работят около 140 жени,
които многократно излизаха на протест и
блокираха подбалканския път София-Бургас.

ПУСКАТ МЕТРОТО ДО „ХЛАДИЛНИКА”
ПРЕДИ КРАЯ НА ЮЛИ

Снимка БГНЕС
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гoвopитeля нa кoмиcиятa
Pикapдo Kapдoco paзcлeд-
вaнeтo cpeщy Бългapия зa
нapyшaвaнe нa кoнкypeн-
циятa пpoдължaвa и зaceгa
вce oщe нямa peшeниe.

ЕК е поискала да се
продаде част от “Булгарт-
рансгаз” на стратегически
инвеститор, за да се уве-
личи конкуренцията на
българския газов оператор
и да се прекрати наказа-
телна процедура срещу
БЕХ за злоупотреба с
монополното положение
на дъщерните й дружест-
ва, предаде “Медиапул”.
Досега обаче от ЕК
потвърждение за подобно
искане няма както в Ми-
нистерството на енерге-
тиктата, така и в КЕВР.
Експерти коментираха, че
няма и европейска дирек-
тива, която да изисква
смяна на собствеността на
газовата инфраструктура.
Единствената претенция
на ЕК би могла да бъде за
равнопоставен, прозрачен
и постоянен достъп на раз-
лични доставчици до тръби-
те. От Министерството на
енергетиката са обяснили
пред “Медиапул”, че са

Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) взе
окончателното си решение за
цените на тока, които влизат в
сила от днес. На заседанието
си вчера регулаторът определи
от 1 юли цената на електрое-
нергията в страната за дома-
кинствата да се повиши сред-
но с 0,04 на сто, на топлоенер-
гията пък се намалява средно
с 2,5%. В предварителните из-
числения регулаторът предвиж-
даше понижение на цената с
0,02% на тока.

За битовите клиенти на ЕВН
в Югоизточна България токът
ще поскъпне с 0,83%. Дневна-
та тарифа става 0,17217 лв. за
киловатчас, а нощната -
0,09779 лв. В предварителните
изчисления КЕВР предвижда-
ше цената да бъде увеличена с
около 0,6%. За абонатите на
“Енерго Про” в Североизточна
България цената намалява, но
не с обявените 0,91%, а с
0,88%. Дневната тарифа на
дружеството става 0,18452 лв.
за киловат, а през нощта -
0,10117 лв. За потребителите в
Западна България, обслужва-
ни от ЧЕЗ, няма да има промя-
на. Средно претеглено цената
на електроенергията в крайна
сметка се повишава с 0,04 на
сто. “Ако едно домакинство
сега има сметка за ток в раз-

Средно между 4 хил. и 5 хил. нови
визи на ден се издават за руски тури-
сти, съобщи вчера министърът на ту-
ризма Николина Ангелкова. Тя посочи,
че в периода 1 май - 16 юни са изда-
дени 105 хил. визи за руски граждани,
което е с 30 на сто повече спрямо
същия период на предишните години.

Два сезонни международни влака ще пътуват между София
и Солун до края на летния сезон. От София за Солун влакът ще
се движи всеки петък до 2-ри септември, а в обратното направ-
ление от Солун за София ще пътува в неделните дни до 4-и
септември, съобщиха от БДЖ.

Влакът от София за Солун ще пътува в състав с директни
вагони от редовния международен влак от Букурещ за София,
който заминава от румънската столица в 12,50 ч. и пристига на
Централна гара София в 22,25 ч. От София композицията ще
тръгва в 23,55 ч. и ще пристига в Солун събота сутрин в 06,30
ч. В неделя влакът ще заминава късно вечерта от Солун в 23,10
ч. и ще пристига понеделник сутринта на Централна гара София
в 06,15 ч. От София директните вагони от Солун за Букурещ ще
пътуват с редовния международен влак за Румъния, който
тръгва от Централна гара София в 08 ч. и пристига в Букурещ
в 17,24 ч.

Композицията на тези влакове е съставена от един кушет
вагон от София до Солун и обратно, както и от два седящи
вагона, по един кушет и един спален вагон от Букурещ  до Солун
и обратно. За спалния и кушет вагоните от Букурещ до Солун
и обратно резервации могат да се правят само в Букурещ и
Солун.

Цената за пътуване до втория най-голям град в Гърция е 32,86
лв. за еднопосочен билет, 2-ра класа, допълнително се заплащат
запазено място - 1,96 лв. или кушет място - 18,38 лв. в посока.
Валидността на билетите за пътуване в една посока е 15 дни,
а при двупосочен билет - 1 месец. Билети и запазени места могат
да бъдат закупени до два месеца преди датата на пътуване. В
тези влакове се допускат и пътници с билети InterRail, Eurail,
BalkanFlexipass (допълнително се заплащат резервации за се-
дящо място или кушет). Притежателите на тези билети имат
възможност да ползват и фериботните връзки между Гърция и
Италия.

СПОРЕД БОЙКО БОРИСОВ

ЕС иска да продадем
„Булгартрансгаз”
Няма официална позиция от ЕК, според експерти няма и евроизискване
за смяна на собствеността на газовата инфраструктура

зa Бългapия.
“Когато дойде комиса-

рят по конкуренцията Мар-
грете Вестагер и каже, че
трябва да продадем “Бул-
гартрансгаз”, за нас това
е тежък политически удар.
Иначе следва наказател-
на процедура до 300 млн.
евро”, казва Борисов в ау-
диозапис, разпространен
от Министерския съвет.
“Иcкaт дa ни нaлoжaт пpo-
цeдypa зa coбcтвeнocттa

нa тpъбитe и кoмпpe-
copнитe cтaнции. Hиe нe
мoжeм дa гo дoпycнeм
тoвa, тъй кaтo щe e тeжък
пoлитичecки yдap cpeщy
Бългapия и нeдoпycтимo зa
нac, кaквитo и пapи дa ни
caнкциoниpaт”, е кoмeнти-
paл Бopиcoв. Toй ce
cpeщнa в cpядa c eвpo-
кoмиcapя пo кoнкypeн-
циятa Mapгpeтe Becтaгep
и пpeдceдaтeля нa ЕК
Жaн-Kлoд Юнкep. Cпopeд

направени много промени
за осигуряването на
достъп на частни лица до
газопреносната мрежа на
държавния оператор.

През 2012 г. ЕК заве-
де дело срещу България,
че не е осигурила достъп
до газопреносната си мре-
жа, след жалби на “Овер-
газ”, която искаше да
ползва тръбите на “Бул-
гартрансгаз”, за да внася
директно гориво. Претен-
цията бе, че операторът
не предоставя задължи-
телния според евроизиск-
ванията максимален ка-
пацитет за доставка на газ
в двете посоки във всич-
ки входни и изходни точ-
ки в България, особено по
отношение на точките, в
които българската систе-
ма се свързва с ру-
мънската и гръцката газо-
преносна мрежа - съот-
ветно Негру вода и Сиди-
рокастро. Стигна се и до
дела в Съда на ЕС в Люк-
сембург.

Преди дни “Булгарт-
рансгаз” подписа споразу-
мение с гръцкия оператор
ДЕСФА за междусистем-
на свързаност именно при

входно-изходната точка
Кулата-Сидирокастро, ко-
ето позволява на други
доставчици на газ да пра-
вят заявки за ползване
на свободните капацитети
на мрежите, както и да
извършват виртуална
търговия на газ. Вече дори
има пет заявки от частни
фирми - три български,
една гръцка и една швей-
царска, за капацитет, пре-
даде “Медиапул”. Сред тях
обаче не е “Овергаз Инк”,
която дни преди края на
2015 г. бе отрязана от
доставки от “Газпром”,
която притежава полови-
ната от капитала на част-
ния газов доставчик, но
акционерите му са в про-
цес на развод. Именно
сключеното споразумение
с ДЕСФА и подготвяното
такова и с румънския га-
зов оператор “Трансгаз”
за точката “Негру вода”,
което се очаква да стане
факт до дни, ще са и ко-
зовете на българската
страна в отстояването на
позицията, че са предпри-
ети мерки за подобряване
на конкуренцията на газо-
вия пазар.

До 5 хил. визи средно на ден се издават за руски туристи у нас
Предприели сме всички необходими

мерки за увеличаване на интереса към
България от страна на Русия, коменти-
ра Ангелкова. Тя съобщи, че в сайта на
Министерството на туризма е публику-
ван проектът за изменение на Закона
за устройство на черноморското край-
брежие и вече се приемат предложения

от страна на заинтересованите страни.
Очакваме след лятната ваканция той
да влезе за разглеждане от Народното
събрание, добави Ангелкова.

Министърът отбеляза, че има пред-
ложение общините, на чиито територии
се разполагат палатки, каравани и кем-
пери, да получават макар и минимално

заплащане от туристите, за да могат да
поддържат чистотата на терените.

Само за април ръстът на туристите,
посетили България, е 26%, а за май -
13%, похвали се Ангелкова. По думите
й това означава 1,9 млн. туристи пове-
че за двата месеца спрямо същия пе-
риод на минали години.

БДЖ пуска влакове
от София до Солун
през лятото

ТОКЪТ ПОСКЪПВА С ПОД ПОЛОВИН
ПРОЦЕНТ, ПАРНОТО ПОЕВТИНЯВА С 2,5%

мер на 100 лв., увеличението
от 1 юли върху тази сума ще
е 4 стотинки”, обясни предсе-
дателят на регулатора Иван
Иванов.

Малките фирми, ползващи
електроенергия на ниско на-
прежение, ще плащат значи-
телно по-ниски от досегашните
цени на тока, става ясно от
решението на енергийния регу-
латор. При върховата енергия
поевтиняването е между 7 и 12
на сто за различните доставчи-
ци на електроенергията. Днев-
ната тарифа за бизнеса пада
между 8 и 17%, а нощната - от
0,45 до 4,65 на сто.

С окончателното си реше-
ние от КЕВР намаляват и так-
сата “Задължения към общест-
вото” - от около 37 лв. до 35,77
лв. В същото време се повиша-
ва цената на електроенергията
за технологични разходи. В
момента ЕРП-тата плащат по
30 лв. за мегаватчас и такса
“Задължения към обществото”
за нужните количества елект-
роенергия, с която се компен-
сират загубите при преноса.
Цялото количество идваше от
АЕЦ “Козлодуй”. С новото ре-
шение от регулатора опреде-
лят цена от 39,99 лв. за мега-
ватчас и такса “Задължения
към обществото”. Освен това и
НЕК също ще може да доставя

електроенергия за тази цел.
За битовите потребители

намалява и цената на топлое-
нергията от юли, следвайки
понижението на тарифите за
природния газ - с близо 10%.
Средно поевтиняването за
страната е 2,5 на сто, най-чув-
ствително то ще се усети в
Разград, където парното и то-
плата вода ще намалят цените
си с 6%.

Клиентите на “Топлофика-
ция София” ще плащат с 3,4 на
сто по-ниски сметки от юли, в
Пловдив - с 2,4%, а във Варна
тарифите ще намалеят с 1,6%.
В Плевен, Русе и Перник цени-
те на топлоенергията ще пад-
нат под 1%. Какви обаче ще са
цените на парното и топлата
вода през зимата ще зависи от
движението на тарифите на
природния газ, които ще бъдат
определени от 1 октомври.

ЕEвpoпeйcкитe aнти-
мoнoпoлни peгyлaтopи ca
пoиcкaли oт Бългapия дa
пpoдaдe дъpжaвния гaзo-
пpeнoceн oпepaтop “Бyл-
гapтpaнсгaз”. B пpoтивeн
cлyчaй cтpaнaтa я зa-
плaшвa санкция до 300
млн. eвpo, предаде Poй-
тepc. Пред peпopтepи в
Бpюкceл миниcтъp-пpeд-
ceдaтeлят Бoйкo Бopиcoв
e кoмeнтиpaл, чe пoдoбнa
caнкция e нeпpиeмливa
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Пчелари се жалват на ЕП от „грубо нарушение”
на мерките за опазване на пчелните семейства

Пчелари от община Димит-
ровград, засегнати от пръска-
нето срещу заразния нодула-
рен дерматит, излязоха с отво-
рено писмо до премиера, Евро-
парламента, прокуратурата и
медиите, съобщи “Дарик”. Пис-
мото е придружено с подписка
от стопаните на над 3000 пчел-
ни семейства, пострадали от
авиационното пръскане.

 Според пчеларите дей-
ността е извършена при гру-
бо нарушение на Наредба 15
от 8 април 2004 г. за мерките
за опазването на пчелите и
пчелните семейства от отра-
вяне и Закона за пчеларство-
то, в резултат на което всички
пчелари са претърпели и
продължават да търпят огром-
ни загуби и пропуснати пол-
зи. Засегнати са над 3000
пчелни семейства, като до

90% от пчелите извън коше-
рите са загинали, пишат те.

 Пчелари излагат и косве-
ните щети от цялостната дей-
ност - намаляване добивите на
земеделските производители,
унищожени диви пчели, нару-
шено биологично и екоравно-
весие в общината, негативни
последици за майката и пило-
то в кошера.

 В заключение те споделят,
че за момента хората нямат
яснота с какъв препарат е
пръскано и защо не са били
своевременно уведомени. На-
стояват за незабавно спиране
на незаконните действия, да
се спазват законите в страна-
та, да се зачитат техните пра-
ва, да се извърши проверка и
виновните да понесат отговор-
ност, като държавата компен-
сира загубите.

През миналата седмица и
пчелари от Пловдивско се оп-
лакаха заради пръскането
срещу надуларния дерматит.
И според председателя на
пчеларското дружество “Ака-
ция 1899” Николай Гайдов не
са били спазени никакви нор-
мативни и законови уредби
при пръскането срещу ноду-
ларен дерматит в страната,
което вреди на пчелните се-
мейства. По думите му в Плов-
див не се отчита натравяне на
пчелни семейства, но такива
има в различни населени
места на страната.

Заради това, че пръскане
е имало за цели региони, пче-
ларите сутрин е трябвало да
затварят пчелите в рамките на
седмица, което в жегите било
абсурдно. Натравяне имало в
Димитровград, в Благоевград

пчеларите се оплаквали от се-
риозно измиране на пчелите,
съобщи Гайдов, цитиран от
“Фокус”. Имало пчелари, гото-

ви да съдят държавата заради
начина, по който е админист-
рирано пръскането срещу за-
разен нодуларен дерматит.

За първите шест месеца на година-
та се очаква излишъкът в бюджета да
е 3,5% от прогнозния Брутен вътрешен
продукт (БВП), каза вчера министърът
на финансите Владислав Горанов по
време на кръглата маса “Икономика на
светло”. Според него “ще бъдем далеч
от 2% дефицит, заложен в консолиди-
раната фискална програма за тази го-
дина”. Рано е още да се каже колко, но
е далеч от 2%, допълни Горанов.

“Мога с умерен оптимизъм да за-
явя, че България на фона на геополи-
тическата и икономическата неста-
билност в обкръжаващата среда се
представя сравнително добре, доста

Горанов очаква излишък от 3,5% от БВП за полугодието
по-добре от последните години”, ко-
ментира той. Горанов посочи, че от
първия момент, в който правителство-
то е влязло в мандата, е поело анга-
жимент за запазването на данъчната
система на нивото, на което е позна-
та в момента като параметри.

8,2% номинален ръст на приходите
от акциз на горивата отчита агенция
“Митници” за първите 5 месеца на
2016 г., обяви още финансовият ми-
нистър. Увеличавал се и обемът на
задържаните горива - с около 200 тона
повече от миналата година. От мярка-
та за обратно начисляване на ДДС при
зърнените култури, която била въведе-

През май общият ин-
декс на цените на произ-
водител в промишленост-
та бележи най-големия си
годишен спад не само от
началото на 2016 г., но и
от края на 2009 г. насам,
предаде investor.bg. В пе-
тия месец на 2016 г.
съставният показател, из-
числяван от индексите на
цените на вътрешния и на
международния пазар,
претеглени със структура-
та на оборота, се понижа-
ва с 5,6% на годишна
база, показват данни на
НСИ. За сравнение - през
април годишното пониже-
ние бе от 5,2%, а през
март - от 5,5%. Най-голе-
мият спад пък статистика-
та регистрира през август
2009 г. - от 10,9%

зcлeдвaнe нa HСИ пoкaзвa,
чe пpeз пepиoдa 2012-2014
г. 26,1% oт пpeдпpиятиятa
ocъщecтвявaт инoвaциoннa

на в края на 2014 г., приходите в бю-
джета са около 200 млн. лева годиш-
но. 851 млн. лв. от акцизи на горива са
влезли в хазната през първите пет
месеца на годината. 874 млн. лв. са
постъпили от акцизите от тютюневи
изделия, а от акцизи на алкохол - 105
млн. лв. Горанов изтъкна, че огранича-
ването на плащанията в брой е гаран-
ция за намаляване на възможността
за избягване на плащането на данъци.

Още преди няколко месеца, когато
управляващите започнаха да се хва-
лят с повишена събираемост, бившият
премиер Пламен Орешарски заяви, че
една от най-големите гордости на пре-

миера Бойко Борисов - добрата съби-
раемост на приходите - се дължи на
мерки, които е взел той в своя мандат.
“До голяма степен съм силно удовле-
творен. Мерките, които предприехме в
моят мандат, дават видими резултати.
Краткият мандат не позволи да ги ви-
дим още тогава”, заяви Орешарски. И
посочи като такива мерки мобилния
фискален контрол и обратното начис-
ляване на ДДС. “Защо не го правиха в
първия мандат, ако толкова добре
събират приходи? В рамките на целия
му първи мандат слабата събираемост
беше един от основните проблеми”,
заяви Орешарски.

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЦЕНИ
С НАЙ-ГОЛЯМ СПАД ОТ 2009 Г.

Спадът през май се
дължи основно на по-нис-
ките цени на междуна-
родния пазар, които са
със 7,8% по-ниски спря-
мо същия месец на 2015
г. Същевременно цените
на произвежданите от
българските предприятия
продукти са надолу с
4,5% за същия период. По
сектори НСИ отдава го-
дишното намаление на
спада в цените в добив-
ната промишленост с 6%,
в преработващата проми-
шленост с 5,8% и при про-
изводството и разпреде-
лението на електрическа
и топлоенергия и газ с
5,3% на годишна база.

Все пак през май об-
щият индекс на производ-
ствените цени се повиша-

ва с 0,2% спрямо април.
Това е втори ръст от нача-
лото на 2016 г., който се
дължи основно на по-ви-
соките цени в преработва-
щата промишленост с
0,5% и добивната проми-
шленост с 0,1%. При про-
изводството и разпреде-
лението на електрическа
и топлоенергия и газ пък
има намаление от 0,4%.

У нас цените на произ-
водител спадат и с 0,1%
на месечна база след по-
нижения във всички сек-
тор. В подсекторите на
преработващата промиш-
леност намаление на це-
ните спрямо април НСИ
наблюдава при производ-
ството на основни метали
(-4% на месечна и -14,9%
на годишна база), на хи-
мични продукти (-2,2% на
годишна база) и на
дървен материал и изде-
лия от него, без мебели (-
0,3% спрямо април). Уве-
личение на цените има
при ремонта и инсталира-
нето на машини и обо-
рудване (1,5% на месеч-
на и 2,8% на годишна ос-
нова), при производство-
то на метални изделия,
без машини и оборудва-
не (0,7% спрямо април),
на тютюневи изделия
(4,1% спрямо май 2015 г.)
и на компютърна техни-
ка, електронни и оптични
продукти (3,7% на годиш-
на база).

5,8% е спадът при производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия на годишна база

17% oт фиpмите въвели
тexнoлoгични инoвaции

пpoцecoвитe инoвaции - cъoтвeтнo c
2,5, 1,6 и 0,1 пyнктa.

Инoвaциoннaтa aктивнocт пpeз
пepиoдa 2012-2014 г. e пo-виcoкa
пpи пpeдпpиятиятa, зaнимaвaщи ce
c индycтpия (29,7%), oткoлкoтo пpи
тeзи, пpeдocтaвящи ycлyги (21,9%).
Haй-гoлям e дeлът нa инoвaтopитe в
гpyпaтa нa гoлeмитe пpeдпpиятия
(250 и пoвeчe нaeти лицa) - 78,3%.
Oбopoтът нa инoвaтивнитe пpeд-
пpиятия cъcтaвлявa 57,8% oт
oбopoтa нa вcички пpeдпpиятия.

Пpeз 2015 г. бюджeтнитe
paзxoди зa нayчнoизcлeдoвaтeлcкa
и paзвoйнa дeйнocт възлизaт нa
212,5 млн. лв., кaтo в cpaвнeниe c
2014 г. ce yвeличaвaт c 2,8%.,
пoкaзвaт дaннитe нa  HСИ.

Над 9 хиляди малки фермери са получили 10,5 млн. лв. от Държавен
фонд “Земеделие” по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), която
се прилага за първи път от кампанията за плащане на дължимите за 2015
г. преки субсидии. Тази схема замени в новия програмен период всички
плащания по схемите за директни плащания за дребните земеделски сто-
пани. Размерът на годишното плащане за всеки земеделски стопанин е
минимум 500 евро и максимум 1250 евро, като сумата зависи от отделните
изчисления по всяка от заявените схеми по директни плащания за кампа-
ния 2015. Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани,
които през 2015 г. са подали заявления по Схемата за единно плащане
на площ (СЕПП) и отговарят на минималните изисквания за получаване
на директни плащания. Кандидатите трябва да са заявили участие по
схемата до 15 октомври 2015 г. и да поддържат през целия период на
участието си в схемата най-малко допустимите площи, определена на
база подаденото заявлението за 2015 г.

Дребните фермери получиха
10,5 млн. лв. преки субсидии

И
дeйнocт. Oт вcички пpe-дпpиятия
17,1% peaлизиpaт тexнoлoгични
инoвaции (пpoдyктoви, пpoцecoви,
нeзaвъpшeнa или пpeycтaнoвeнa
инoвaциoннa дeйнocт), a 16,3%
внeдpявaт нeтexнoлoгични инo-
вaции (opгaнизaциoнни и мap-
кeтингoви инoвaции).

Инoвaциoннaтa aктивнocт нa-
мaлявa c 1,3 пyнктa в cpaвнeниe c
пpeдxoднoтo изcлeдвaнe. Pъcт ce
нaблюдaвa eдинcтвeнo пpи пpo-
дyктoвитe инoвaции - с 0,1 пyнктa, a
нaмaлeниe e peгиcтpиpaнo пpи
мapкeтингoвитe, opгaнизaциoннитe и



ÑÂßÒ

www.duma.bg
88888

ПЕТЪК 1 ЮЛИ 2016

C

кратки

Студен душ поля над 150 хиляди
пенсионери в Гърция, след като виде-
ли пенсиите си орязани с 48 на сто в
сравнение със сумите, които са полу-
чавали през предишните месеци,
съобщава гръцкият в. “Имерисия”.

Хората от третата възраст устано-
вили, че месечните им доходи, които
са били преведени в банковите им
сметки, са “орязани” заради премах-
ването на получаваните от тях над-
бавки от фонда за социална солидар-
ност ЕКАС, а също и от факта, че
няма да им бъдат изплатени допълни-
телните пенсии, които от понеделник
също ще бъдат орязани.

Неприятните изненади продължа-
ват и днес за повече от 259 хиляди
пенсионери от държавния сектор, ко-
ито ще получат до 60 на сто по-ниски
дивиденти от фондове, а без дивиден-
ти ще останат други 26 хиляди пенси-
онери от определени категории като

Студен душ за
пенсионерите в Гърция

„Орязаха” парите им с 50 процента
вместо предвидените 20 процента

вдовици, неомъжени и други.
Стигайки до банкоматите в сряда,

над 150 хиляди пенсионери в Гърция
установиха, че доходите им са падна-
ли с 48 на сто и са получили 420
евро вместо 810 евро, както досега
(580 евро основна пенсия и 230 евро
надбавка ЕКАС).

Орязването на пенсиите е в съот-
ветствие с условията, договорени от
гръцкото правителство с кредиторите
на страната в рамките на третия спа-
сителен пакет финансова помощ.
Доходите на 150 хиляди пенсионери
обаче са орязани с над 40 на сто,
въпреки че сделката с кредиторите
предвижда това намаление първона-
чално да е 20 на сто.

Орязването на пенсии стартира от
най-ниските, вместо от най-високите
пенсии, съобщиха гръцки медии. Пен-
сионерите, които чакат на опашки пред
банките, коментират, че средствата

вече не им достигат дори за храна.
В парламента мерките не бяха

подкрепени от депутатите на социа-
листическата партия ПАСОК. Те, как-
то и цялата опозиция, изразиха съчув-
ствието си към пенсионерите. Опози-
ционните депутати коментират, че
цялата отговорност за положението
им носи правителството.

Протестите в страната също не
стихват. Протестират 13 000 бивши
служители във фалиралата верига
супермаркети “Маринопулос”. Ми-
лиони евро са дълговете на супер-
маркета. Дали безработните вече
служители ще получат заплати,
остава неясно.

Гърция намали пенсии, въведе
нови данъци и увеличи съществува-
щите данъци няколко пъти през по-
следните години, за да изпълни усло-
вията на международните кредитори.
Наскоро гръцкият парламент одобри
увеличаването на данъци, включител-
но за редица храни, напитки, пътува-
ния, цигари, телефонни и телевизи-
онни услуги.

МВФ:

Германия има нужда
от реформи заради
застаряващо население

“Германското население
застарява и потенциалният
растеж намалява”, пише
МВФ в последния си доклад
за Германия, иронизирайки
страната като “шампион” по
препоръки за структурни
реформи в ЕСУ, която оба-
че също има нужда от голя-
ма доза от лекарствата, ко-
ито не се колебае да пре-
поръчва на своите европей-
ски съседи, съобщава АФП.

Според прогнозите към
2020 г. работната ръка в
Германия ще започне да
намалява и ще продължи с
ускорено темпо, когато ми-
грационната вълна се ста-
билизира, заплашвайки в
дългосрочен план устойчи-
востта на системата за со-
циално осигуряване и пуб-
личните финанси като цяло,
предупреждава МВФ. Отвъд
публичните инвестиции в
транспорта и телекомуни-
кациите, както и засилена-
та конкуренция в сектора

на услугите, застаряването
на населението изисква
спешно внимание.

За да се намери реше-
ние, МВФ предлага редица
мерки като поощряване на
наемането на жени, увели-
чаването на инвестициите
в обучението на мигранти,
повече от един милион от
които са дошли в Германия
през 2015 г., увеличаване
още на възрастта за пенси-
ониране.

“Възрастта за пенсиони-
ране на германците е сред-
но 62.5 г., което е ниска
възраст в сравнение с меж-
дународната норма”, пише
МВФ. Международната ин-
ституция счита, че пенсион-
ната възраст може да се
повиши над сегашната цел
от 67 г. през 2029 г. Гер-
манците се поощряват да
вземат допълнителна пен-
сия чрез силно субсидира-
на и следователно скъпа за
държавата капитализация.

Европуйската комисия планира въвеждането на евро за
всички страни членки на ЕС, включително за България,
пише британският в. “Дейли експрес”. Двигател на
идеята е лично нейният председател Жан-Клод Юнкер, а
реализирането й се ускорява заради напускането на
Великобритания.
“Твърди се, че председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер
иска всяка държава членка да въведе
еврото, след като на 23 юни гражданите на
Великобритания гласуваха за “Брекзит”,
пише изданието.
Според вестника Юнкер настоява за “задълбочаване на
европейската интеграция”, като 8-те държави, ползващи
национални валути, да ги заменят с еврото. Освен
България, въпросните държави са Полша, Румъния,
Унгария, Хърватия, Чехия, Дания и Швеция.
На свой ред германският в. “Франкфуртер алгемайне
цайтунг” съобщи, позовавайки се на свои източници в
Брюксел, че Еврокомисията иска да “ускори доизграж-
дането на монетарния съюзУ. “Европейската комисия
иска да сложи край на положението “ЕС с много валу-
ти”, пише изданието.
Същият вестник твърди, че главният привърженик на
идеята e самият Юнкер, който иска “по-силно свързване
на Европейския монетарен съюз”. Според изданието
ресорът за финансова стабилност, услуги и капиталови
пазари ще бъде възложен
на зам.-председателя на Еврокомисията Валдис
Домбровскис. Литовецът сменя британеца Джонатан Хил,
който напуска поста заради “Брекзита”.

Еврокомисията
иска да ни
наложи еврото

Снимка  БГНЕС

Русия и НАТО
обсъждат
провеждането на
двустранна среща

Русия и НАТО провеждат ра-
ботни контакти, на които се
обсъжда съдържанието и време-
то на провеждане на предстоя-
щото заседание на Съвета Ру-
сия-НАТО, заяви пред РИА Ново-
сти постоянният представител
на РФ в Алианса Александър
Грушко. “В момента продължават
работните контакти както по
съдържателната част, така и за
времето на провеждането му.
Мисля, че в най-скоро време ще
се появи яснота по този въпрос”,
заяви той.

Германците са
против засилването
на източния фланг
на Алианса

Почти две трети от гражда-
ните на Германия са против
плановете на правителството
за разполагането на немски во-
енни в Балтика за засилването
на източния фланг на НАТО,
показва допитване на социологи-
ческата служба YouGov. Само 9%
от анкетираните одобряват
разполагането като мярка за
сплашване на Русия. Цели 64%
от анкетираните подкрепят
външния министър Франк-Валтер
Щайнмайер, който разкритикува
действията на НАТО на изток,
наричайки ги “дрънкане на оръ-
жия”. Други 16% пък смятат из-
казването му за неоснователно.

ЕС отвори нова глава
в преговорите с
Турция

ЕС и Турция вчера решиха да
отворят нова глава в прегово-
рите за присъединяване на стра-
ната към ЕС. Това заяви днес
холандският външен министър
Берт Кундерс след междуправи-
телствено заседание ЕС - Тур-
ция, предаде ТАСС. “Отваряме
нова, 16-а по ред глава в прего-
ворния процес. Всички страни
членки се съгласиха с това. Това
е глава номер 33, отнасяща се до
бюджетни и финансови въпроси”,
каза Кундерс.

Курц: Миграционната
политика на ЕС е
“провал”

Австрийският външен ми-
нистър Себастиан Курц преду-
преди, че бежанската криза може
да разбие Европейския съюз и
описа миграционната му полити-
ка като “драматичен провал”.
Според него кризата се е
превърнала в емоционален въпрос
и е била решителна за резулта-
тите от референдума във Вели-
кобритания от 23 юни. Той пре-
дупреди, че и други държави мо-
гат да решат и да последват
британския пример. Курц добави,
че Австрия също “очаква повече
от Европа” и че начинът, по
който тя ще се справи с
продължаващия наплив от миг-
ранти и бежанци, “е високо на
дневния ред на хората” и че те
искат отговори за това как
проблемите на Европа ще бъдат
разрешени.Коментар на стр. 12
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Борис Джонсън, който беше един от най-активните привърженици на

излизането на Великобритания от общността и бе спряган за наследник на
Камерън, обяви, че няма да се кандидатира за премиерския пост

Във Великобритания
започна номинацията на
кандидатите за лидер-
ския пост на управлява-
щата партия - консерва-
торите. Победителят, кой-
то ще оглави и правител-
ството, трябва да води
преговорите за излизане
на Великобритания от
Евросъюза.

Британският вътрешен
министър Тереза Мей
официално се кандидати-
ра за премиер, след като
Дейвид Камерън подаде
оставка през октомври за-
ради вота за “Брекзит”.
Това става ясно от нейно
писмо, публикувано във в
“Таймс”. Заради твърдата
й политика 59-годишната
Мей, назначена за вътре-
шен министър от Камерън
през 2010 г., понякога е
наричана новата Маргарет
Тачър.

“Днес аз давам старт
на кампанията си с цел да
стана лидер на Консерва-
тивната партия и премиер
на Великобритания”, пише
Мей в писмото си.

Според нея след ре-
ферендума страната има
нужда от силен и признат
лидер, за да премине
през този период на ико-
номическа и политическа

да подкрепи кандидатура-
та на Борис Джонсън. В
своята колонка за сп.
“Спектейтър” Гоув напи-
са, че наистина смятал
да подкрепи Джонсън, за
да може правителството
да бъде оглавено от “по-
литик, застъпващ идеята
за излизане от ЕС и спо-
собен да води страната
към по-добро бъдеще”.
След това обаче, по ду-
мите на министъра, той
стигнал до извода, че
“Борис не притежава ли-
дерски качества и умени-
ето да гради екип”, необ-
ходими за решаването на
задачите, които стоят

Борис Джонсън изненадващо
се отказа от стола
на Камерън
Тереза Мей поиска премиерския пост във
Великобритания, опонентите й са Лиъм Фокс,
Стивън Краб и Майкъл Гоув

несигурност и да догово-
ри най-добрите условия за
излизане от Евросъюза.
Тереза Мей се ангажира
да лансира радикална
програма за социални
реформи и да направи
Великобритания страна,
подходяща за всички.

“Някои хора трябва да
си спомнят, че властта
не е игра, а сериозна
работа с реални последи-
ци за живота на хората”,
добавя тя, визирайки бив-
шия кмет на Лондон и
лидер на кампанията за
излизане от ЕС Борис
Джонсън.

Мей заяви, че ако
оглави партията на Дей-
вид Камерън, ще призо-
вава за предсрочни избо-
ри или втори референдум
за ЕС. Тя обясни още, че
прословутият чл. 50 за
стартиране на процедура-
та по “Брекзит” - излиза-
не на Великобритания от
ЕС, няма да бъде задей-
стван поне до следваща-
та година.

За поста на Камерън
са готови да се преборят
също така Лиъм Фокс,
бивш министър на отбра-
ната, и министърът на
труда и пенсиите Стивън
Краб. Първоначално Бо-

рис Джонсън също бе
сред претендентите за
премиерския пост. Бив-
шият кмет на Лондон
изглеждаше като най-со-
лидната кандидатура за
председателство на Кон-
сервативната партия и
наследяване на Дейвид
Камерън на премиерския
пост на Великобритания,
твърдят наблюдателите
във Великобритания. В
последния момент обаче
той обяви, че няма да се
кандидатира. “След кон-
султации с колеги и като
се има предвид обстоя-
телствата в парламента,
заключих, че този човек
(бъдещият премиер - бел.
ред.) не мога да бъда аз”,
заяви Джонсън.

  До сряда 31 народни
представители публично
декларираха подкрепата
си за него, докато Стивън
Краб има подкрепата на
17, а Тереза Мей на 10.

Изненадващо вчера
правосъдният министър
Майкъл Гоув, активно
подкрепящ идеята за на-
пускане на ЕС, обяви
намерението си също да
се кандидатира за ми-
нистър-председател и ли-
дер на Консервативната
партия. Очакваше се Гоув

пред Великобритания.
Името на новия пре-

миер ще стане известно
на 9 септември след
вътрешен вот на 150 000
членове на Консерватив-
ната партия, които ще
изберат един от двамата
финалисти, избрани от
депутатите тори. След
приключването на номи-
нациите кандидатите ще
преминат през серия от
балотажи на гласовете на
330-те депутати на Кон-
сервативната партия,
като след всеки тур един
от кандидатите ще отпа-
да, докато не бъде излъ-
чен победител.

Промени се задават и
в ръководството на вто-
рата по сила партия във
Великобритания - Лейбъ-
ристката. Бившият ми-
нистър в сянка Анджела
Ийгъл има подкрепата на
достатъчно депутати от
партията, за да задейст-
ва процедурата за изме-
стване на настоящия ли-
дер Джереми Корбин,
съобщи Би Би Си. Огром-
ната част от лейбърист-
ката фракция в Камарата
на общините гласува във
вторник срещу лидера си,
обвинявайки го за неус-
пеха на референдума за
членството в Евросъюза.

Албания изглежда директно намесена в процеса за избиране на
наследник на Бан Ки Мун на поста на генерален секретар на ООН.
Дипломатически източници посочиха, че от албанците е било поискано
да предложат за поста името на българката Кристалина Георгиева, в
момента комисар по бюджета и човешките ресурси в Европейския
съюз, съобщи македонският сайт MKD.mк. Но официални източници
от МВнР казаха през Vizion Plus, че Албания няма да прави такова
предложение и освен това, че няма да има номинация.

Името на Георгиева енергично е поддържано като кандидат за
избора на следващ генерален секретар на ООН от бившият шеф на
Европейската комисия Барозу, на тайна среща на Групата на Билдер-
бергите в Дрезден на 9 юни, на която са присъствали личности,
различни от ЕС.

Основният проблем е, че Георгиева не е подкрепяна от нейната
собствена страна България, която обяви като официален кандидат
Ирина Бокова, сега генерален директор на ЮНЕСКО. Според инфор-
мационния портал в Брюксел “Euractiv” Георгиева е била информирана
от българския премиер Бойко Борисов, че тя не може да бъде
номинирана от София, тъй като за нея съществува досие, без да
уточнява какво, пишат от MKD.mк.

След което еврокомисарят изпратила бившия евродепутат Марио
Давид от Португалия като посредник, да влезе в контакт с албанското
правителство и с това на Унгария, в опит да бъде предложена като
официален кандидат от една от двете страни.

Сега изглежда, че след оказа на Албания, Унгария предстои да
реши дали да предложи Георгиева или не. Скорошно заседание на
изслушвания с номинираните ще се проведе на 10 юли. Дотогава
поддръжници на Георгиева в София, които са хората на фондация
“Сорос“, ще оказват натиск върху премиера Борисов да оттегли
официалната кандидатура.

Успоредно с това дипломати, които подкрепят 62-годишната българ-
ка, се опитват да намерят друга държава в Източна Европа, която да
я номинира. Това ще бъде безпрецедентен ход, защото никога преди
не се е случвало държава да предлага кандидат на друга национал-
ност. Албания този път няма да има номинация за поста на генералния
секретар на ООН, а в миналото основно е бил предлаган министърът
на външните работи.

Освен в Албания пратеници на Кристалина Георгиева са търсили
подкрепа в Чехия, Румъния и Унгария, уточняват от MKD.mк.

Директорът на ЦРУ Джон
Бренън изрази мнение, че
без Русия е невъзможно
постигане на политическо
урегулиране в Сирия. Той
подчерта това по време на
изявление в Съвета за меж-
дународни отношения във
Вашингтон. По думите му,
цитирани от ТАСС, и амери-
канските дипломати, начело
с държавния секретар Джон
Кери, и разузнавачите - по
свои канали, се стараят да
стигнат “до общо разбиране”
с руската страна по настоя-
щата ситуация в Сирия и
перспективите за нейното
урегулиране.

мащабна полицейска акция, съобщи
Ройтерс. На улиците са били изведени
стотици тежковъоръжени полицаи и
антитерористи от специалните части,
както и тежка военна техника,
допълват местните медии.

Полиция и спецчасти са нахлули на
16 различни адреса в мегаполиса в
ранните сутрешни часове. Сред аресту-
ваните са били и трима чужди гражда-
ни. По данни на полицията тримата
заподозрени нападатели на истанбул-
ското летище “Ататюрк” са граждани
на Русия и двете централноазиатски

Бренън призна ролята на Русия
в сирийския конфликт

Турция разкри кои са атентаторите

“Ние продължаваме да
подтикваме руснаците към
такова разбиране. Руснаци-
те играят във всичко това
жизненоважна роля. По мое
мнение не може да има на-
предък на политическия
фронт без активното руско
съдействие и искрена заин-
тересованост от руска стра-
на в опит за намиране на
политически път”, каза той и
добави, че такова решение
по пътя на бойни действия
няма да бъде постигнато.
Бренън посочи също, че не-
еднократно си е общувал с
руски колеги по този въпрос.
“Ние считаме, че те могат да

правят повече, а те сигурно
смятат, че ние можем да
правим повече”, отбеляза
Бренън. “Аз не смятам, че те
изпълняват задълженията,
свързани със спазване на
режима на прекратяване на
бойните действия и въвеж-
дане на по-правилен курс по
отношение на развитието на
ситуацията в Сирия и особе-
но в сферата на политичес-
кия преход”, каза директорът
на ЦРУ.

Под политически преход
в този контекст в САЩ по
правило се разбира смяна
на режима в Дамаск, отбе-
лязва агенцията.

бивши съветски републики Узбекистан
и Киргизстан, съобщи представител на
турското правителство, цитиран от
Ройтерс.

Изданието “Хюриет Дейлинюз”
твърди, че единият от атентаторите е
чеченец с името Осман Вадинов,
пристигнал от Ракка - “столицата” на
“Ислямска държава” в Сирия, но
засега все още няма официално
потвърждение за това.

Останалите девет заподозрени са
били задържани в западния пристани-
щен град Измир по подозрение за
съпричастност към “Ислямска държа-
ва”, но полицейският източник не е
потвърдил, че тези арести са свързани
с атентата във вторник вечерта.

ООООО
бщо 13 заподозрени за съпри-
частност към кървавите атента-
ти на истанбулското летище
“Ататюрк” бяха арестувани при

АЛБАНИЯ НЯМА ДА ИЗДИГА
КАНДИДАТУРАТА НА
КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЗА
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ООН

Снимка БГНЕС
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Сега, след като станалото
е станало, несигурно е какво
Великобритания получи, кога-
то страната балансира на
ръба на политически, иконо-
мически и социален хаос. Тук
са пет въпроса, на които тряб-
ва да се отговори.

Кога ще напусне
Великобритания?

Въпреки че политиците за
“оставане” един през друг
настояват, че Великобритания
трябва да приеме “демокра-
тичното желание” на своя
народ, никой не е направил
нещо в тази посока. Дейвид
Камерън не е активирал ме-
ханизма за напускане на ЕС
с “Член 50” (най-вероятният
метод за напускане), казвай-
ки, че това трябва да бъде
направено от неговия наслед-
ник. Някои в Европа, сред ко-
ито и президентът на Евроко-
мисията Жан-Клод Юнкер и
белгийският премиер Шарл
Мишел, биха искали да го
принудят той да направи това
по-бързо. Приемайки, че не
са успели да намерят пътя,
това ще бъде направено през
септември или октомври. В
същото време други издигат
глас дори за още по-голямо
отлагане, по-специално пре-
тендентът за ръководството
на Консервативната партия и
здравен министър Джеръми
Хънт, който иска да бъде до-
говаряна нова сделка, тя да
бъде подложена на второ гла-
суване и едва тогава да бъде
стартиран механизмът за на-
пускане. Би било възможно
просто Великобритания да не

Пет „Брекзит”-ски
въпроса, чакащи отговори
Джош ЛОУ значително проучване. Но

когато сред подкрепящите го
сега фактори Корбин се рад-
ва на предразположението на
профсюзите (включително и
най-големия във Великобри-
тания - Unite) и на страхотна-
та клоняща вляво кампаний-
на група Momentum, ще бъде
трудна надпревара за всеки,
който се опита да го измести.

Ще загуби ли
Великобритания

Шотландия?

Никола Стърджън, първият
министър на Шотландия, е
съставила “постоянен съвет” от
експерти, който я съветва по
възможностите за Шотландия,
и най-належащият й въпрос е
има ли някакъв начин, по кой-
то Шотландия, която гласува за
“оставане”, може да остане
част от ЕС, когато останалата
част от Великобритания напус-
не. Ако отговорът би бил, че
това е възможно, ако Шотлан-
дия напусне Великобритания,
Стърджън даде ясно да се
разбере, че тя ще се стреми
към провеждането на втори
референдум за независимост.
Ако това се случи, изборът на
шотландска независимост ще
изглежда по-малко рискован,
отколкото беше през 2014 г.
Докато досега Стърджън е
имала срещи с положителен
резултат с висши фигури от
Европейския парламент, вклю-
чително и с неговия президент
Мартин Шулц, но беше игно-
рирана от президента на Ев-
ропейския съвет Доналд Туск.
Говорител на Туск каза пред
репортери, че “Това не е пра-
вилният и подходящ момент”.

напусне, но политически това
ще е много трудно.

Как изглежда една
сделка с ЕС?

Възможностите са много-
бройни, но засега ключовият
дебат е концентриран в три
точки: първо, иска ли Велико-
британия същия или подобен
достъп до единния европей-
ски пазар, на какъвто в мо-
мента се радва? Второ, тряб-
ва ли Великобритания да на-
стоява за ограничения на
миграцията в ЕС, и на трето
място, възможно ли е да по-
лучи и двете? На континента
натежава становището, че ще
бъде прекалено да се искат и
двете неща в сделка - Европа
не може да бъде в положени-
ето да награждава Велико-
британия за референдума, а
и много искат тя да бъде на-
казана. Но Дейвид Камерън
предложи на срещата на

върха на ЕС във вторник, че
Европа трябва да работи за
предоставяне и на двете. Пре-
обладаващото икономическо
мнение във Великобритания
е, че значителни ограничения
на свободата на движение
биха били разрушителни за
вече разклатената икономика
на страната.

Кой ще бъде
следващият премиер?

Британската Консерватив-
на партия се подготвя за над-
превара за лидерството, побе-
дителят в която ще замени
Дейвид Камерън. Депутатите
от партията ще стеснят избора
до два варианта, а членовете
на партията ще изберат побе-
дителя между тях. Най-вероят-
ните окончателни двама са
Борис Джонсън, победоносни-
ят водач на кампанията за
“Брекзит”, и Тереза Мей,
твърдият като стомана ми-

нистър на вътрешните
работи, която подкрепя-
ше “оставане”, но спо-
койно и с внимателно
обосновавана резерви-
раност. Сред оставащи-
те извън вероятността са
Стивън Краб, ми-
нистърът по работата и
пенсиите, който направи
много благодарение на
своите корени от работ-
ническата класа в Уелс,
и Ники Морган, либерал-
ният министър на обра-
зованието. Тук има и
подвъпрос: означава ли
изборът на нов премиер
и провеждане на пред-
срочни избори? Общо-
приетата мъдрост сочи,
че да, но Джонсън ин-

формира в. “Гардиън”, че това
няма да се случи, ако той по-
беди.

Кой ще бъде
следващият лидер

на опозицията?

След като лидерът на
лейбъристите Джеръми Кор-
бин загуби във вторник с по-
разителен резултат при вота
на доверие сред депутатите
от неговата партия, изборът
на ръководство на Лейбъри-
стката партия е сигурен. Кор-
бин може и напълно да е за-
губил всякаква подкрепа
вътре в партията в парламен-
та, но сред членската маса
все още е доста популярен.
Проучване на общественото
мнение, проведено от Би Би
Си, показа подкрепа от 59%
за него в средите на опреде-
лящите кандидатите за избо-
ри в партийните среди. Това е
с 5% по-малко от последното

Свързаната с терористите от ИДИЛ (“Ислямска
държава”) информационна агенция Амак публикува
инфографика на страните, където има “спящи клетки”, а
в нея България е обозначена като територия под уме-
рен риск от нападения.

Според сведението, предоставено от терористична-
та групировка часове след атентата на международно-
то летище “Ататюрк” в Истанбул и огласено в турските
медии, най-застрашена е Турция. Следват я Саудитска
Арабия, Алжир, Франция, Тунис и Ливан - държави, в
които ИДИЛ вече е реализирала най-много кървави
атаки през последните години. Като най-силно контро-
лирани от джихадистите страни са посочени Сирия и
Ирак, а в Афганистан, Йемен, Сомалия, Нигерия, Нигер,
Египет, Либия, Чечня, Дагестан, Филипините те осъще-
ствяват контрол на средно ниво.

Британският в. “Мирър” също публикува картата на
страните мишени на смъртоносните планове на ислям-
ските терористи. Класацията на страните с най-висока
степен на опасност от атентати изглежда така: Турция,
Русия, Великобритания, Германия, Франция, Испания,
Мароко, Алжир и Тунис. В категорията за особен риск
попадат Италия, Исландия, Швеция, Сърбия и Гърция.
Чехия, Полша, Швейцария и Словакия не представля-
ват интерес за ИДИЛ. Но за България, Македония,
Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Австрия,
Унгария, Румъния, Молдова, Украйна и Беларус опас-
ността от терористични нападения е отбелязана като
умерена.

Според доклад на разузнавателните служби на
Анкара, публикуван в турския в. “Хюриет”, ИДИЛ откри-
то обявява война на Турция и всяко място е цел на

ИДИЛ обяви спящите
си клетки по света
България е с умерен риск атаките, като на първо място са летищата, военните и

обществените обекти. Планът за нападенията е в отго-
вор на засиления до най-висока степен контрол по
турските граници и на огромните поражения върху бази
на “Ислямска държава”, нанесени от авиацията на меж-
дународната антитерористична коалиция.

Цитиран е и призив от кореспонденция на джихади-
сти в интернет, в който се казва: “Щом Турция обяви
война на нас, на нашите братя и сестри, и те са подло-
жени на гонения и арести по пътищата, както и на
изгонване от страната, ние също съобщаваме, че обя-
вяваме война. Срещу кого ще воюваме? ПКК (кюрдски-
те сепаратисти) имат готова програма за удари по ту-
ристическите райони, военните и полицейските бази, и
са готови да изпратят достатъчно много мъже за истиш-
хад (самоубийствени атентати в името на кауза и с
готовност за саможертва - бел. ред.). Братко, поръси
сърцата на вярващите с вода и удари курортите, за да
ни зарадваш поне малко!”

В цифрови данни, иззети от компютъра на Юнусу
Дурмаз, се посочват конкретните цели по цялата тери-
тория на Турция - областните дирекции на полицията,
базите на жандармерията, батальоните за специални
операции, граничните гарнизони, радарите, както и
всички военни клонове, язовири, църкви, посолства,
сградите на Лайънс и Ротари клубове, Камарата на
кемалистката мисъл, сдруженията на алевити и бекта-
ши, културните центрове на дервишите и т.н. Открит е
и списък с адресите и имената на лидерите на въпрос-
ните обекти и организации. Сред иззетите цифрови
файлове фигурират планове и карти на бази на турски-
те въоръжени сили, на летищата, полицейските звена
и дирекциите на службите за сигурност.

Файл с името “Предстоящо” съдържа задачата
“Цианид във водата”. От него става ясно, че терори-

стите са се снабдили с достатъчни количества от
отровното химическо вещество, което е трябвало
да бъде бутилирано в малки шишета с питейна
вода и под формата на помощи да се изпрати на
въоръженото крило на кюрдите в Северна Сирия
(YPG). Каква е целта на плана “Цианид във водата”
обаче в публикацията не се уточнява.

В червено са страните с висок риск,
в жълто - с умерен

И
нф

о
гр

аф
и

ка
 “

Д
Е

Й
Л

И
 М

И
Р

Ъ
Р

”



ПЕТЪК 1 ЮЛИ 2016

www.duma.bg
1111111111ÈÍÒÅÐÂÞ

 Г-н Зафиров, вчера
парламентът прие на първо
четене втория проект на
антикорупционния закон на
Меглена Кунева. Вие сте
един от най-последовател-
ните му критици. Как ще
коментирате решението
на депутатите от мнозин-
ството?

- Обикновено да настъ-
пиш веднъж мотиката и да
те удари в главата е до-
статъчно силно, за да про-
умееш, че не бива да го
правиш повече. Да я настъ-
пиш обаче и втори път, и то
съвсем умишлено, вече го-
вори за едно клинично състо-
яние. Когато става дума за
политически акт, то може
да бъде определено като
“политика на инат”.

Точно така изглежда за
непредубедения българин
вчерашният, повторен опит
на РБ, който с методите на
политическия шантаж про-
кара един изключително
спорен законопроект. Той
носи всички черти на извъ-
нредно и репресивно зако-
нодателство, замаскиран
зад благовидния порив за
борба с корупцията.

 Депутатите от БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ разкри-
тикуваха и първия, и вто-
рия вариант на закона и се
обявиха категорично про-
тив него. Какво е вашето
мнение за дебатите в пар-
ламента?

- Да, ние, социалистите,
сме категорично против за-
конопроекта. Дебатите в
пленарната зала вчера наи-
стина бяха разгорещени.
Много колеги разпердуши-
ниха поне 10-15 съществени
слаби места в законопроек-
та. Някои от тях бяха обяве-
ни за противоконституцион-
ни. Чухме закани как, ако
документът не се промени
между двете четения, няма
да се гласува на второ. Вно-
сителите обещаха някои
отстъпки най-вече по отно-
шение на анонимните сигна-
ли. В крайна сметка управ-
ляващото мнозинство под-
крепи закона, за да може
РБ и лично госпожа Кунева
да отидат на президентски-
те избори закичени с брош-
ката на борци с корупцията.
А техният агент на влияние
в ГЕРБ, г-н Методи Андре-
ев, ще има две брошки.
Втората ще е на борец с
остатъците от ДС, какъвто
текст, явно под негово дав-
ление, има в законопроекта.

Този сценарий е напълно
реален. Той преследва чис-
то конюнктурни, предизбор-
ни цели, не дава никакви
гаранции за промяна на спор-
ните текстове и в крайна
сметка не става ясно защо
беше нужно да ги приемаме
вчера, като ще се променят
между двете четения. Не ми
е ясно как депутатите от
ГЕРБ влизат в този капан.
Явно залогът за запазване-
то на коалицията и облагите
от властта е по-важен от

АТАНАС ЗАФИРОВ:

Законът „Антикорупция”
на Кунева е калпав
Залогът за запазването на управляващата коалиция и облагите от властта са
по-важни от интересите на хората, твърди депутатът от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

АТАНАС ЗАФИРОВ е роден в Бургас. Завършил е български език и история във
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, а след това и финанси в същия университет.
Има специализации по политология и политически мениджмънт в Нов българ-
ски университет, Българско училище за политика и Московската школа за
политически изследвания. Бил е старши експерт в община Бургас. Депутат в
42-то и 43-то Народно събрание от Бургаски избирателен район. Владее руски
език.

Интервю на Юлия КУЛИНСКА
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това да не дадеш гласа си
за един откровено калпав
закон.

 Защо според вас за-
конът е калпав?

- Защото промените в
сравнение с първия вари-
ант са козметични и не
засягат двата основни обек-
та на критика от моя стра-
на. Това са анонимните
сигнали и обхватът на про-
веряваните лица. Затова из-
ползвах метафората с мо-
тиката и удивителната спо-
собност да бъде настъпена
два пъти. А в някои детайли
даже авторите на закона са
стигнали по-далеч в недо-
мислиците. Например про-
ектът предвижда анонимен
сигнал да е основание за
започване на проверка за
имущественото състояние.
В отхвърления проект се
предвиждаше неподписани-
те доноси да са повод само
за производство за кон-
фликт на интереси, но не и
за имуществена проверка.
Това е прецедент в новата
история. В момента аноним-
ните сигнали не се прилагат
или се прилагат изключи-
телно ограничено в право-
то. Производството за граж-
данска конфискация започ-
ва само след официално
уведомление от прокурор
или съд. В новия закон про-
цедурата създава най-мал-
ко три проблема. Не е пред-
виден принцип на случайно
разпределение за опреде-
ляне на инспектора, който
в 30-дневен срок от регис-
трацията на сигнала ще про-
веде предварителна провер-
ка. Което означава, че това
ще се определя еднолично
от директора. Второ. Няма
легално определение на из-
раза “констатация за нали-
чие на достатъчно данни”. И
трето. Не е предвидено, ако

констативният акт не съ-
държа тези данни, самият
акт или решението на коми-
сията за отказ, да образу-
ва производства, да се из-
праща на прокурор за осъ-
ществяване на общ надзор
за законност с възможност
за протест пред съда.

 Заявихте от парла-
ментарната трибуна, че в
текстовете за конфликта

на интереси се предвижда
значително свиване на су-
бективния обхват на зако-
на. Какво имате предвид?

- Да, втората слабост на
закона е, че в материята на
конфликта на интереси не-
правилно се изоставя дока-
залата ефективността си
централизирана система за
установяване и санкциони-
ране конфликт на интереси.
Бюрото ще проверява кон-
фликт на интереси само по
отношение на около 12-15
хил. лица, заемащи висши
публични длъжности. Компе-
тентност да установяват по
отношение на останалите до
120 000, както е действащи-
ят режим на Закона за кон-
фликт на интереси, ще имат

съответните няколкостотин
органи по назначаване или
избор. Например министър
ще установява конфликт на
интереси по отношение на
експерти в министерството,
кмет на община по отноше-
ние на служителите в общи-
ната, кмет на кметство за
експерти в кметството, ди-
ректор на ОД на МВР за
съответните полицаи и т.н.

Децентрализираната си-
стема е действала от 2009
до 2011 г. Възстановяването
й ще повтори проявилия се
в първия етап от действието
й проблем за липса на капа-
цитет при по-малките адми-
нистрации за провеждане на
процедурата за конфликт на
интереси.

 Има ли опасност ан-
тикорупционният закон да
се превърне в политическа
бухалка?

- Абсолютно. Така напи-
сан, законът наистина създа-
ва основание за политичес-
ки натиск и репресии.
Всъщност проблемните тек-
стове са десетки. Само те-
мата за еклектичното смес-
ване на гражданската кон-

застане до детектора на
лъжата и отговори обещава-
ла ли е нещо в предизборна-
та кампания, което е знае-
ла, че не може да изпълни?
Или, когато е писала зако-
на, влияела ли се от това
чии интереси обслужва? Бих
я попитал още дали личните
й виждания влияят  върху
решението, което взима? И...
дали е защитавала решение,
което не е от обществен ин-
терес, но обслужва партий-
ни интереси?

Защото, ако приемем, че
полиграфът е толкова на-
дежден, на него първо тряб-
ва да бъдат подложени хо-
рата, чиито отговорности и
решения засягат цялото об-
щество.

фискация с конфликта на ин-
тереси е безкрайна и може
да отнеме часове на споро-
ве относно цялостната й
целесъобразност. Изкуша-
вам се обаче да спомена и
още едно велико нововъве-
дение, а именно използва-
нето на полиграф в тестове-
те за почтеност на инспек-
торите от националното
бюро. В даваната ни за при-
мер Румъния не само не
ползват никакви детектори
на лъжата, ами като зада-
вах въпрос на колегите от
северната ни съседка за
това, те ме погледнаха до-
ста изразително и неразби-
ращо. Явно си помислиха,
че не съм наясно с основния
постулат, че е възможно с
използването на полиграф
хора погрешка да бъдат
наречени лъжци или фалши-
фикатори на истината. А
една такава грешка струва
много повече, отколкото
верният резултат, който
може да се получи. Затова
методът не бива да се смята
за надежден и не се използ-
ва в съда.

Затова попитах от трибу-
ната на НС госпожа Кунева,
щом е толкова важен подо-
бен тест, защо той е въве-
ден само за инспекторите, а
не за ръководния състав на
бюрото, който явно има на-
мерение да назначава по
политически признак. Не би
ли бил този тест още по-
важен за хората, заемащи
високи обществени позиции,
за ангажираните с публична
дейност, за министрите и ви-
цепремиерите, например.

Предупредих г-жа Куне-
ва, че ще повярвам, че е
искрена, когато първо тя
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Евромераци
и заблуди

Разделителни линии

МАРИЯ
НИНОВА

Изтъркано до скука

ВАЛЕНТИН
ГЕОРГИЕВ

СВЕТЛАНА
ВЕЛЕВА ДЖУЛАЙ МОРНИНГ. Най-традиционният хипи

празник е вдъх-
новен от еднои-
менната песен на
“Юрая Хийп” от
1971 г. Въпреки
че традицията е
свързана с хипи
движението в
Америка, тя съ-
ществува в Бъл-
гария от средата на 80-те години. На всеки 30
юни срещу 1 юли големи групи хора се събират
по цялото Черноморие, за да посрещнат заедно
изгрева на слънцето. С времето Джулай мор-
нинг добива все по-широка популярност сред
младите, като местата, на които се чества, вече
са не само по Черноморието.

1877 - ЗАПОЧВА ПЪРВИЯТ ШАМПИОНАТ
„УИМБЪЛДЪН”.

Най-старият тур-
нир по тенис в све-
та се провежда
всяка година. Той
е един от четири-
те турнира от Голе-
мия шлем и е
единственият от тях, който се играе на трева.
Победителят в турнира за мъже единично полу-
чава купа, изработена и връчена за първи път
през 1887 г. На нея е изгравирано изречението
“Световен шампион на сингъл”. Традиционната
закуска за зрителите на турнира са ягодите и
сметаната. Средно 28 000 кг ягоди и 7000 л
сметана се консумират всяка година през двете
седмици на състезанието.

1911 - ОТКРИТИ СА ВИТАМИНИТЕ. Амери-
канският биохимик от полски
произход Казимир Функ изо-
лира от оризовите люспи
съдържащо аминна група ве-
щество (витамин В1), което
лекува болестта бери-бери, и
го нарича “витамин”. Витами-
ните са нискомолекулни орга-
нични вещества, необходими в
минимални количества за нормалната жизнена
дейност на човека и животните. Необходимостта
от тях е обоснована през 1880 г. от руския учен
Н.И. Лунин. Днес са известни около 30 витамина.

1921 - РАЖДА СЕ МАРГАРИТА ДУПАРИНО-
ВА, АКТРИСА (УМИРА 2005 Г.). Съпруга на

легендарния акть-
ор Апостол Кара-
митев. Над 40 годи-
ни е в Народния
театър (1946-1990),
на чиято сцена е
изиграла десетки
роли, между които
Милкана в “Майсто-
ри”, Антигона в “Ан-
тигона” на Со-
фокъл, Жулиета в “Ромео и Жулиета” на Шекс-
пир, Фру Алвинг в “Призраци” на Ибсен, Ксения
в “Егор Буличов и другите” на Горки, Юрталани-
ца в “Снаха” на Караславов и др.

1931 - РАЖДА СЕ МИРОН
ИВАНОВ, ПИСАТЕЛ - ХУ-
МОРИСТ И ФЕЙЛEТОНИСТ
(УМИРА 1988 Г.). Известен

с гротескно-сатиричния си
роман “Живей като другите
и бъди благословен”. Автор
на хумористични повести,
разкази, комедии, радио- и
телевизионни пиеси, сцена-
рии. Превеждан е в почти цяла Европа.

1961 - РАЖДА СЕ ЛЕЙДИ ДАЯНА, ПРИНЦЕ-
СА НА УЕЛС (УМИРА 1996 Г.). По баща гра-

финя Спенсър, първа съпру-
га (1981-1996) на престоло-
наследника на Великобрита-
ния принц Чарлз. Скромна-
та детска учителка бързо
спечелва сърцата на британ-
ците и те галено я наричат
лейди Ди. Тя е една от най-
обичаните и уважаваните
личности на Великобрита-
ния. Известна е с благотво-
рителните и обществени ка-
узи, с които се ангажира.

ЕК планира въвежда-
нето на евро за всички
страни членки на ЕС, вкл.
за България, пише бри-
танският “Дейли експрес”.
Двигател на идеята е
нейният председател
Жан-Клод Юнкер, реали-
зирането й се ускорява
заради напускането на
Великобритания.

Въвеждането на ев-
рото се смята за послед-
ния етап на европейска-
та интеграция на една
страна след членството и
влизането й в Шенген. Ев-
розоната е най-елитният
клуб на богатите и вли-
зането в нея е стремеж
на всяка държава. Защо
обаче, ако е толкова до-
бре, мощна икономика и
сила като Великобрита-
ния отказа еврото? Ста-

билни икономики като
Полша и Унгария - също.
В Унгария освен това се
проведе и обществено
допитване и масово хо-
рата се обявиха против.
В Полша най-голямата
опозиционна партия пре-
дупреди, че страната
може да последва съдба-
та на Гърция, ако въведе
еврото.

Въпреки многото уве-
рения на “експерти” за

ползите от влизането ни
в еврозоната, фактите го-
ворят красноречиво за
обратното. Какво се слу-
чи с Италия и Гърция,
след като влязоха - цени-
те скочиха двойно и
тройно и те изпаднаха в
най-тежката си криза.
Иначе като плюсове се
спекулира с по-голяма
стабилност, ръст на чуж-
дите инвестиции, по-нис-
ки лихви, засилване на

търговията. Минусите
обаче удобно се негли-
жират, а те могат да са
фатални за по-голяма
част от хората у нас. В
момента сме най-бедна-
та държава в ЕС и в ев-
розоната ще сме така,
само че още повече. А
това вече застрашава
оцеляването на населени-
ето, голяма част от което
и сега е под прага на бед-
ността. Нека си предста-
вим какво ще се случи,
ако вместо левче хлябът
струва 1 евро. И вместо 5
лв. за шопска салата пла-
щаме по 6 евро, а запла-
тите - същите.

За да може да се усе-
тят плюсовете, не минуси-
те, зависи от правителст-
вото, а то провежда поли-

тика на затъване в дълго-
ва спирала. Икономика и
финансова стабилност не
се правят с нови дълго-
ве и еврофондове, кои-
то след “Брекзит” ще на-
малеят. Така рискът де-
фицитът да скочи зара-
ди увеличаването на
дър-жавните разходи, а
фискалният резерв да
се стопи, е голям. И ми-
нусите ще се усетят с
разрушителна сила.

Анатолий СТАНКУЛОВ

Да бъдеш русофил не
означава само любов към
Русия, а още по-малко
към Владимир Путин. Ру-
софилията не е значка на
костюма или преклон към
всичко, което прави она-
зи държава. Русофилство-
то е кауза, а в много слу-
чаи и признателност. Ама

не такава, която проме-
няш според настроения-
та в геополитиката. Ези-
кът и културните ни цен-
ности са в основата на
двете братски държави.
Колкото и да се опитват
някои хора да отричат и
пренапишат истинските
факти от историята, има
неща, които не може да
се заличат.

Голямата драма настъ-
пи от това, че някакви
рокери решили да обика-
лят Европа. Някъде не ги
пускат, на други места ги
посрещат като приятели.
Чисто по български, кога-
то дойдоха в нашата
държава, се стигна до ек-
сцесии. Едни решили да
протестират, други реши-

ли да набият тия, дето
протестират. Ако кажем,
че това е поредната про-
стотия, ще бъде малко.
Истинският русофил няма
нужда от някакви провъз-
гласили се за национали-
сти да му защитават иде-
ите. Пък даже тръгнали
с палки и юмруци да
въздават справедливост.
Какво да се очаква от
държава, в която Динков-
ци ловят бежанци? Са-
моразправата вече е на
върха на пирамидата.
Дотолкова всеки си дей-
ства, както намери за
добре, че по-добре да го
закрием това МВР и кой-
то оцелее, оцелее.

Не приемам идеите
ми да бъдат защитавани

с палки. Не приемам ка-
узата ми да води до раз-
дори. Също така съм
твърдо против истерични-
те крясъци на много мал-
ка част от обществото да
ми натрапват, че Русия е
агресор. Ама отдавна
станаха нормални налуд-
ничавите лозунги “Путин
диктатор”, “Кремълски
подлоги”, както и да си
играем на художници
върху паметниците. Но
всичко това не трябва да
се бори със същите сред-
ства. Ние може да бъдем
русофили, но преди всич-
ко сме българи, а разде-
лителните линии, които
се натрапват между хо-
рата, няма да доведат до
нищо добро.

Визитата на украин-
ския президент Поро-
шенко в София опреде-
лено остана в сянка на
фона на провокативните
екшъни и сблъсъци,
съпътстващи посещение-
то на “рокерите на Путин”
у нас. Поне ако се съди
по градуса на интереса,
напрежението и “битки-
те” в социални мрежи и

форуми... Видяха се две
марионетки, от които
нищо не зависи. Очаква-
но се запрегръщаха и за-
омайваха една друга със
суперлативи и кухи кли-
шета, дружно оплюха
общия враг Русия и си
обещаха светло европей-
ско бъдеще. Изтъркано,
та чак скучно!

Прекрасно знаем с
какво Плевнелиев може
и иска да впечатли коле-
гата си, както и какво
очаква в замяна. А кахъ-
рите му за Черно море,
което този път му се при-
видя като “триумфална
арка на нестабилност”,
мязат повече на въздиш-
ки по злополучната фло-
тилия, от която Борисов
бяга като дявол от тамян.
След затоплянето на от-

ношенията Москва-Анка-
ра тази идея съвсем се
разсъхна.

Впрочем Плевнелиев
има удивителната спо-
собност да не се усеща,
когато ръси банални не-
лепици. Понякога те пре-
дизвикват откровен смях,
но когато заговори от
името на България и
българите, събира по-
пържни като за световно.
Така стана и с поредната
“четка” към Порошенко
как страната ни “никога
няма да признае неза-
конната окупация на
Крим и референдумите
на самопровъзгласилите
се власти в Донецк и
Луганск”.

Че лицето Плевнели-
ев, разните НПО-та и
грантаджии на амери-

канска хранилка не ги
признават, е известно.
Обобщението за “наро-
да” обаче е първоклас-
на демагогия, на която
дори Порошенко не вяр-
ва. Но както и да е, лаф
да става. Обикновено
когато големите си бият
шамари, тези от детска-
та градина стоят тихо и
не си отварят устата! Но
не и тез двамцата - хва-
ни единия, удари другия.
Срамното е, че в момент,
когато навсякъде в Евро-
па почнаха да ухажват
Русия и да търсят баланс,
България продължава да
се държи неадекватно
заради едно политичес-
ко недоразумение.

И утре пак ще трябва
да бърше мръсотии от
лицето си.
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ПРОГРАМИ ЗА 1 - 7 ЮЛИ

СЪДИЯ ДРЕД

22.0022.0022.0022.0022.00

петък

Силвестър Сталоун и Арманд
Асанте във фантастиката

ÄèåìàÄèåìàÄèåìàÄèåìàÄèåìà

  

анонсианонсианонсианонсианонси
16

21.0021.0021.0021.0021.00
понеделник ÊèíîÊèíîÊèíîÊèíîÊèíî

ÍîâàÍîâàÍîâàÍîâàÍîâà

СилвестърСилвестърСилвестърСилвестърСилвестър
СталоунСталоунСталоунСталоунСталоун
в екшънав екшънав екшънав екшънав екшъна

РОКИРОКИРОКИРОКИРОКИ

21.5021.5021.5021.5021.50
събота

ÄèåìàÄèåìàÄèåìàÄèåìàÄèåìà

ДУУМДУУМДУУМДУУМДУУМ
22.3522.3522.3522.3522.35

драма

‡È˙Ì Â ·Â„ÎÂˆ ÓÚ ÔÓÎËˆËˇÚ‡, ÍÓ„ÓÚÓ ËÁ‰Ë-
‚‡Ú ËÁ ˆÂÎËˇ „‡‰, Ë ·‡˘‡, ÍÓÈÚÓ ÓÚ˜‡ˇÌÓ ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ‚Ë‰Ë ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌËˇ ÒË ÒËÌ. “ÓÈ
‚ÁÂÏ‡ Á‡ Á‡ÎÓÊÌËÍ ¿¯ÎË —ÏËÚ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˇ
È ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ. ¿¯ÎË, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡
ÓÚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ Í˙Ï ÏÂÚ‡‡ÏÙÂÚ‡ÏËÌË, Ú˙ÒË
ËÁıÓ‰ ÓÚ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ·ÂÒÚÒÂÎ˙‡ Ì‡ –ËÍ
”Ó˙Ì ì÷ÂÎÂÛÒÚÂÏÂÌ ÊË‚ÓÚî. ¿¯ÎË ˜ÂÚÂ Ì‡
„Î‡Ò Ë ÒÍÓÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÓÒ˙ÁÌ‡‚‡Ú, ˜Â ÒÂ Ì‡-
ÏË‡Ú Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Ú ÏÂÊ‰Û Ì‡‰ÂÊ‰‡Ú‡ Ë ÓÚ-
˜‡ˇÌËÂÚÓ Ë ÒÏ˙ÚÚ‡.

В ПЛЕН

БББББ

bTVbTVbTVbTVbTV
20.0020.0020.0020.0020.00

събота

Катрин Зита-Джоунс и Аарон
Екхарт в романтичната комедия

БЕЗ РЕЗЕРВАЦИИ

bTV, 23.00 ч., неделя

√Ó‰ËÌ‡Ú‡ Â 2139-‡.
«ÂÏˇÚ‡ ÒÂ Â ÔÂ‚˙Ì‡Î‡ ‚
ÌÂÓ·ËÚ‡ÂÏ‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡ Ë
ÊË‚ÓÚ˙Ú Â ÔÓÏÂÌÂÌ ËÁ
ÓÒÌÓ‚Ë. ’Ó‡Ú‡ ‚Â˜Â Ó·Ë-
Ú‡‚‡Ú ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ÏÂÒÚ‡ Ë
Ò‡ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ‚ ÌˇÍÓÎ-
ÍÓ ÚÓ˜ÍË Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ú‡,

 ÂÈÚ Â ÒÂ‰ Ì‡È-ÛÒ-
ÔÂ¯ÌËÚÂ ¯ÂÙ „ÓÚ‚‡˜Ë ‚
Ã‡Ìı‡Ú˙Ì Ë ˙ÍÓ‚Ó‰Ë Â-

Карл ЪрбънКарл ЪрбънКарл ЪрбънКарл ЪрбънКарл Ърбън
в екшънав екшънав екшънав екшънав екшъна

01.0001.0001.0001.0001.00

ФФФФФËÎÏ˙Ú ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡
ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÒËÎËÂ‚Ë˜ √Ó„ÓÎ, ÍÓ„‡ÚÓ ‡·ÓÚË
Ì‡‰ ‚ÚÓËˇ ÚÓÏ Ì‡ ìÃ˙Ú‚Ë ‰Û¯Ëî. œËÒ‡ÚÂÎˇÚ
Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Ë ‰Û¯‡Ú‡ ÏÛ ÒÂ
ÚÂÁ‡Â. “ÓÈ ËÁÔ‡‰‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ‰Û¯Â‚ÌË
Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ Ë ÔÓ˜ÚË ÌÂ ˇ‰Â, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÊË‚ÂÂ ÔË
ÔËˇÚÂÎˇ ÒË „‡Ù “ÓÎÒÚÓÈ. √Ó„ÓÎ ËÁ„‡ˇ
ÍÌË„‡Ú‡ ÒË Ë ÒÂ ÓÚÍ‡Á‚‡ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡. ÀÂÍ‡ËÚÂ
Ò‡ ·ÂÁÒËÎÌË ‰‡ „Ó ÒÔ‡ÒˇÚ. “ÓÈ Â Ì‡È-·ÎËÁÍËˇÚ
‰Ó √ÓÒÔÓ‰ Ë Â ËÁÓ·‡ÁÂÌ Ì‡ Í‡ÚËÌ‡Ú‡ ìfl‚-
ÎÂÌËÂ Ì‡ ’ËÒÚÓÒ ÔÂ‰ Ì‡Ó‰‡î Ì‡ ÛÒÍËˇ
ıÛ‰ÓÊÌËÍ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ »‚‡ÌÓ‚.

вторник

драма

ГОГОЛ.
НАЙ-БЛИЗКИЯТ

понеделник

ÒÚÓ‡ÌÚ‡ ÒË ÔÓ ÒÚÓ„Ë
Ô‡‚ËÎ‡. »ÏÂÌÌÓ Á‡‡‰Ë
ÚÓ‚‡ Â ËÁÔ‡ÚÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ-

˜Ë‚Í‡ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ‡,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡ ‰ÌËÚÂ
ËÁ‚˙Ì ‡·ÓÚ‡ ‰‡ ˇ Ì‡Ô‡-
‚ˇÚ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-ÓÚÔÛÒÌ‡Ú‡ Ë
ÒÔÓÍÓÈÌ‡. —‚ÂÚ˙Ú Ì‡  ÂÈÚ
Ó·‡˜Â ÒÂ ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡, ÍÓ-
„‡ÚÓ ÒÂÒÚ‡ È ÛÏË‡ Ë 10-
„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ È ‰˙˘Âˇ «ÓÛË
Ë‰‚‡ ‰‡ ÊË‚ÂÂ Ò ÌÂˇ.
ŒÒ‚ÂÌ Ò Ú˙ÊÌÓÚÓ Ë ‰ÂÔÂ-
ÒË‡ÌÓ ‰ÂÚÂ,  ÂÈÚ Úˇ·‚‡
‰‡ ÒÂ ·ÓË Ë Ì‡ ‚ÚÓË
ÙÓÌÚ - ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ˙Ú Ì‡
ÂÒÚÓ‡ÌÚ‡ Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡
‚ÚÓË „ÓÚ‚‡˜. ÕËÍ ÔË-
ÒÚË„‡ ÂÌÚÛÒË‡ÁË‡Ì, Á‡-
ˇ‚ˇ‚‡ÈÍË, ˜Â Â ˜ÂÒÚ ‰‡
„ÓÚ‚Ë ‰Ó Ú‡Í‡‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡
¯ÂÙ „ÓÚ‚‡˜Í‡, ÌÓ ËÚ‡ÎË-
‡ÌÒÍËˇÚ ÏÛ Ï‡ÌËÂ Ì‡ ‡-
·ÓÚ‡ ÌËÍ‡Í ÌÂ ‰ÓÔ‡‰‡ Ì‡
 ÂÈÚ.

Ìåã Ðàéúí âúâ âîåííàòà äðàìà

Êóðàæ
ïîä îãúíÿ

ÍÓËÚÓ Ò‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ „˙ÒÚÓ Á‡-
ÒÂÎÂÌË, ˜Â „Ë Ì‡Ë˜‡Ú ÃÂ„‡
„‡‰Ó‚Â. œÂÒÚ˙ÔÌÓÒÚÚ‡ Ú‡Ï
Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ò˙Ò Á‡ÔÎ‡¯ËÚÂÎ-
ÌË ÚÂÏÔÓ‚Â Ë ÌËÍÓÈ ÌÂ Â
‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. ŒÚ ÒÚ‡‡Ú‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂ Â
ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÌË˘Ó Ë ÚÓ‚‡

Ì‡Î‡„‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÓ‚‡. œ‡‚ÓÏÓ˘ËˇÚ‡ ÔÓ
‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇÚ‡, ÓÒ˙Ê‰‡-
ÌÂÚÓ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇÚ‡ Ì‡
ÔËÒ˙‰ËÚÂ Ò‡ ‰‡‰ÂÌË ‚
˙ˆÂÚÂ Ì‡ —˙‰ËËÚÂ. ¬
ÃÂ„‡ „‡‰ 1, ËÁ„‡‰ÂÌ Ì‡
ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Õ˛ …ÓÍ,
Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÂÌËˇÚ Ò˙‰Ëˇ Â
ƒÊÓÛÁÂÙ ƒÂ‰, ÍÓÈÚÓ
·˙ÁÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ Í‡ÚÓ ·ÂÁ-
ÍÓÏÔÓÏËÒÂÌ Ë ÊÂÒÚÓÍ
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂ-
ÌËˇÚ‡ ÒË. ΔË‚ÓÚ˙Ú ÏÛ ÒÂ
ÔÂÓ·˙˘‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â‰ËÌ
‰ÂÌ Â Ó·‚ËÌÂÌ ‚ Û·ËÈ-
ÒÚ‚Ó Ë Á‡ÒÚ‡‚‡ ÓÚ ‰Û„‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Á‡ÍÓÌ‡, ÓÔËÚ-
‚‡ÈÍË ÒÂ ‰‡ ÒÔ‡ÒË Ò‚Óˇ
ÊË‚ÓÚ Ë ‰‡ ËÁ˜ËÒÚË ËÏÂ-
ÚÓ ÒË.
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петък 1 юлипетък 1 юлипетък 1 юлипетък 1 юлипетък 1 юли
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06.00 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ »ÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÂÌ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.15 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡

ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ
10.30 ¬˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
11.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ
14.15 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016

Œ·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
14.45 —‚ÂÚ̇ Ú Ì‡ flÔÓÌË  ̌ /Ô/
15.00 ¬ˇ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.20 —ÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Á‡ ıÓ‡ Ò Û‚Â‰ÂÌ
ÒÎÛı

16.35  ÓÌˆÂÚ Ì‡ ÏÎ‡‰Ë Ú‡Î‡Ì-
ÚË Ò˙Ò —ËÏÙÓÌË˜ÌËˇ
ÓÍÂÒÚ̇  Ì‡ ¡Õ–

17.30 —‚ÂÚ̇ Ú Â 7 ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
‚˙Ì¯Ì‡ ÔÓÎËÚËÍ‡

17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌ Ò ƒËÏËÚ̇ 

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒË-

ÎÂ‚ Ó·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
22.05 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì

‡‚ÂÌ į̂ Ú‚ ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.45 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.50 ‘ÂÌÁÓÌ‡ ¬Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ-

¯ÓÛ
01.20 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016: 1/4

ÙËÌ‡Î /Á‡ÔËÒ/
03.30 —‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÎË„‡ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ-

·ÓÎ: —¿Ÿ - ¡˙Î„‡Ëˇ
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
ƒ‡Î‡Ò

06.30 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
 ‡‰ËÂ‚

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô./ -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

13.30 ì—Â‚Â „̨î - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 25

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 48, 49

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî - ÒÂË‡Î

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎË-

ˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

18.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-

Ì‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì◊‡ÒÚ ÓÚ ÏÂÌî - ÒÂË‡Î,

ÂÔ. 91
21.30 ì»ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËËî -

Ë‡ÎËÚË ÔÓÂ‰Ëˆ‡ (ÔÂ-
ÏËÂ‡)

22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

00.10 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 4

01.00 ì«ÂÏ  ̌ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î - ÒÂ-
Ë‡Î, ÂÔ. 112

02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ-
¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡-
‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰˙  ‡‰ËÂ‚

03.50 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî -
ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊Ë-

Í‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ìÃÓ Ú̌‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ

35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18.00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî - ÚÂ-

ÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì◊ÂÂ¯Í‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÚ‡Ú‡î

- “¬ ¯ÓÛ, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
21.00 ìRendez-vousî - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ
Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ,
‰ËÂÍÚÌÓ

21.30 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016î - ‰ËÂÍÚÌÓ

22.00 ‘ÛÚ·ÓÎ: Ã‡˜ ÓÚ
˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡ÎËÚÂ Ì‡
”≈‘¿ ≈¬–Œ 2016, ‰Ë-
ÂÍÚÌÓ

23.50 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016î - ‰ËÂÍÚÌÓ

00.00 ì◊‡Ò Ú̇ Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-
ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

01.00 ì“‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË ‡ÙÂËî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊Ë-
Í‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

Феликс е най-добрият - хладнокръвен убиец,
стрелец номер едно, изключителен бодигард, но
животът му напоследък не върви. Затънал е в
дългове, баща му умира, приятелката му е бре-
менна, а Феликс мрази бебета. Нещата изглеждат
зле, той стига дъното и в този момент получава
важна, трудна и почти непосилна задача - да
защитава един идиот от ексцентрична банда
смъртоносни, отмъстителни и откачени наемни
убийци. В задъханото преследване с множество
комични обрати Феликс и Буба неохотно са въвле-
чени в странно приятелство.

комедия

ЦЕЛУВКИ
И КУРШУМИ

21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.

06.00 ì ÓÒÚÂÌÛÍËÚÂ ÌËÌ‰Ê‡î -
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

08.00 ì ÓÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 9,
ÂÔ. 1

09.00 ì»ÒÚËÌÒÍÓ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 6

10.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî/Ô./- ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 6

11.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò. 5,
ÂÔ. 5

12.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî/Ô./ -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 2

13.00 ì¡ÂÁ Û·ÂÊË˘Âî /Ô./ -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1993 „.

15.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 5, ÂÔ. 10

16.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî/Ô./- ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 7

17.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 3

18.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò. 5,
ÂÔ. 6

19.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2,
ÂÔ. 11

20.00 ì ÓÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 9,
ÂÔ. 2

21.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

22.00 ì”ÏË‡È ÚÛ‰ÌÓ 2î -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1990 „.,

00.15 ìœÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂî- ÒÂ-
Ë‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 7

01.15 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î /Ô./- ÒÂË‡Î,
Ò.2, ÂÔ. 11

02.15 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
/Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò. 5, ÂÔ.
5

07.45 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3, /Ô/

09.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 12, /Ô/

10.00 ì«‚ˇ Ú̇î - ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ
1, /Ô/

11.00 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-
Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 2, /Ô/

12.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 20, /Ô/

13.00 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3

14.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 12

15.00 ì«‚ˇ Ú̇î - ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ
1

16.00 ìÃÎ‡‰ËˇÚ ’ÂÍÛÎÂÒî -
ÒÂË‡Î

16.30 ìÕ‡ ÊË‚ÓÚ Ë ÒÏ˙Úî-
ÂÍ¯˙Ì

18.30 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î -
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, /Ô/

19.00 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-
Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 2

20.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î
(ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 20

21.00 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ 1

22.00 ì—˙‰Ë  ̌ ƒÂ‰î - ÍËÏË-
Ì‡ÎÂÌ ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃ Ì‡
—ËÎ‚ÂÒÚ̇  —Ú‡ÎÓÛÌ, ¿-
Ï‡Ì‰ ¿Ò‡ÌÚÂ, fi„ÂÌ
œÓıÌÓ‚ Ë ‰.

23.59 ìD?j? vuî - Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌˇ
Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ Ì‡ ”≈‘¿
≈¬–Œ 2016, ‰ËÂÍÚÌÓ

07.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ

09.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
10.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇

ÒÍ‚‡˘‡: “Ó¯Ë
10.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
11.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ¡ÛÒ - ˜‡ÒÚ 1
12.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-

ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ
14.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
15.00 ÃÓˇÚ‡ ÒÚ‡ÌÌ‡ Ï‡ÌËˇ
19.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇

ÒÍ‚‡˘‡: ƒÊ‡ÍË
19.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
20.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ÃÂÎËÒ‡ - ˜‡ÒÚ 1
21.00 Ã‡ÌË‡ˆË-˜ËÒÚÓÙ‡ÈÌËˆË
22.00 »ÒÍ‡Ï ‰‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡Ï

Í‡ÍÚÓ ÔÂ‰Ë
23.00 ΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ:

—ÂÏÂÈÒÚ‚Ó „Ë„‡ÌÚË
00.00 ◊Û‰‡ÚË ÚÂÎ‡: ◊Ó‚ÂÍ˙Ú-

‰˙‚Ó, œ‡ÎÂ˜Í‡ Ë Ó‰Â-
ÌË Ú̌ Ò ‰‚Â ÚÂÎ‡

01.00 »ÒÚÓËË Á‡ ‰ÛıÓ‚Â: “Û-
ÌÂÎ Ú̇ Ì‡ ÒÏ˙ÚÚ‡

02.00 Ã‡ÌË‡ˆË-˜ËÒÚÓÙ‡ÈÌËˆË
02.48 »ÒÍ‡Ï ‰‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡Ï

Í‡ÍÚÓ ÔÂ‰Ë
03.36 ΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ:

—ÂÏÂÈÒÚ‚Ó „Ë„‡ÌÚË
04.24  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-

ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎ :̌ ÿ‡ÙÂÍË:
—ÂÒÚË Ë ÍÓÌÙÎËÍÚË

04.48  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎ :̌ ÿ‡ÙÂÍË

06.30 ƒÂÚÒÍË ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
08.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7
09.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî

- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ
10.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-

Ë‡Î
10.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂË: ÎÂ„ÂÌ-

‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ
11.30 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -

ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

12.30 œ Ú̇Û‚‡ÌÂ Ò˙Ò CNN, ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

13.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

14.00 ì—ÔÓ‰ÂÎÂÌÓ Ò  ‡ÎËî -
ËÁ·‡ÌË ÔÓ‚ÚÓ‡ÌËˇ

15.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

15.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî
- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ

16.00 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -
ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

17.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7

18.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂÎË: ÎÂ„ÂÌ-
‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

19.30 ì—ÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍî - -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

20.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

21.00 ìÃËÎËÓÌÂ Ú̇ ÒË Ò˙ÔÛ-
„‡î - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ

22.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

22.30 ì¡ÎË î̂ - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
00.20 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -

ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

07.00 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî /
Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

08.00 ì–‡ÁÎË˜ÌÓ Â‰Ì‡Í‚Ëî -
ÒÂË‡Î , ÂÔ. 23, 24

09.00 ì ÓÏËˆËÚÂî /Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ

10.00 ìœÓÎËˆÂÈÒÍ‡ ‡Í‡‰ÂÏËˇ
1î - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1984

12.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 15, 16

13.00 ì—ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‘ÎËÌÚÒÚÓÛÌî
/Ô./-‡ÌËÏ. ÒÂË‡Î

14.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî /Ô./
- ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 2

14.30 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî /Ô./- ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ.
7, 8

15.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî /Ô./-
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 19

17.00 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî- ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
11, 12

18.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1, 2

19.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî -
ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 3

19.30 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 4,
ÂÔ. 4, 5

20.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî - ÍÓ-
ÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
20

22.00 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 9, 10

23.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
17, 18

четвъртък 7 юличетвъртък 7 юличетвъртък 7 юличетвъртък 7 юличетвъртък 7 юли
15

07.10 –Ó‰ÂÌ Ì‡ Ô˙Ú ,̌ ÂÔ. 1
08.05 —Â‚ËÁ SOS 2, ÂÔ. 9
09.00 ’: œÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ

ÔÓÏÂÌË Ò‚ÂÚ‡, ÂÔ. 4
10.00 œÓ·Ë‚, ÂÔ. 1
11.00 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓ-

ÎÂÚÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË -
ÒÂÁÓÌ 9, ÂÔ. 6

12.00  ÓÒÏÓÒ, ÂÔ. 5
13.00 “ËÚ‡ÌËÍ: —ÎÛ˜‡ˇÚ Â

ÔËÍÎ˛˜ÂÌ, ÂÔ. 1
15.00 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓ-

ÎÂÚÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË -
ÒÂÁÓÌ 10, ÂÔ. 5

16.00 –Ó‰ÂÌ Ì‡ Ô˙Ú ,̌ ÂÔ. 5
17.00 —Â‚ËÁ SOS 3, ÂÔ. 3
18.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

1 4
18.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

1 8
19.00 ’: œÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ

ÔÓÏÂÌË Ò‚ÂÚ‡, ÂÔ. 5
20.00 Õ‡ÍÓÚËˆË ŒŒƒ 7, ÂÔ.

1 8
21.00 ’: œÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ

ÔÓÏÂÌË Ò‚ÂÚ‡, ÂÔ. 6
22.00 Õ‡ÍÓÚËˆË ŒŒƒ: ƒËÎ˙-

ËÚÂ, ÂÔ. 1
23.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

1 5
23.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

1 2
00.00 ’: œÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ

ÔÓÏÂÌË Ò‚ÂÚ‡, ÂÔ. 6
01.00 Õ‡ÍÓÚËˆË ŒŒƒ: ƒËÎ˙-

ËÚÂ, ÂÔ. 1
01.55 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

1 5
02.20 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

1 2
02.40 ÿËÙ˙˙Ú Ì‡ ÁÎÓÔÓÎÛÍË-

ÚÂ, ÂÔ. 4

07.00 ìÀË„‡Ú‡ Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚÚ‡ ÒÂ˘Û ÀË„‡Ú‡ Ì‡
¡ËÁ‡Óî, ‡ÌËÏ‡ˆËˇ -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2015

07.50 ìÕ‡È-‰˙Î„ÓÚÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂî,
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2015

10.00 ì«‡·‚ÂÌËÂ ì, ÂÍ¯˙Ì -
Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡, —¿Ÿ, 2013

12.05 ì—‡Ì ¿Ì‰Â‡Òî, ÂÍ¯˙Ì -
ÚËÎ˙, —¿Ÿ, 2015

14.00 ì—ÏˇÌ‡ ‚ ÔÎ‡Ì‡ ì, ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2012

16.00 ì ‡Ï¯Ë˜ÂÌ Û‰‡î, ÏÛÁË-
Í‡ÎÌ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2014

17.45 ì ‡Í‚Ó Ì‡Ô‡‚ËıÏÂ, Á‡
·Ó„‡? ì, ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ ‘‡Ì-
ˆËˇ, 2014

19.20 ì ÌË„‡Ú‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡î,
‡ÌËÏ‡ˆË ,̌ —¿Ÿ, 2014

21.00 ì“‡ÈÌË Ú̌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÃÂ-
ËÎËÌ ÃÓÌÓ, Ô˙‚‡
˜‡ÒÚî, ·ËÓ„‡ÙË˜Ì‡ ‰‡-
Ï‡, —¿Ÿ, 2015

22.30 ì◊˙Í ÕÓËÒ ÒÂ˘Û ÍÓÏÛ-
ÌËÁÏ‡ ì, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ,
¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, 2015

23.55 ì»ÁÏÂÚî, ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË
ÚËÎ˙, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌË ,̌
2014

01.50 ìfiÌÓ¯ÂÒÚ‚Óî, ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 2014; ÂÊ. –Ë-
˜‡‰ ÀËÌÍÎÂÈÚ̇ , Ò ≈Î‡
 ÓÎÚÂÈÌ, œ‡ÚË¯‡ ¿-
ÍÂÚ, »Ú̇ Ì ’ÓÛÍ, ÀÓÂÎ‡È
ÀËÌÍÎÂÈÚ˙, »Î‡È‰Ê‡
—ÏËÚ

04.35 ì»ÒÚËÌÒÍË ÒÂÍÒ 29:
¬ÒË˜ÍÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÂÂ ì,
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ, —¿Ÿ,
2002

07.00 ìÕ‡‰Ë„‡È ÏÂî Ì‡ ÌÂ‰ÂÎ-
ÌÓÚÓ ıÓÓ ‚  ÂÏËÍÓ‚ˆË

08.00 ÀÓ¯ËÚÂ ‰Ó·Ë ÔË Ú̌ÂÎË
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÒÂË‡Î

08.30 ƒÓ„ÒÚ‡ ‰ÂÚÒÍË ÒÂË‡Î
09.00 ƒÓ·Ó ÛÚÓ Ò ¡Õ“ 2
10.00 ≈‚ÓÔ‡ ·ÂÁ „‡ÌËˆË:

ì—˙ÌÛ‚‡ÏÂ ¡˙Î„‡Ëˇî
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

10.30 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚
ÒÂË‡Î /3753 ÂÔËÁÓ‰/

11.00 ¿ÏÂËÍ‡ ‰ÌÂÒ /ËÁ·‡ÌÓ/
12.00 “ÛËÁÏ Ú̇ π1: Õ‡ ÎÓ‚ Á‡

ÎÂÚÓ‚ÌËˆË
12.30 ¡˙Î„‡Ëˇ
12.45 ÀÓ¯ËÚÂ ‰Ó·Ë ÔË Ú̌ÂÎË

‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÒÂË‡Î
13.15 ƒÓ„ÒÚ‡ ‰ÂÚÒÍË ÒÂË‡Î
13.45  ÓÌˆÂÚ Ì‡ ‚˙Á„Î‡‚ÌËˆË

‚ Ô‡Í‡ /Ô/
15.00 œ Ú̇Û‚‡È Ò ¡Õ“ 2
15.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó

2016
16.00 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ‰ÌÂÒ
17.30 ƒÌÂÒ Ë ÛÚÂ
18.00 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î /3754 ÂÔËÁÓ‰/
18.25 œ˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚Ë  ̌ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
19.00 ¿·ÒÛ‰ËÚÂ Ò ¡Õ“ 2
19.30 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË
20.00 √ÎÛı‡ :̌ —Ú‡ı ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ /8 ÂÔËÁÓ‰/
20.50 ≈‚ÓÔ‡ ‰ÌÂÒ
21.00 –Â„ËÓÌ‡ÎÌË ÌÓ‚ËÌË
21.30 «Ì‡ÂÚÂ ÎË: —ÓÙËÈÒÍËÚÂ

ÒÚ‡‰ËÓÌË /Ô/
21.55 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: ìÃËÚÓ‚Â Ë

ÎÂ„ÂÌ‰Ëî ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
22.25  ÓÌˆÂÚ Ì‡  Ë˜Í‡ ¡Ó‰Û-

Ó‚‡ /2014 „./
00.05 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË /Ô/
00.35 √ÎÛı‡ :̌ —Ú‡ı ÙËÎÏ

06.00 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡
ì /Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ.
4, 5

08.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî/
Ô./-ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 4

09.00 ì90210î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 5
10.15 ìœÂıÓÚËÌÂˆ˙Ú 2î /Ô./ -

ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2009 „.
12.30 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡ì

-ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 6, 7
14.30 ì90210î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 6
15.30 ì¡ÛÎÍ‡Ú‡ ·Â„ÎÂ î̂ /Ô./ -

ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 1999 „.
18.00 ì¬ÚÓ‡Ú‡ «ÂÏˇî /Ô./ -

‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2011 „.
20.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî/

Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ.
5

21.00 œ–≈Ã»≈–¿: ìœÂıÓÚËÌÂˆ Ú̇
3î - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2013
„., ÂÊËÒ¸Ó: —ÍÓÚ
”ËÔ˙, ‚ ÓÎËÚÂ: ¡ÂÌ
 ÓÚ‡Ì, ƒÊÂÙË ¡‡Î‡‰,
Ã‡ÈÍ˙Î ≈ÍÎ˙Ì‰,  ‡ÏËÎ
—˙ÎË‚‡Ì, ¿¯ÎË ¡ÂÎ,
ÕËÈÎ Ã‡Í‰ÓÌ‡, Ã‡ÈÍ
ÃËÁ‡ÌËÌ, —ÚË‚ ¡‡˜Ë ,̃
ƒÊ‡Â‰  ËÒÓ Ë ‰.

23.00 ì≈ÙÂÍÚ̇ Ú Ì‡ ÔÂÔÂÛ‰‡Ú‡î
- ‰‡Ï‡, ÚËÎ˙, —¿Ÿ,
2004 „., ÂÊËÒ¸Ó: ƒÊ.
Ã‡ÍËÈ √˙·˙, ≈ËÍ
¡ÂÒ, ‚ ÓÎËÚÂ: »Ú˙Ì
—‡ÔÎËÈ, ÀÓ„‡Ì À˙Ï‡Ì,
≈ÈÏË —Ï‡Ú, ≈ËÍ —ÚÓÎ ,̂
”ËÎËˇÏ ÀËÈ —ÍÓÚ, ≈Î‰˙Ì
’ÂÌÒ˙Ì, ÃÂÎÓ‡ ”ÓÎ-
Ú̇ Ò, ¿ Ú̄̇ Ì  ˙˜˙ Ë ‰.

01.30 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî/
Ô./-ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 5

03.00 ì90210î/Ô./ - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 6

07.00 ì»ÁÏˇÌ‡Ú‡î - ‰‡Ï‡ Ò Û .̃
Ì‡ Δ‡ÍÎËÌ Ã‡Í»ÌÂÒ ”‰,
«ÓÛË œ‡ÎÏ˙, ÿÓÌ
–Ó·˙ÚÒ Ë ‰., /Ô/

09.00 ìœÚËˆËÚÂ ÛÏË‡Ú Ò‡ÏË:
»Á„Û·ÂÌË „Ó‰ËÌËî - ÒÂË-
‡Î

10.00 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4, /Ô/

11.00 ì–ÓÍÙÂÎÂ ÔÎ‡Á‡ 30î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 7, 2
ÂÔËÁÓ‰‡, /Ô/

12.00 ìƒÂÚÂÍÚË‚î - ÍËÏËÌ‡ÎÂÌ
Ò Û .̃ Ì‡ “ÓÏ ¡ÂËÌ‰Ê˙,
¿Ì‡·ÂÚ √Ë ,̄ –ËÍ √ÓÏÂÒ,
—Ë·ËÎ ÿÔÂÔ‡‰, ƒÂÈ‚Ë‰
¿ÚÍËÌÒÓÌ, ‘‡ÌÍ ”ÓÎË Ë
‰., I ˜‡ÒÚ

14.00 ì—Ô‡Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒÊÂÒË-
Í‡ ÀËÌ î̃ - ‚ÓÂÌÌ‡ ‰‡Ï‡
Ò Û .̃ Ì‡ ÕËÍ˙Î‡Ò √ËÎ‡Í,
ÀÓ‡ –Ë„˙Ì, ¡ÂÌÚ
—ÂÍÒÚ̇ Ì Ë ‰.

16.00 ì–ÓÍË 3î - ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃
Ì‡ —ËÎ‚ÂÒÚ˙ —Ú‡ÎÓÛÌ,
“‡ÎË  ̌ ÿ‡È˙, ¡˙Ú flÌ„,
 ‡Î ”Â‰˙Ò, ’˙ÎÍ ’Ó-
„‡Ì, “ÓÌË ¡˙Ú̇ Ì Ë ‰.

18.00 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4

19.00 ì–ÓÍÙÂÎÂ ÔÎ‡Á‡ 30î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 7, 2
ÂÔËÁÓ‰‡

20.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10

21.00 ì–ÓÍË 4î - ÂÍ¯˙Ì
23.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-

ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10, /Ô/

00.00 ì—Ô‡Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒÊÂÒË-
Í‡ ÀËÌ î̃ - ‚ÓÂÌÌ‡ ‰‡Ï‡

05.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
13.20 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î
13.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË
15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.50 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
16.50 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
19.50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ¬ÂÏÂ
21.35 —ÂË‡Î: ìœ‡ÍÚËÍ‡î
23.20 ì ˙ÒÌÓ ÌÓ˘ÂÏî
00.50 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË
01.05 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
01.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.35 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
03.30 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
04.30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

06.50 ƒ‚ÓÈÌÓ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ: —Û-
‡ÏÔÎ‡Ì‰Ëˇ

07.40  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë:
08.35 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË:
≈‰ËÌ Í‡Î ‚  ÛËÌÒ

09.05 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
09.35 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê: Õ‡‰ÛÚÓ

Â„Ó
10.00 ¡˙ÁË Ë ¯ÛÏÌË: –˙Ê‰ -̌

Ò‡Î ì ‡‰ËÎ‡Íî/  ‡Ò‡-
‚Ëˆ‡Ú‡ ÓÚ ¡ÂÎ ≈ - ‚ÚÓ‡
˜‡ÒÚ

11.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:
“ËÛÏÙ

12.00 ¿‚ÚÓ‡·ÓÚËÎÌËˆ‡Ú‡ Ì‡
‡ÛÚÒ‡È‰ÂËÚÂ

15.00 ¿‚ÚÓ-ÎÛ‰ÓÒÚ: Õ‡‰ÔÂ‚‡Ë
ÔÓ ‚Ó‰‡

16.00 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê: Õ‡‰ÛÚÓ
Â„Ó

16.30 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
17.00 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË:
≈‰ËÌ Í‡Î ‚  ÛËÌÒ

17.30 ¿‚ÚÓ ‡ÍÛÎË: –ÓÍ‡·ËÎË –Ó‰
18.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:

“ËÛÏÙ
19.00  ‡Í Ò‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÎË?
19.30  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë...
20.00 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡:

¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ
21.00 ¿ÌÚËÍË ÔÓ ˜ÂÌËÚÂ Ô Ú̇Ë-

˘‡
22.00 ¬ÓÈÌË Á‡ ËÏÓÚË
23.00 œÓ‚‡ÎË Ì‡ 4 ÍÓÎÂÎ‡:

 ÎÛ· Ì‡ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡Ú‡
23.30 ”ÌË˘ÓÊÂÌË Á‡ ÒÂÍÛÌ‰Ë
00.00 ”ÎË˜ÌË ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË

07.00 œ˙ÚÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ,
14-Ë ÒÂÁÓÌ 2 ÂÔ.

07.50  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 3 ÂÔ.
08.45 ƒ˙Î„‡Ú‡ ÒˇÌÍ‡ 2 ÂÔ.
09.40 —Â‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ÌËÚÂ

Ï˙Ú̇ ‚ˆË 5 ÂÔ.
10.30 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 1 ÂÔ.
11.20 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 13 ÂÔ.
12.15  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 3 ÂÔ.
13.15 “˙ÏÌ‡Ú‡ ı‡ËÁÏ‡ Ì‡ ¿‰ÓÎÙ

’ËÚÎÂ 3 ÂÔ.
14.10 »ÒÚÓË  ̌ Ì‡ ıËÒÚËˇÌÒÚ-

‚ÓÚÓ 4 ÂÔ.
15.20 Ã‡ÈÒÚÓË Ì‡ ¯ÔËÓÌ‡Ê‡

4 ÂÔ.
16.10 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 1 ÂÔ.
17.05 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 2 ÂÔ.
17.55 –‡Á·ÓÈÌËˆË, ÔË‡ÚË Ë

ËÁÏ‡ÏÌËˆË 1 ÂÔ.
19.00  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 3 ÂÔ.
20.00  ËÚ‡È - Ò˙ÍÓ‚Ë˘‡Ú‡ Ì‡

ÌÂÙËÚÂÌ‡Ú‡ ËÏÔÂËˇ
21.00 »ÒÚÓË  ̌ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡

ı‡Ì‡ 5 ÂÔ.
21.55 –‡Ê‰‡ÌÂÚÓ, Ò‚‡Ú·‡Ú‡ Ë

ÒÏ˙ÚÚ‡ ÔÂÁ —Â‰ÌÓ‚Â-
ÍÓ‚ËÂÚÓ 2 ÂÔ.

23.00 »ÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÊÂÌËÚÂ
ÔÂÁ 17 ‚ÂÍ - ·ÎÛ‰ÌËˆË,
‰ÓÏ‡ÍËÌË Ë „ÂÓËÌË 1
ÂÔ.

00.00 –‡Á·ÓÈÌËˆË, ÔË‡ÚË Ë
ËÁÏ‡ÏÌËˆË 1 ÂÔ.

01.05 ƒ˙Î„‡Ú‡ ÒˇÌÍ‡ 2 ÂÔ.
02.00 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 1 ÂÔ.
02.55 Ã‡ÈÒÚÓË Ì‡ ¯ÔËÓÌ‡Ê‡

4 ÂÔ.
03.40 œ˙ÚÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ,

14-Ë ÒÂÁÓÌ 2 ÂÔ.

ДОКУМЕНТАЛНАТА ПОРЕДИЦА„ДЕТЕКТИВ УБИЙСТВО” ПРОСЛЕДЯВАСЛУЧАЙ СЛЕД СЛУЧАЙ. Потапяйки севъв всяко кътче на Шарлът, за дазащитава и служи на общността,Макфадън използва уменията си, зада събира особено важна информа-ция за улики, независимо колко опас-но е това. Много често Макфадънпознава замесените. Във всеки едно-часов епизод демонстрира необичай-ните си методи, за да обясни как еразрешил най-заплетените случаи вкариерата си. Поредицата ще сеизлъчва от 7 юли в 22,00 ч. по ID Xtra.

„Детектив Убийство”„Детектив Убийство”„Детектив Убийство”„Детектив Убийство”„Детектив Убийство”
показва ID Xtraпоказва ID Xtraпоказва ID Xtraпоказва ID Xtraпоказва ID Xtra



TV7 ДИЕМАTLCBTV
COMEDY

БНТ 1 НОВА ТВBTV
NATIONAL

GEOGRAPHIC HBO БНТ 2
КИНО
НОВА

VIASAT
HISTORYОРТ DISCOVERY

CHANNEL

BTV
CINEMA

BTV
ACTION

четвъртък 7 юличетвъртък 7 юличетвъртък 7 юличетвъртък 7 юличетвъртък 7 юли
14

06.00 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ »ÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÂÌ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.15 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡

ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ
10.15 »ÒÚÓËˇ.bg: ŒÏÛÚ‡„ -

‚Î‡‰ÂÚÂÎ ÓÚ ¡Ó„‡ ‰‡‰ÂÌ
11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÙËÎÏ /3766 ÂÔËÁÓ‰/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016

Œ·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
13.25 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì

‡‚ÂÌ į̂ Ú‚ ÙËÎÏ
14.15 —‚ÂÚ̇ Ú Ì‡ flÔÓÌË :̌ ◊Û‰-

ÌË Ú̌ Ò‚ Ú̌ Ì‡ ÓË„‡ÏË
14.30 ƒ‡ ÓÚÍËÂÏ √ÂÏ‡ÌËˇ
15.10 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /87

ÂÔËÁÓ‰/
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.35 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.55 ‘‡Î¯Ë‚‡ ÔËÌˆÂÒ‡ ÙËÎÏ
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌ Ò ƒËÏËÚ̇ 

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.15 “Â„ÎÂÌÂ ÚË‡ÊËÚÂ Ì‡ “Œ“Œ

2 Ë ¬ÚÓË “Œ“Œ ¯‡ÌÒ
19.50 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
20.55 –ÓÌËÌ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /

ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 1998„./
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.45 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.50 ‘ÂÌÁÓÌ‡ ¬Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ-

¯ÓÛ

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî -
ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊Ë-

Í‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ìÃÓ Ú̌‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ

35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18.00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî - ÚÂ-

ÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì◊ÂÂ¯Í‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÚ‡Ú‡î

- “¬ ¯ÓÛ, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
21.00 ìRendez-vousî - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ
Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ,
‰ËÂÍÚÌÓ

21.30 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016î - ‰ËÂÍÚÌÓ

22.00 ‘ÛÚ·ÓÎ: Ã‡  ̃ ÓÚ ÔÓÎÛÙË-
Ì‡ÎËÚÂ Ì‡ ”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016, ‰ËÂÍÚÌÓ

23.50 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016î - ‰ËÂÍÚÌÓ

00.00 ì◊‡Ò Ú̇ Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-
ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

01.00 ì“‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË ‡ÙÂËî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 4 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊Ë-
Í‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /
Ô/

Международен екип от бивши служители в
тайните служби на различни държави е нает от
анонимен работодател, който се стреми да завла-
дее мистериозно куфарче. В хода на секретната
операция остават неизвестни както поръчителят
й, така и съдържанието на куфарчето. Филм за
недоверието, измамата и предателството.

Режисьорът Джон Франкенхаймър завършва
“Ронин” през 1998 г. Оператор: Робер Фрес. Ком-
позитор: Елиа Кмирал. В ролите: Робърт де Ниро,
Жан Рено, Наташа Макелоун, Стелан Скарсгаард
и др.

трилър

РОНИН

07.00 ì ÛÌ„ ÙÛ Ô‡Ì‰‡ - ÀÂ„ÂÌ‰Ë
Á‡ ÒÚ‡ıÓÚÌË Ú̌ ·ÓÂ î̂ -
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

08.00 ì ÓÒÚËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.
9, ÂÔ. 5

09.00 ì»ÒÚËÌÒÍÓ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 10

10.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî/Ô./- ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 10

11.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò.5,
ÂÔ. 9

12.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî/Ô./ -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 6

13.00 ì◊Â‚ÂÌËˇÚ ÒÍÓÔËÓÌî/
Ô./ - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1988

15.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 1

16.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî/Ô./- ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 11

17.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 7

18.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò.5,
ÂÔ. 10

19.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.
2, ÂÔ. 15

20.00 ì ÓÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 9,
ÂÔ. 6

21.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

22.00 ìÃ‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ËÒÍî -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1996 „.

00.00 ìœÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂî- ÒÂ-
Ë‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 11

01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î /Ô./- ÒÂË‡Î,
Ò. 2, ÂÔ. 15

02.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
/Ô./- ÒÂË‡Î

07.45 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3, /Ô/

09.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 12, /Ô/

10.00 ì√ÓÂ˘‡ ÁÓÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 1

11.00 ì ÎÓÛÌ˙Úî- ÒÂË‡Î, ÒÂ-
ÁÓÌ 1, /Ô/

12.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î
- ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 20

13.00 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3

14.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 12

15.00 ì√ÓÂ˘‡ ÁÓÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 1

16.00 ìÕ‡È-ıÛ·‡‚ËˇÚ Ï‡Î˙Í
ÔÛ·ÎË˜ÂÌ ‰ÓÏ ‚ “ÂÍÒ‡Òî
- ÍÓÏÂ‰Ëˇ

18.30 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î -
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, /Ô/

19.00 ì ÎÓÛÌ˙Úî- ÒÂË‡Î, ÒÂ-
ÁÓÌ 1

20.00 ì¬ÓÂÌÌË ÔÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË î̌ -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 8

21.00 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ 1

22.00 ìŒÔ‡ÒÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ¡‡Ì-
ÍÓÍî- ÂÍ¯˙Ì-ÚËÎ˙ Ò
Û .̃ Ì‡ ÕËÍ˙Î˙Ò  ÂÈ‰Ê,
ÿ‡ıËÚ …‡ÏÌ‡, ◊‡ÎË
fiÌ„, ƒÊÂÈÏÒ ”ËÚ Ë ‰.

23.59 ìD?j? vuî - Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌˇ
Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ Ì‡ ”≈‘¿
≈¬–Œ 2016, ‰ËÂÍÚÌÓ

01.00 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ 1, /Ô/

07.30  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ

09.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
10.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇

ÒÍ‚‡˘‡: Ã‡ËÒ‡
10.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
11.00 260-ÍËÎÓ„‡ÏÓ‚‡Ú‡ Ï‡È-

Í‡ - Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ÔÓ-
Í˙ÒÌÓ

12.00 –‡Ì‰Ë Ë‰‚‡ Ì‡ ÔÓÏÓ :̆
À‡Ò ¬Â„‡Ò

13.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ

14.00  ‡Î Ú̌ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ: Œ„-
ÓÏÌ‡ ÚÓÚ‡, ÍÛËÁ Ë
ˆÂÂÏÓÌË Ú̌‡ Ì‡  ‡ÎÓ

15.00 Ã‡ÌË‡ˆË-˜ËÒÚÓÙ‡ÈÌËˆË
19.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇

ÒÍ‚‡˘‡: ƒÊÂ‡Î‰ËÌ
19.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
20.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ¡‡Ì‰Ë - ˜‡ÒÚ 1
21.00 ÃÓÂÚÓ 300-ÍËÎÓ„‡ÏÓ‚Ó

Ú̌ ÎÓ: »ÒÚÓË Ú̌‡ Ì‡ ÃËÎ‡
22.00 Õ‡‰ÌÓÏÂÌÓ ÚÂ„ÎÓ: ¬

Ú̇ ÒÂÌÂ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡
23.00 —˙ÒËÔ‡ÌË ÚÂÎ‡: ≈ÔËÁÓ‰ 1
00.00 —‡ÎÓÌ ìœÓÒÎÂ‰ÂÌ ¯‡ÌÒî:

≈ÔËÁÓ‰ 1
01.00 »ÒÚÓËË Á‡ ‰ÛıÓ‚Â
02.00 ÃÓÂÚÓ 300-ÍËÎÓ„‡ÏÓ‚Ó

Ú̌ ÎÓ: »ÒÚÓË Ú̌‡ Ì‡ ÃËÎ‡
02.48 Õ‡‰ÌÓÏÂÌÓ ÚÂ„ÎÓ: ¬

Ú̇ ÒÂÌÂ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡
03.36 —˙ÒËÔ‡ÌË ÚÂÎ‡: ≈ÔËÁÓ‰ 1
04.24 –‡Ì‰Ë Ë‰‚‡ Ì‡ ÔÓÏÓ :̆

À‡Ò ¬Â„‡Ò

06.30 ƒÂÚÒÍË ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
08.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7
09.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî

- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ
10.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-

Ë‡Î
10.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂË: ÎÂ„ÂÌ-

‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ
11.30 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -

ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

12.30 œ Ú̇Û‚‡ÌÂ Ò˙Ò CNN, ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

13.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

14.00 ì—ÔÓ‰ÂÎÂÌÓ Ò  ‡ÎËî -
ËÁ·‡ÌË ÔÓ‚ÚÓ‡ÌËˇ

15.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

15.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî
- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ

16.00 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -
ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

17.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7

18.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂÎË: ÎÂ„ÂÌ-
‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

19.30 ì—ÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍî - -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î,

20.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

21.00 ìÃËÎËÓÌÂ Ú̇ ÒË Ò˙ÔÛ-
„‡î - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ

22.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

22.30 ìœËÚ̇  Ë ¬ÂÌ‰Ëî - Ë„‡-
ÎÂÌ ÙËÎÏ

07.00 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî /
Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î,
Ò. 4, ÂÔ. 8, 9

08.00 ì ÎÛ· ¬ÂÒÂÎËÂî - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 4, eÔ.
4

09.00 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ë ì /Ô./
- ‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

10.00 ìœÓÎËˆÂÈÒÍ‡ ‡Í‡‰ÂÏËˇ
2î - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1985

12.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 23, 24

13.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî /Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
7, 8

14.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî /Ô./
- ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 6

14.30 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî /Ô./- ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ.
15, 16

15.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 23

17.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ¯ÓÛ
18.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ

ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 9, 10
19.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî -

ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 7
19.30 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî -

ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 4,
ÂÔ. 12, 13

20.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî - ÍÓ-
ÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
24

22.30 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 17, 18

23.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

петък 1 юлипетък 1 юлипетък 1 юлипетък 1 юлипетък 1 юли
3

07.10 –ÂÚÓ „‡‡Ê, ÂÔ. 6
08.00 —Â‚ËÁ SOS 2, ÂÔ. 5
08.50 –‡Á„ÎÓ·Ë ÏÂ, ÂÔ. 8
09.40 —Â‚ËÁ SOS, ÂÔ. 8
10.30 ÃÓÒÍË ‚˙ÎˆË, ÂÔ. 4
11.20 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ-

ÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË - ÒÂÁÓÌ
9, ÂÔ. 2

12.10  ÓÒÏÓÒ, ÂÔ. 1
13.00 Brain Games 3, ÂÔ. 11
13.25 Ã‡˜Ì‡Ú‡ ËÒÚËÌ‡ Á‡

ìÀÛÁËÚ‡ÌËˇî, ÂÔ. 1
15.05 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ-

ÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË - ÒÂÁÓÌ
10, ÂÔ. 1

16.00 –Ó‰ÂÌ Ì‡ Ô Ú̇̌ , ÂÔ. 1
17.00 —Â‚ËÁ SOS 2, ÂÔ. 9
18.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

9
18.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

11
19.00 –‡Á„ÎÓ·Ë ÏÂ, ÂÔ. 9
20.00 —Â‚ËÁ SOS, ÂÔ. 9
21.00 –‡Á„ÎÓ·Ë ÏÂ, ÂÔ. 10
22.00 —Â‚ËÁ SOS, ÂÔ. 10
23.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

13
23.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

6
00.00 –‡Á„ÎÓ·Ë ÏÂ, ÂÔ. 10
00.55 —Â‚ËÁ SOS, ÂÔ. 10
01.50 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

13
02.15 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

6
02.40 »ÁÓÒÚ‡‚ÂÌË, ÂÔ. 13
03.00 —Â„‡ ËÎË ÌËÍÓ„‡, ÂÔ. 2
03.25 «‡ÎÓÊË Ë ‡ÁÛ¯Ë, ÂÔ.

11
03.50 œÂÚÓÔˇ‚‡ÌÂ, ÂÔ. 8
04.10 »ÁÓÒÚ‡‚ÂÌË, ÂÔ. 13
04.30 —Â„‡ ËÎË ÌËÍÓ„‡, ÂÔ. 2

07.00 ì√ÓÂ˘‡ „ÓÌÍ‡î, ÍÓÏÂ-
‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2015

08.25 ì¬ Í‡‰˙ ’≤≤≤, 26 ÂÔ.
ì, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ, —¿Ÿ,
2016

08.55 ìÿ‡ÌÚ‡‚Ë ËÒÛÌÍË: ¡ „̌-
ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡ÂÍ‡î, ‡ÌË-
Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ,
2015

10.10 ìŒ·Ë ÔÓ ·ÂÎ„ËÈÒÍËî,
ÍÓÏÂ‰Ëˇ, ‘‡ÌˆËˇ,
2012

11.45 ìU2 Innocence + Experience
Tour 2015 ... A Return
To Parisî, ÍÓÌˆÂÚ, —¿Ÿ,
2015

14.15 ì√Óˇ˘Ë Ú̌ ı‡ÒÚ, 1 ˜‡ÒÚî,
ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡ ‰‡Ï‡, ◊Â-
ıËˇ, 2013

15.45 ì◊ÂÌ„Â Á‡ Â‰ËÌ ‰ÂÌî,
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2014

17.25 ìœË Ú̌ÂÎî, ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ √Â-
Ï‡ÌËˇ, 2013

19.00 ì‘ËÎÏË Ë Á‚ÂÁ‰Ë V≤≤≤,
27 ÂÔ.î, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ,
’ÓÎ‡Ì‰Ë ,̌ 2016

19.30 ì√ÓÂ˘‡ „ÓÌÍ‡î, ÍÓÏÂ-
‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2015

21.00 ì◊ÂÌÓ ÏÓÂî, ÚËÎ˙,
¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, 2014

22.55 ìGame Of Thrones VI, 10
ÂÔ.î, ÙÂÌÚ̇ ÁË - ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 2016

00.05 ì ÂÌ‡Û ì, ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡
‰‡Ï‡, ’ÓÎ‡Ì‰Ë ,̌ 2014

02.00 ìœÓÓÍ ËÁ‚˙Ì Á‡ÍÓÌ‡:
”Ó˙Ì ƒÊÂÙÒî, ·ËÓ„‡-
ÙË˜Ì‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2014

03.30 ì”·Ëı Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ ÒË
ÔËˇÚÂÎÍ‡î, ÚËÎ˙,
—¿Ÿ, 2015

07.00 ¿È ‰‡ Ë‰ÂÏ
07.30 «Ì‡ÂÚÂ ÎË, ˜Â...
07.40 œËÍ‡ÁÍ‡ Á‡ Ò‚‡Ú·ÂÌ‡Ú‡

‰‡ÌÚÂÎ‡ ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ
09.00 ƒÓ·Ó ÛÚÓ Ò ¡Õ“ 2
10.00 “ÛËÁÏ˙Ú π1: œÎ‡ÊÌË

Ë„Ë /¡Õ“ 2 ¬‡Ì‡/Ô/
10.30 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î /3749 ÂÔËÁÓ‰
10.55 œÂÒÌË ÓÚ –‡ˇ
11.25 —‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ „‡‰Ó‚Â Ì‡

¡˙Î„‡Ë :̌ ¬‡ˆ‡
12.00 ƒÌÂÒ Ë ÛÚÂ /Ô/
12.30 ¡˙Î„‡Ëˇ
12.45 «ÂÏˇÚ‡ Â Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡:

¡ÂÁ„ËÊÌËˇÚ ÔÓÎÂÚ Ì‡
·ÂÎË  ̌ ˘˙ÍÂÎ

13.00 ‘ÓÚËÒËÏÓ AÍ‡‰ÂÏËˇ
14.00 fiÊÌË ıÓÌËÍË
14.30 —‚ÂÚÓ‚ÌÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó:

ÀÓÁ Ú̌‡ Ì‡ œËÍÛ
14.50 flÔÓÌË  ̌ ‰ÌÂÒ /Ô/
15.00 ¿·ÒÛ‰ËÚÂ Ò ¡Õ“ 2
15.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó

2016
16.00 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ‰ÌÂÒ
17.30 »Á·‡ÌÓ ÓÚ ìÃÂÒÚÌÓ

‚ÂÏÂî /Ô/
18.05 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î /3750 ÂÔËÁÓ‰/
18.30 »ÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ 21 ‚ÂÍ
19.00 ≈‚ÓÔ‡ ·ÂÁ „‡ÌËˆË
19.30 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË
20.00 √ÎÛı‡ :̌ “ËÏ‡ ‰Û„‡Ë

Ú‚ ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
21.00 –Â„ËÓÌ‡ÎÌË ÌÓ‚ËÌË
21.30 «‡˘Ó ‰‡ ÒÚË„ÌÂÏ ÔÓ-

‰‡ÎÂ˜
22.00 ƒÓ·Ë Ú̌, ÎÓ¯Ë Ú̌ Ë ÁÎË Ú̌

Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /»Ú‡ÎË ,̌
»ÒÔ‡ÌËˇ, √ÂÏ‡ÌËˇ,
1966 „./

06.40 ì¬ËÎ‡ Í‡È ÂÁÂÓÚÓî -
ÏËÌË-ÒÂË‡Î Ò Û .̃ Ì‡
”¯Ë √Î‡Ò, –ÛÚ ƒÂÍÒÂÎ,
√ÂÚ ¿ÌÚıÓÙ, ¿ÎÂÍÁ‡Ì-
‰Â ’ÂÎ‰ Ë ‰., /Ô/

08.40 ìœÚËˆËÚÂ ÛÏË‡Ú Ò‡ÏËî -
ÒÂË‡Î

09.40 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4, /Ô/

10.40 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 1, /Ô/

11.40 ìÃËÌËÚÂ Ì‡ ˆ‡ —ÓÎÓÏÓÌî
- ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË Ò Û .̃ Ì‡
œ‡ÚËÍ —ÛÂÈÁË, ¿ÎËÒ˙Ì
ƒÛÛ‰Ë, –ÓÈ Ã‡Ò‰˙Ì,
√‡‚ËÌ ’ÛÛ‰, À‡Ì„ÎË
 ˙ÍÛ‰ Ë ‰., II ˜‡ÒÚ

13.30 ì»‰Â‡ÎÌË Ú̌ ¯ÂÙî - ‰‡-
Ï‡ Ò Û˜. Ì‡ ƒÊÂÈÏË
À˙Ì˙, ÀËÌ‰˙Ì ¿¯·Ë,
¿¯ÎË ÀÂ„‡Ú, √‡Ë ’˙‰Ò˙Ì
Ë ‰.

15.30 ì¡ÛÎÂÒÍ‡î - Ï˛ÁËÍ˙Î Ò
Û .̃ Ì‡ ÿÂ,  ËÒÚËÌ‡
¿„ËÎÂ‡, —ÚÂÌÎË “Û˜Ë,
 ËÒÚÂÌ ¡ÂÎ, ¿Î˙Ì
 ˙ÏËÌ„, œËÚ˙ √‡Î‡ı˙,
 ‡Ï ΔË„‡Ì‰Â Ë ‰., /Ô/

18.00 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4

19.00 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 1

20.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10

21.00 ìÕÂ‰ÓÒÂ„‡ÂÏËÚÂî - ÍË-
ÏËÌ‡ÎÂÌ

23.30 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10, /Ô/

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
13.15 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î
13.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË
15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ì◊‡Í‡È ÏÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
19.00 ì◊Ó‚ÂÍ˙Ú Ë Á‡ÍÓÌ˙Úî
20.00 ìœÓÎÂÚÓ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
21.00 ¬ÂÏÂ
21.30 ì“Ë ‡ÍÓ‰‡î
23.20 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ:

ì—ÛÔÂ¡Ó·Ó‚Ëî
01.00 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—‡ÎÓÌ

Á‡ Í‡ÒÓÚ‡î
02.25 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ:

ì“Â‚ÓÊÌ‡ ÌÂ‰ÂÎˇî
03.50 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì ÓÚÍ‡

‚ ˜Û‚‡Îî

06.50 ƒ‚ÓÈÌÓ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ:  ‡ Ú̌
Ì‡ Ô Ú̇̌

07.40  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë:
08.35 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË: ≈ÚÓ
„Ó Ë —˙‰Ë Ú̌‡

09.05 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡:
≈ÔËÁÓ‰ 1

09.35 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê: Õ‡ıÓ‰Í‡
ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ‚ÓÈÌ‡

10.00 ¡˙ÁË Ë ¯ÛÏÌË: –‡Á·ËÚ
Í‡·ËÓÎÂÚ Ë ÒÔ‡Òˇ‚‡ÌÂ-
ÚÓ Ì‡ ì Ó‚ÂÚî

11.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:
ƒÊÂÌÒÂÌ

12.00 “Ë‡‰ÊËË ‚ ÔÛÒÚÓ¯Ú‡
15.00 Õ‡È-ÒÏ˙ÚÓÌÓÒÌËÚÂ ËÌ-

ÚÂ‚ Ų́‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡: ƒÓ
¯Ëˇ

16.00 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê: Õ‡ıÓ‰Í‡
ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ‚ÓÈÌ‡

16.30 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
17.00 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË: ≈ÚÓ
„Ó Ë —˙‰Ë Ú̌‡

17.30 ¿‚ÚÓ ‡ÍÛÎË: ’ÓÚ-Ó‰ ÓÚ
ÍÎ‡Ò‡

18.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË
19.00  ‡Í Ò‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÎË?
19.30  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë...
20.00 Õ‡È-ÒÏ˙ÚÓÌÓÒÌËÚÂ ËÌ-

ÚÂ‚ Ų́‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡
21.00 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÓÚÓ‚‡: ”ı‡Ô‡Ì
22.00 “Ë‡‰ÊËË ‚ ÔÛÒÚÓ¯Ú‡
23.00 œÓ‚‡ÎË Ì‡ 4 ÍÓÎÂÎ‡
23.30 ”ÌË˘ÓÊÂÌË Á‡ ÒÂÍÛÌ‰Ë
00.00 ΔË‚ÓÚ˙Ú ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡
01.00 —Ï‡È‚‡˘Ë ÎÂÌÚË ÓÚ

ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ

07.00 ¬ÂÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÏÂÌË
Ò‚ÂÚ‡ 5 ÂÔ.

07.25 œ‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
- ‡ÁÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ
1 ÂÔ.

09.00 ŒÒÚ‡ÌÍË ÓÚ ‚ÓÈÌËÚÂ 5 ÂÔ.
10.00 »ÒÚÓË  ̌ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡

ı‡Ì‡
11.00 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 9 ÂÔ.
11.50 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 1 ÂÔ.
12.40 œ‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡

- ‡ÁÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ
1 ÂÔ.

14.10 »ÒÚÓË  ̌ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡
ı‡Ì‡

15.00 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 4 ÂÔ.
15.55 ÕÂ‚˙ÁÔÂÚË „ÂÓË 10 ÂÔ.
16.30 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 1 ÂÔ.
17.20 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 10 ÂÔ.
18.10 »ÒÚÓË  ̌ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡

ı‡Ì‡
19.05 ≈ÛÒ‡ÎËÏ. Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ

Ì‡ Â‰ËÌ Ò‚Â˘ÂÌ „‡‰ 3
ÂÔ.

20.00 œ‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
- ‡ÁÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ
2 ÂÔ.

21.20 «‡„‡‰˙˜ÌË ÒÂ‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚-
ÌË Û·ËÈÒÚ‚‡ 6 ÂÔ.

22.05 ΔÂÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÒÚ‡‚Ëı‡
ÒÎÂ‰‡ ‚ ËÒÚÓË Ú̌‡ 2 ÂÔ.

23.00 —ÚÛ‰ÂÌË Ú̌ ‰ÓÏ 2 ÂÔ.
00.00 37 ‰ÌË - Ô˙ÚˇÚ Í˙Ï

œ˙‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡
1 ÂÔ.

00.55 —‚‡ÎÂÌË Ò‡ÏÓÎÂÚË. · „̌-
ÒÚ‚Ó ÓÚ Ì‡ˆËÒÚÍ‡ ≈‚ÓÔ‡

01.45 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 12 ÂÔ.
02.35 ÕÂ‚˙ÁÔÂÚË „ÂÓË 9 ÂÔ.

06.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 116

07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
 ‡‰ËÂ‚

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô./ -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

13.30 ì—Â‚Â „̨î - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 29

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 56,57

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.
1252-1254

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎË-

ˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

18.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 608

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ì ‚‡Ú‡Î Ú̇ Ì‡ ·Ó„‡ÚËÚÂî
-ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 2, ÂÔ. 3

21.30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î -
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 20

22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

00.10 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 8

01.00 ì«ÂÏ  ̌ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î /Ô./-
ÒÂË‡Î

02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ-
¯ÓÛ

20.55 ÷.20.55 ÷.20.55 ÷.20.55 ÷.20.55 ÷.

06.00 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î /Ô./-
ÒÂË‡Î, Ò.5, ÂÔ. 14, 15

08.00 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡ì
/Ô./-ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 6

09.00 ì90210î /Ô./- ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 1

10.15 ìÿÂÎÓÍ ’ÓÎÏÒ: »„‡ Ì‡
ÒÂÌÍËî /Ô./ - ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 2011 „.

13.15 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î/Ô./ -
ÒÂË‡Î, Ò. 5, ÂÔ. 16, 17

15.15 ì90210î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 2
16.15 ì ËÌÓ ıÓÌËÍËî - ÂÔ. 8
17.00 ìÀËÌÍ˙ÎÌî /Ô./ - ·ËÓ„‡-

ÙË˜ÂÌ, —¿Ÿ, »Ì‰Ëˇ
20.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî -

ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 1
21.00  ËÌÓ‚Â˜Â: ì÷ÂÎÛ‚ÍË Ë

ÍÛ¯ÛÏËî - ÍÓÏÂ‰Ëˇ,
‘‡ÌˆË ,̌ 2001 „., Â-
ÊËÒ¸Ó: —Ų́ ‡Ú — „̇ , ‚
ÓÎËÚÂ:   ËÒ œÂÌ, œÓÎ
¡ÂÚ‡ÌË, —ÚÂÎ‡Ì —Í‡-
Ò„‡‰, Δ‡ÍÎËÌ Ã‡ÍÍÂÌ-
ÁË, ÿÓÌ  ÓÌ˙ÎË

23.15 ì¬ÓÈÌ‡Ú‡ Â ÓÔË‡Úî -
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2008 „.,
ÂÊËÒ¸Ó:  ‡ÚËÌ ¡Ë„̇ -
ÎÓÛ, ‚ ÓÎËÚÂ: √‡È
œË˙Ò, ƒÊÂ˙ÏË –ÂÌ˙,
¿ÌÚ˙ÌË Ã‡ÍË, ¡‡ˇÌ
ƒÊË‡ÚË, –‡ÎÙ ‘‡ÈÌÒ,
—‡Ï –Â‰ÙÓ‰

02.15 ìÃÓÏË˜ÂÚoî - ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, ÃÂÍÒËÍÓ, 2012
„., ÂÊËÒ¸Ó: ƒÂÈ‚Ë‰
–‡ÈÍ˙, ‚ ÓÎËÚÂ: ¿·Ë
 ÓÌË¯, ”ËÎ œ‡Ú˙Ì,
ƒÊÓ‚‡Ì‡ «‡Í‡Ë‡Ò, –‡ÛÎ
 ‡ÒÚËÎÓ

DISCOVERY CHANNEL ПРЕДСТАВЯФИНАЛНИЯ СЕЗОН НА ЕМБЛЕМАТИЧ-НАТА ПОРЕДИЦА „ЛОВЦИ НА МИТОВЕ”,КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ОТ 2 ЮЛИВСЯКА СЪБОТА ОТ 17,00 ч. Експертитепо специални ефекти Адам Савидж иДжейми Хайнман ще подложат на тествсеизвестни митове и градски леген-ди, като използват съвременната на-ука, за да разграничат фактите отмитовете. В последния сезон на поре-дицата дуото прави нещо запомнящосе - сбогува се с любимото си занима-ние с две експлозивни истории. Воде-щите ще се опитат да смачкат огро-мен влак чрез вакуум...

„„„„„Ловци на митове”Ловци на митове”Ловци на митове”Ловци на митове”Ловци на митове”
с финален сезонс финален сезонс финален сезонс финален сезонс финален сезон
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06.15 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒË-
ÎÂ‚ /Ô/

07.35 ÃËÎËÓÌ Ë ‰‚Â ÛÒÏË‚ÍË
09.00 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
10.00 œÎ˛Ò ÚÓ‚‡ œÛ·ÎËˆËÒÚË -̃

ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
11.00 ŒÚ·ÎËÁÓ Ò ÃË‡ /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016

Œ·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12.45 ¡‡Á‰Ë
13.15 —‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÎË„‡ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ-

·ÓÎ: —¿Ÿ - ¡˙Î„‡Ëˇ
15.15 –˙ÍÓÔËÒ˙Ú /Ô/
17.00 ¬ˇ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
18.00 ΔË‚ÓÚ̇ Ú Â ‚ÍÛÒÂÌ /Ô/
19.00 —Â˘Ë Ò ËÁ‚˙ÌÁÂÏÌË

‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ‘ÂÌÁÓÌ‡ —ÔÓÚÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ
21.30 Ã‡  ̃ ˆÂÌÚ̇   ÓÏÂÌÚ‡ÌÓ

ÒÚÛ‰ËÓ
22.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016: 1/4

ÙËÌ‡Î ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
ÓÚ ¡Ó‰Ó

23.50 Ã‡  ̃ ˆÂÌÚ̇   ÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÒÚÛ‰ËÓ Ò ‚Ó‰Â˘Ë  ‡ÏÂÌ
¿ÎËÔËÂ‚, œ‡‚ÎÂÚ‡ –‡ -̄
ÍÓ‚‡, ’ËÒÚËˇÌ‡ √ÛÚÂ‚‡
Ë ¬‡ÎÂË √ÂÌÓ‚

23.55 ‘ÂÌÁÓÌ‡ ¬Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ-
¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë À˛·‡
œ‡¯Ó‚‡ Ë ÃÂÚÓ‰Ë Ã‡Ì-
˜ÂÌÍÓ

01.30 —‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÎË„‡ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ-
·ÓÎ: ¡˙Î„‡Ë  ̌ - –ÛÒËˇ
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
ƒ‡Î‡Ò

03.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016: 1/4
ÙËÌ‡Î /Ô/

06.30 ì¿„ÓÙÓÛÏî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ

07.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î - ÒÂË‡Î, Ò. 11, ÂÔ.
22

07.30 ì—Ú˙ÔÍ‡ ÔÓ ÒÚ˙ÔÍ‡î -
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 1

08.00 ì“‡ÁË Ò˙·ÓÚ‡î - ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò Ã‡Ë‡Ì‡
¬ÂÍËÎÒÍ‡, ΔÂÌË Ã‡˜Â-
‚‡ Ë ƒË‡Ì‡ À˛·ÂÌÓ‚‡

11.00 ìCool Tî - Î‡ÈÙÒÚ‡ÈÎ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘‡
œÂÚ̌  ƒËÍÓ‚‡

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ì¿Î‡ÏËÌÛÚ: ƒÓ·Â ‰Ó¯ÎË
‚ ¡˙Î„‡Ë î̌ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌ‡
ÔÓÂ‰Ëˆ‡

13.00 ì—Ú‡Ë ‰ÊËÌÒËî - ÍÓÏÂ-
‰Ë ,̌ »Ì‰Ë ,̌ 2014 „.

15.30 ìœËÌˆ Ú̇ Ë ‡Áî - ÍÓÏÂ-
‰Ë ,̌—¿Ÿ, 2004 „.

18.00 ìÀÓÚ‡Ëˇ ¡˙Î„‡Ëˇî -
ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ ÎÓÚ‡Ëˇ

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

19.30 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ /Ô./ -
ÔÓÂ‰Ëˆ‡ Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒ-
ÚË˜ÂÒÍË ÙËÎÏË

20.00 ì¡ÂÁ ÂÁÂ‚‡ˆËËî - ‰‡-
Ï‡, —¿Ÿ, 2007 „.

22.00 ì¡ÛÎÍ‡Ú‡ ·Â„ÎÂ î̂ - ÓÏ‡Ì-
ÚË˜ÂÌ, —¿Ÿ, 1999 „.

00.30 ìƒ‡·‡Ú‡î - ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2000 „.

02.30 ì—Ú‡Ë ‰ÊËÌÒËî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ »Ì‰Ë ,̌ 2014 „

04.30 ìœ‡Ô‡‡ˆËî /Ô./ - ÚÂÎÂ-
‚ËÁËÓÌÂÌ Ú‡·ÎÓË‰ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ÕËÍÓÎÂÚ‡ ÀÓÁ‡-
ÌÓ‚‡

07.00 ì¬ËÓÎÂÚ‡î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
08.00 ì—˙·Û‰Ë ÒÂ...î - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬
11.00 ì—˙‰Â·ÂÌ ÒÔÓî - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬
12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 “ÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÕÓ‚‡: –‡Á-

ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ
13.00 ìÃÓÏË˜Â ‚ ‡Á‚ËÚËÂî -

Ò Û .̃ Ì‡ ≈‚‡ ÃÂÌ‰ÂÒ,
œ‡ÚË¯‡ ¿ÍÂÚ, Ã‡Ú˛
ÃÓ‰ËÈÌ, –˙ÒÂÎ œËÚ̇ Ò,
–ÂÈÌË –Ó‰Ë„ÂÁ Ë ‰.

14.50 ì√ÓÂ˘Ó Ï‡ˆÂî - Ò Û .̃ Ì‡
–Ó· ÿÌ‡È‰˙, ¿Ì‡ ‘‡-
ËÒ, Ã‡Ú˛ ÀÓ˙ÌÒ,
–Ó·˙Ú ƒÂÈ‚Ë Ë ‰.

17.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ Ú̇î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35
- ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î

18.00 ìÕË˜Ë  ̌ ÁÂÏ î̌ - ÔÂ‰‡‚‡-
ÌÂ Ì‡ Õ“¬

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -
ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

19.30 Õ¿÷»ŒÕ¿ÀÕ¿ ÀŒ“¿–»fl
20.00 ìƒÌÂ‚ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÔËÌˆÂ-

Ò‡Ú‡î - Ò Û .̃ Ì‡ ¿Ì
’‡Ú‡ÛÂÈ, ƒÊÛÎË ¿Ì‰˛Ò,
’ÂÍÚÓ ≈ÎËÁÓÌ‰Ó Ë ‰.

22.20 ì ˙‚ Ë ÔÓÚî (ÔÂÏËÂ‡)
- Ò Û .̃ Ì‡ Ã‡Í ”ÓÎ·˙„,
ƒÛÂÈÌ ƒÊÓÌÒ˙Ì, ¿ÌÚ̇ ÌË
Ã‡ÍË, “ÓÌË ÿ‡ÎÛ·, ≈‰
’‡ËÒ, –Ó·  Ó‰Ë Ë ‰.

00.50 ì¬‡ÌËÎ‡ —Í‡Èî - Ò Û .̃ Ì‡
“ÓÏ  ÛÁ, œÂÌÂÎÓÔÂ
 ÛÁ,  ‡ÏÂ˙Ì ƒË‡Ò,
 ˙Ú –˙ÒÂÎ, ƒÊÂÈÒ˙Ì
ÀËÈ, ÕÓ‡ “ÂÈÎ˙ Ë ‰.

04.20 ìÃÓÏË˜Â ‚ ‡Á‚ËÚËÂî -
Ò Û .̃ Ì‡ ≈‚‡ ÃÂÌ‰ÂÒ

екшън

Бен Гейтс е потомък на археолози и търсачи
на съкровища. Още от малък се зарича да намери
най-голямото и великолепно съкровище на света -
събрано от различни цивилизации и пренесено в
САЩ от масоните. Разбира се, това се оказва
тежка и предизвикателна задача. Дори може би
неосъществима, както казва бащата на Бен. Може
би такова съкровище не съществува, може би една
улика води към следващата и така до безкрай, само
за да увлече и измами тези, които вярват в
легендата. Но Бен никога няма да се откаже от
мечтата си...

СЪКРОВИЩЕТО

06.00 ìÕÓ‚ËÚÂ ÔËÍÎ˛˜ÂÌË  ̌ Ì‡
 ‡ÔËÚ‡Ì œÎ‡ÌÂÚ‡î -
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 3-6

08.00 ì»ËÒî - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 17,
18

11.00 ì’ÓÌËÍËî /Ô./ - ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 2012 „.

12.45 ì”ÏË‡È ÚÛ‰ÌÓ 2î /Ô./ -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1990 „.

15.00 ì—ÛÔÂ„̇ Îî /Ô./- ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 19, 20

17.00 ìƒË‚‡Ú‡ ÏÛı‡î- ÔÂ‰‡‚‡-
ÌÂ Á‡ ÂÍÒÚÂÏÌË ÒÔÓ-
ÚÓ‚Â

17.30 ìÃËÒË  ̌ ÃÓ Ú̌ ƒÓÏ 2016î-
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ‰ÓÏ‡

18.00 ìœÂÚ‡ ÔÂ‰‡‚Í‡î - ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Á‡Ô‡ÎÂÌË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÂÌÚÛÒË‡ÒÚË

19.00 ì12 ÛÌ‰‡î /Ô./ - ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 2009 „.

21.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

21.45 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ - ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË-
˜ÂÒÍË ÙËÎÏË

22.00 ì¬˙Ì ÓÚ ÔÂ Ú̆‡î - ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 2013 „.

00.15 ìÕ‡ÂÏÌ‡ Û·ËÈˆ‡î /Ô./ -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2013 „.,
ÂÊËÒ¸Ó: ’ÂÌË —ÂÈÌ,
‚ ÓÎËÚÂ: Ã‡Ú  ̨ Ã‡-
Ò‰˙Ì,  ËÒÚ‡Ì‡ ÀÓÍÂÌ,
 ËÒÚË‡Ì œËÚ, ¡‡‡Í
’‡‰ÎË, √‡Ë ¡˙ÁË Ë ‰.

02.00 ìœÂÚ‡ ÔÂ‰‡‚Í‡î - ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Á‡Ô‡ÎÂÌË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÂÌÚÛÒË‡ÒÚË

07.45 ì—Â‰ÌÓ˘ÂÌ ÂÁ‰‡˜î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 1, 2
ÂÔËÁÓ‰‡

10.00 ì√‡‚‡Ì˙Úî - ÒÂË‡Î
11.00 ì¡ÂÁ ÛÒÚ‡‚î - ÍËÏËÌ‡ÎÂÌ

ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃ Ì‡ ◊‡ÎË
ÿËÈÌ, Ã‡ÚËÌ ÿËÈÌ,
œÓÎ √ÎËÈÒ˙Ì, Ã‡Í
ƒ‡Í‡ÒÍÓÒ, –ÓÌ Ã‡Ò‡Í,
ƒÊÓ À‡Ì‰Ó Ë ‰., /Ô/

13.00 ìÕ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÎÓÚ‡Ëˇî
13.30 ì’‡‚‡È 5-0î - ÒÂË‡Î,

ÒÂÁÓÌ 1
14.30 ìœÛÏ‡ ·ÓÂˆ Ú̇î - ÒÂË‡Î
15.30 ì¡ÂÁ „‡ÌËˆËî - ÒÂË‡Î
17.00 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-

Â‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 4
18.00 ì—‡ÏÓÚÌËÍ Ú̇ ì - ÂÍ¯˙Ì

Ò Û .̃ Ì‡ Δ‡Ì-œÓÎ ¡ÂÎ-
ÏÓÌ‰Ó, œËÂ ¬ÂÌËÂ,
’ÂÌË —ËÎ‚‡, ◊ÂÍË  ‡-
ËÓ Ë ‰.

20.00 ìœÂÚ Ô˙ÒÚ‡î - ÚËÎ˙ Ò
Û .̃ Ì‡ ÀÓ˙ÌÒ ‘Ë¯·˙Ì,
–‡È˙Ì ‘ËÎËÔÂ,  ÓÎÏ
ÃËÈÌË, “ÛË  ̌ ’‡Û‰, »Ò‡
’ÓÈÒ, ƒÊËÌ‡ “ÓÂÒ, —‡Ë‰
“‡„Ï‡ÛË Ë ‰.

21.50 ìDoomî - ÂÍ¯˙Ì-Ù‡ÌÚ‡-
ÒÚËÍ‡ Ò Û .̃ Ì‡ ƒÛÂÈÌ
ƒÊÓÌÒ˙Ì,  ‡Î ⁄·‡Ì,
–ÓÁ‡ÏÛÌ‰ œ‡ÈÍ, ƒÂÍÒÚ̇ 
‘ÎÂÚ̃ ˙ Ë ‰.

23.59 ìD?j? vuî - Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌˇ
Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ Ì‡ ”≈‘¿
≈¬–Œ 2016, ‰ËÂÍÚÌÓ

01.00 ≈ÓÚË˜ÂÌ ÚÂÎÂÔ‡Á‡
03.00 ì—Â‰ÌÓ˘ÂÌ ÂÁ‰‡˜î -

ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 1, /Ô/

07.00 √ÓÎˇÏÓÚÓ Ô‡Á‡Û‚‡ÌÂ 2:
ƒÊÂÈ‰ œ‡ÚÂÒ˙Ì,  ‡˙Ì
≈‰ÊÎË, ¿ÌË¯‡ œÂÈÌÒ˙,
≈ÒÚ‡ Ã‡¯‡Î

08.00  ÂÈÚ Ë Ô˙ÎÌË Ú̌ È ‰ÓÏ:
ƒÓÏ‡¯ÌË Ú̌ ÍÓÍÓ¯‡ÌËÍ

09.00 Õ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ¡˙‰Ë
10.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌÒÍ‡-

Ú‡ ÓÍÎˇ
13.00 ƒÂÚÒÍË ÍÓÌÍÛÒË Á‡

Í‡ÒÓÚ‡:  ÓÌÍÛÒ˙Ú
ìUniversal Royalty
Motownî

14.00 — ·Â·ÂÚÓ ‚ÒË˜ÍÓ ÒÂ
ÔÓÏÂÌˇ

15.00 2 Ì‡ ÏËÎËÓÌ: √ÓÂ˘Ë
ÏÓÏ˜ÂÚ‡

16.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇
ÒÍ‚‡˘

18.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
21.00 —Î‡· ¯‡ÌÒ ‚ Î˛·Ó‚Ú‡:

¡‡È˙Ì
22.00 À˛·Ó‚ ÓÚ Ô˙‚Ë ÍÎËÍ: ÕÂ

ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÂÍÒË Û˜ËÚÂÎÍ‡
22.30 À˛·Ó‚ ÓÚ Ô˙‚Ë ÍÎËÍ:

»Á„Û·ÂÌ‡ Í‡Û·ÓÈÍ‡ ‚
„‡‰‡

23.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇
ÒÍ‚‡˘‡: ƒÊ‡ÍË

23.30 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇
ÒÍ‚‡˘‡:  ÂÎË

00.00 Ã‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÓ ÏÓÏË˜Â
00.30 ¬ÒË˜ÍÓ Á‡ ÒÂÍÒ‡: œË-

Ú̌ÂÎË Ë Ó˘Â ÌÂ˘Ó
01.00 ÕÂ ËÒÍ‡Ï ÍÓÊ‡Ú‡ ÏË ‰‡

‚ËÒË: ƒ˙Î·ÓÍÓ ÔÓ‰
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡

02.00 —Î‡· ¯‡ÌÒ ‚ Î˛·Ó‚Ú‡:
¡‡È˙Ì

06.30 ì–Ëˆ‡ˇÚ –˙Ê‰Ë‚ÍÓî,
‡ÌËÏ‡ˆËˇ

07.15 ì ÎÛ· ”ËÌÍÒî, ‡ÌËÏ‡ˆËˇ
09.00 ìÃËÌË ÏËÒ Ë ÏËÌË

ÏËÒÚ˙î Ò »ÎË‡Ì‡ ¡‡-
ÎËÈÒÍ‡ - ‰ÂÚÒÍÓ ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ

09.30 ì ‡ÔËÚ‡Ì —‡·ÎÂÁ˙· Ë
Ò˙ÍÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ì‡ À‡Ï‡
–‡Ï‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

11.00 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî,
ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ Ò ‚Ó-
‰Â  ̆ ÀÂÓ ¡Ë‡ÌÍË

11.30 ìƒÌÂ‚ÌËÍ˙Ú Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î,
ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂ-
Ú‡ –‡ÈÍÓ‚‡, /Ô./

12.30 ÕÂ‡ÁÍ‡Á‡ÌË ÔËÍ‡ÁÍË,
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ë-
ˆ‡

13.00 ì“ÂÏËÌ‡Î 7: √‡‰ Ì‡
‡Ì„ÂÎËî

14.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î,
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7,
ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ

15.30 ìœËÒÏÓ ‰Ó Í‡Îˇî -
Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

17.45 ìÀÂÈÎ‡î, Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
19.30 ìœÓÒÎÂ‰ÂÌ ÒÔÓÏÂÌî -

Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.15 ì Ó„‡ ˘Â ˇ‰ÂÏ?î -

Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.00 ì¿ÎÙ‡ ‰Ó„î, Ë„‡ÎÂÌ

ÙËÎÏ
01.10 ìœËÒÏÓ ‰Ó Í‡Îˇî -

Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
03.00 ì Ó„‡ ˘Â ˇ‰ÂÏ?î, Ë„‡-

ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
04.35 “ÂÏËÌ‡Î 7: √‡‰ Ì‡

‡Ì„ÂÎËî /Ô/

07.00 ì¡‡ Ú̇î - ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 8, 9

08.00 ì–‡ÁÎË˜ÌÓ Â‰Ì‡Í‚Ëî -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î , ÂÔ.
25, 26

09.00 ì“‡ÍÂ¯Ë  ‡Ò˙Îî- ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 9, 10

10.00 ìÕˇÍÓÈ Í‡ÚÓ ÚÂ·î - ÍÓ-
ÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2001 „.

12.00 ìÕÓ‚ËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî /Ô./-
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

15.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î,
Ò.1, ÂÔ. 1-5

17.30 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî/Ô./- ÍÓÏÂ‰Ë-
ÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 7-
10

19.30 ì“‡ÍÂ¯Ë  ‡Ò˙Îî/Ô./ -
ÒÂË‡Î, ÂÔ. 9, 10

20.30 ìÃ‡ÎË Ë ‡Á: Õ‡˜‡ÎÓÚÓî
- ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2011,
ÂÊËÒ¸Ó: Ã‡ÈÍ˙Î ƒÂÈ-
ÏË‡Ì, ‚ ÓÎËÚÂ: “‡‚ËÒ
“˙Ì˙, ƒÓÌÂÎË –ÓÛ‰Ò,
ÃÂËÎËÌ √ÂÌ, —ËÌ‰Ë
»Ï·Ó, ¿ÎÂÍÒ «‡ı‡‡

22.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÍÓ-
ÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò.1, ÂÔ.
11, 12

23.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î /Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò.1, ÂÔ. 3, 4, 5

01.00 ì—‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÙÂ‰Â‡ˆË  ̌ ÔÓ
ÍÂ :̃ œ˙‚Ë˜Ì‡ ÒËÎ‡î -
ÂÔ. 1203

02.00 ì“‡ÍÂ¯Ë  ‡Ò˙Îî/Ô./-
ÒÂË‡Î, ÂÔ. 9, 10

03.00 ì–‡ÁÎË˜ÌÓ Â‰Ì‡Í‚Ëî /Ô./
- ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

07.10 –ÂÚÓ „‡‡Ê, ÂÔ. 9
08.05 —Â‚ËÁ SOS 2, ÂÔ. 8
09.00 √ÂÌËÈ Ò˙Ò —ÚË‚˙Ì ’ÓÍËÌ„,

ÂÔ. 2
10.05  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ
11.00 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓ-

ÎÂÚÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË -
ÒÂÁÓÌ 9, ÂÔ. 5

12.00  ÓÒÏÓÒ, ÂÔ. 4
13.00 Ã‡˜Ì‡Ú‡ ËÒÚËÌ‡ Á‡

ìÀÛÁËÚ‡ÌËˇî, ÂÔ. 1
15.00 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓ-

ÎÂÚÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË -
ÒÂÁÓÌ 10, ÂÔ. 4

16.00 –Ó‰ÂÌ Ì‡ Ô Ú̇̌ , ÂÔ. 4
17.00 —Â‚ËÁ SOS 3, ÂÔ. 2
18.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

10
18.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

2
19.00 √ÂÌËÈ Ò˙Ò —ÚË‚˙Ì ’ÓÍËÌ„,

ÂÔ. 3
20.05  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ, ÂÔ. 1
20.30  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ, ÂÔ. 2
21.00 √ÂÌËÈ Ò˙Ò —ÚË‚˙Ì ’ÓÍËÌ„,

ÂÔ. 4
22.05  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ, ÂÔ. 7
22.30  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ, ÂÔ. 8
23.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

14
23.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

18
00.00 √ÂÌËÈ Ò˙Ò —ÚË‚˙Ì ’ÓÍËÌ„,

ÂÔ. 4
01.00  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ, ÂÔ. 7
01.25  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ, ÂÔ. 8
01.55 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

14
02.20 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

18
02.40 ÿËÙ˙ Ú̇ Ì‡ ÁÎÓÔÓÎÛÍË-

ÚÂ, ÂÔ. 3

07.00 ì¡ÂÁ ‰Âˆ‡î, ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡
ÍÓÏÂ‰Ëˇ, ¿ÊÂÌÚËÌ‡,
2015

08.40 ì¡‡ÒÂÎÓÌ‡î, ÍÓÏÂ‰ËÈÌ‡
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 1994

10.20 ì«ËÏÌ‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡ ‚ Õ˛
…ÓÍî, ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2014

12.15 ìΔÓÁÂÙËÌî, ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡
ÍÓÏÂ‰Ëˇ, ‘‡ÌˆËˇ,
2013

13.40 ìÀË„‡Ú‡ Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚÚ‡ ÒÂ˘Û ÀË„‡Ú‡ Ì‡
¡ËÁ‡Óî, ‡ÌËÏ‡ˆËˇ -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2015

14.30 ìÕ‡È-‰˙Î„ÓÚÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂî,
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2015

16.35 ì«‡·‚ÂÌËÂ ì, ÂÍ¯˙Ì -
Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡, —¿Ÿ, 2013

18.35 ìƒÂÌ Ú̌ Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ-
Ú‡î, Ì‡Û˜ÌÓ-Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÌ
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1996

21.00 ì—‡Ì ¿Ì‰Â‡Òî, ÂÍ¯˙Ì -
ÚËÎ˙, —¿Ÿ, 2015

22.55 ìŒÚ‚Îe˜ÂÌ‡: »ÒÚÓËˇÚ‡
Ì‡ ’‡Ì‡ ¿Ì‰ÂÒ˙Ìî, ÍË-
ÏËÌ‡ÎÌ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2015

00.25 ì ‡Ï¯Ë˜ÂÌ Û‰‡î, ÏÛÁË-
Í‡ÎÌ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2014

02.10 ì¡ËÙÂÒÚî, ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ,
2006; ÂÊ. ƒÊÂÈ ◊‡Ì-
‰‡ÒÂÍ‡, Ò ƒÊÂÈ ◊‡Ì-
‰‡ÒÂÍ‡,  Â‚ËÌ ’Â-
ÙÂÌ˙Ì, —ÚË‚ ÀÂÏ, œÓÎ
—ÓÚ˙, ≈ËÍ —ÚÓÎı‡ÌÒÍ

04.00 ì—ÏˇÌ‡ ‚ ÔÎ‡Ì‡ì, ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2012; Ò ƒÊÛÎË‡Ì ÃÛ,
”‰Ë ’‡ÂÎÒ˙Ì, ≈‰ ’‡ËÒ,
–ÓÌ ÀË‚ËÌ„ÒÚ̇ Ì

07.00 –ÂˆÂÔÚ‡ Á‡ ÍÛÎÚÛ‡
08.00 ÀÓ¯ËÚÂ ‰Ó·Ë ÔË Ú̌ÂÎË

‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÒÂË‡Î
08.30 ƒÓ„ÒÚ‡ ‰ÂÚÒÍË ÒÂË‡Î
09.00 ƒÓ·Ó ÛÚÓ Ò ¡Õ“ 2
10.00 ¿·ÒÛ‰ËÚÂ Ò ¡Õ“ 2
10.30 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î /3752 ÂÔËÁÓ‰/
10.55 —ÔÂˆË‡ÎËÚÂÚËÚÂ Ì‡ ¡‡·ÂÚ

ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
11.30 fiÊÌË ıÓÌËÍË
12.00 ≈‚ÓÔ‡ ·ÂÁ „‡ÌËˆË
12.30 ¡˙Î„‡Ëˇ
12.45 ƒÌÂÒ Ë ÛÚÂ
13.00 ÀÓ¯ËÚÂ ‰Ó·Ë ÔË Ú̌ÂÎË

‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÒÂË‡Î
13.30 ƒÓ„ÒÚ‡ ‰ÂÚÒÍË ÒÂË‡Î
14.00 ¬Â·Â:  ÓÌˆÂÚ Á‡ ÍÎ‡-

ËÌÂÚ /Ô/
14.40 ŒÙÂÂ‚‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡ ‰ÓÍÛ-

ÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: ìÃËÚÓ‚Â Ë

ÎÂ„ÂÌ‰Ëî ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
15.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó

2016
16.00 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ‰ÌÂÒ
17.30 45 „Ó‰ËÌË ¡Õ“ œÎÓ‚‰Ë‚
18.00 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î /3753 ÂÔËÁÓ‰/
18.30 œ Ú̇Û‚‡È Ò ¡Õ“ 2
19.00 “ÛËÁÏ Ú̇ π1: Õ‡ ÎÓ‚ Á‡

ÎÂÚÓ‚ÌËˆË
19.30 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË
20.00 √ÎÛı‡ :̌ —ÚÓÔ‡‰ÊËÈÍ‡Ú‡

Ú‚ ÙËÎÏ
20.50 flÔÓÌË  ̌ ‰ÌÂÒ
21.00 –Â„ËÓÌ‡ÎÌË ÌÓ‚ËÌË
21.30 ¿·ÒÛ‰ËÚÂ Ò ¡Õ“ 2
22.00 ìÕ‡‰Ë„‡È ÏÂî Ì‡ ÌÂ‰ÂÎ-

ÌÓÚÓ ıÓÓ ‚  ÂÏËÍÓ‚ˆË
23.00 »Á·‡ÌÓ ÓÚ ì◊‡Ò˙Ú Ì‡

·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡î

06.00 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡
ì /Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ.
2, 3

08.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî /
Ô./-ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 3

09.00 ì90210î/Ô./ - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 4

10.15 ìœÂıÓÚËÌÂˆ˙Úî /Ô./ -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2006 „.,
ÂÊËÒ¸Ó: ƒÊÓÌ ¡ÓÌËÚÓ,
‚ ÓÎËÚÂ: ƒÊÓÌ —ËÌ‡,
ƒÊÓÌ  ‡ÎÒ˙Ì, –Ó·˙Ú
œ‡ÚËÍ

12.30 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡ì
-ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 4, 5

14.30 ì90210î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 5
15.30 ìÃÂ Ú̃‡ÚÂÎËî /Ô./ - ‰‡Ï‡,

»Ú‡ÎË ,̌ ‘‡ÌˆË ,̌ ¬ÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡ÌË ,̌ —¿Ÿ, 2003

17.45 ìƒÓ·Ó‰ÂÚÂÎÂÌ Í‡‰Âˆî/
Ô./ - ÍËÏËÌ‡ÎÂÌ, ‘‡Ì-
ˆËˇ, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ,
»Î‡Ì‰Ë ,̌  ‡Ì‡‰‡, 2002

20.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî -
ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 4

21.00  ËÌÓ‚Â˜Â: ìœÂıÓÚËÌÂˆ Ú̇
2î - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2009
„., ÂÊËÒ¸Ó: –ÓÂÎ –ËÌÂ,
‚ ÓÎËÚÂ: “Â‰ ƒË¡Ë‡ÒË,
“ÂÏÛ‡ ÃÓËÒ˙Ì, À‡‡
 ÓÍÒ, —ÂÌ„  ‡ÛË, Ã‡ÈÍ˙Î
–ÛÍ˙

23.00 ì¡ÛÎÍ‡Ú‡ ·Â„ÎÂ î̂ - ÍÓÏÂ-
‰Ëˇ, —¿Ÿ, 1999 „.,
ÂÊËÒ¸Ó: √‡Ë Ã‡¯‡Î,
‚ ÓÎËÚÂ:  ËÒÚÓÙ˙
ÃÂÎÓÌË, ƒÊÓ‡Ì  ˛Ò‡Í,
’ÂÍÚÓ ≈ÎËÁÓÌ‰Ó, –ËÚ‡
”ËÎÒ˙Ì, ƒÊÛÎË  ̌–Ó·˙ÚÒ,
œÓÎ ƒÛÎË, –Ë˜‡‰ √Ë˙

01.15 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî/
Ô./-ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 4

06.45 ìÃËÌËÚÂ Ì‡ ˆ‡ —ÓÎÓÏÓÌî
- ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË Ò Û .̃ Ì‡
œ‡ÚËÍ —ÛÂÈÁË, ¿ÎËÒ˙Ì
ƒÛÛ‰Ë, –ÓÈ Ã‡Ò‰˙Ì,
√‡‚ËÌ ’ÛÛ‰, À‡Ì„ÎË
 ˙ÍÛ‰ Ë ‰., II ˜‡ÒÚ

08.45 ìœÚËˆËÚÂ ÛÏË‡Ú Ò‡ÏË:
»Á„Û·ÂÌË „Ó‰ËÌËî-ÒÂË‡Î

09.45 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4, /Ô/

10.45 ì–ÓÍÙÂÎÂ ÔÎ‡Á‡ 30î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 7, 2
ÂÔËÁÓ‰‡, /Ô/

11.45 ìƒÓ·‡Ú‡ Ï‡ÈÍ‡î - ÏËÒ-
ÚÂË  ̌ Ò Û .̃ Ì‡ ’ÂÎ˙Ì
—ÎÂÈÚ˙, ƒÊËÈÌ ÀÛËÁ‡
 ÂÎË, œ‡ÚËÍ ‘‡·Ë‡Ì Ë
‰.

13.40 ì»ÒÚÓËË ÓÚ ‚ÓÈÌ‡Ú‡î -
‚ÓÂÌÌ‡ ‰‡Ï‡ Ò Û .̃ Ì‡
ƒÊÂÙ √ÓÎ‰·ÎÛÏ, ÀÛËÁ
ÀÓÏ·‡‰, ƒÊÂÙË ÕÓ‰-
ÎËÌ„, ÀÂÈÍ ¡ÂÎ Ë ‰.

15.30 ì–ÓÍË 2î - ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃
Ì‡ —ËÎ‚ÂÒÚ˙ —Ú‡ÎÓÛÌ,
“‡ÎË  ̌ ÿ‡È˙, ¡˙Ú flÌ„,
 ‡Î ”Â‰˙Ò Ë ‰.

18.00 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4

19.00 ì–ÓÍÙÂÎÂ ÔÎ‡Á‡ 30î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 7, 2
ÂÔËÁÓ‰‡

20.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î

21.00 ì–ÓÍË 3î - ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃
Ì‡ —ËÎ‚ÂÒÚ˙ —Ú‡ÎÓÛÌ,
“‡ÎË  ̌ ÿ‡È˙, ¡˙Ú flÌ„,
 ‡Î ”Â‰˙Ò, ’˙ÎÍ ’Ó-
„‡Ì, “ÓÌË ¡˙Ú̇ Ì Ë ‰.

23.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10, /Ô/

сряда 6 юлисряда 6 юлисряда 6 юлисряда 6 юлисряда 6 юли
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05.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî
09.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
13.20 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î
13.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË
15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
19.50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ¬ÂÏÂ
21.35 —ÂË‡Î: ìœ‡ÍÚËÍ‡î
00.20 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî
00.55 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË
01.10 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
01.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.40 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
03.35 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
04.30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

06.50 ƒ‚ÓÈÌÓ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ: œÓÌ‡-
ÒˇÈ ·ÓÎÍ‡Ú‡ Ò ÛÒÏË‚Í‡

07.40  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë: ¬Ó‰ÓÛÒ-
ÚÓÈ˜Ë‚Ë ÍÓÒŲ́ ÏË, ÎÂÚ‡-
ÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË ÓÚ ‡ÎÛÏË-
ÌËÈ

08.05  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë...
08.35 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË:
356 œÓ¯-‡ııı

09.05 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
09.35 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê: —Û‡ÏË
10.00 ¡˙ÁË Ë ¯ÛÏÌË: –˙Ê‰ -̌

Ò‡Î Í‡‰ËÎ‡Í, Í‡Ò‡‚Ë-
ˆ‡Ú‡ ÓÚ ¡ÂÎ ≈˙, ˜‡ÒÚ 1

11.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:
ì¡Ã¬ 840î

12.00 √ÓÎÂÏË Ë ˇÓÒÚÌË
15.00 ¡‡ÚˇÚ‡ ƒËÁÂÎ
16.00 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê: —Û‡ÏË
16.30 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
17.00 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË:
356 œÓ¯-‡ııı

17.30 ¿‚ÚÓ ‡ÍÛÎË: –‡ÁˇÂÌËˇÚ
·ËÍ

18.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:
ì¡Ã¬ 840î

19.00  ‡Í Ò‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÎË?
19.30  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë...
20.00 ¿‚ÚÓ-ÎÛ‰ÓÒÚ: Õ‡‰ÔÂ‚‡Ë

ÔÓ ‚Ó‰‡
21.00 √ÓÎÂÏË Ë ˇÓÒÚÌË:

¬˙ÁÍ‡Ú‡ ÿÂ‚Ë
22.00 ŒÚ Î˛·Ó‚ Í˙Ï ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-

ÎËÚÂ
23.00 œÓ‚‡ÎË Ì‡ 4 ÍÓÎÂÎ‡:

≈‰ÌÓ ÍÓÎÂÎÓ
23.30 ”ÌË˘ÓÊÂÌË Á‡ ÒÂÍÛÌ‰Ë

07.00 œ˙ÚÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ,
14-Ë ÒÂÁÓÌ 1 ÂÔ.

07.50  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 2
ÂÔ.

08.45 ƒ˙Î„‡Ú‡ ÒˇÌÍ‡ 1 ÂÔ.
09.40 –‡Á·ÓÈÌËˆË, ÔË‡ÚË Ë

ËÁÏ‡ÏÌËˆË 1 ÂÔ.
10.45 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 12 ÂÔ.
11.35 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 12 ÂÔ.
12.30  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 2

ÂÔ.
13.25 «‡·‡ÌÂÌ‡ ËÒÚÓËˇ 2

ÂÔ.
14.15 »ÒÚÓËˇ Ì‡ ıËÒÚË-

ˇÌÒÚ‚ÓÚÓ 3 ÂÔ.
15.20 Ã‡ÈÒÚÓË Ì‡ ¯ÔËÓÌ‡Ê‡

3 ÂÔ.
16.10 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 13 ÂÔ.
17.05 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 1 ÂÔ.
17.55 –ËÏ. ËÏÔÂË  ̌·ÂÁ ÔÂ‰ÂÎ
19.00  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 2

ÂÔ.
20.00  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 3

ÂÔ.
21.00 “˙ÏÌ‡Ú‡ ı‡ËÁÏ‡ Ì‡

¿‰ÓÎÙ ’ËÚÎÂ 3 ÂÔ.
22.00 ÀÓ‚ Ì‡ ‚Â˘ËˆË. Â‰ËÌ

‚ÂÍ, ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò
Û·ËÈÒÚ‚‡ 1 ÂÔ.

22.50 »ÌÍ‚ËÁËˆËˇ 3 ÂÔ.
23.35 —Â‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ÌËÚÂ

Ï˙Ú˙‚ˆË 5 ÂÔ.
00.20 »ÁÚÓ˜Ì‡ œÛÒËˇ ÔÓ

‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ’ËÚÎÂ 1
ÂÔ.

01.05 ƒ˙Î„‡Ú‡ ÒˇÌÍ‡ 1 ÂÔ.
02.00 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 13 ÂÔ.
02.55 Ã‡ÈÒÚÓË Ì‡ ¯ÔËÓÌ‡Ê‡

3 ÂÔ.

ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА СНИМКИТЕ НАСЕЗОН 11 НА  ЛЮБИМИЯ КОМЕДИЕНСЕРИАЛ НА ЗРИТЕЛИТЕ НА BTV „СТО-ЛИЧАНИ В ПОВЕЧЕ”. В него добрепознатите и любими герои - Лютови,Чеканови и техните приятели, ще сезабъркат в нови приключения, а мяс-тото на срещата ще бъде в... Извор.Двете вече приятелски семейства щепродължат да се борят с финансови-те си затруднения, а в новия сезонхората с парите ще бъдат Яна иРадко. Защо Лютови и Чеканови севръщат в Извор, какво ще се случи сотец Григорий, Пацо и младите твпродуценти, ще стане ясно скоро.

21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.

Снимат сезон 11 наСнимат сезон 11 наСнимат сезон 11 наСнимат сезон 11 наСнимат сезон 11 на
„„„„„Столичани в повече”Столичани в повече”Столичани в повече”Столичани в повече”Столичани в повече”



TV7 ДИЕМАTLCBTV
COMEDY

БНТ 1 НОВА ТВBTV
NATIONAL

GEOGRAPHIC HBO БНТ 2
КИНО
НОВА

VIASAT
HISTORYОРТ DISCOVERY

CHANNEL

BTV
CINEMA

BTV
ACTION

сряда 6 юлисряда 6 юлисряда 6 юлисряда 6 юлисряда 6 юли
12

06.00 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ »ÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÂÌ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.15 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡

ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ
10.15 »ÒÚÓË .̌bg: ¡˙Î„‡ÒÍËˇÚ

‚Î‡‰ÂÚÂÎ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡
ÒÎ‡‚‡ - ı‡Ì  ÛÏ /Ô/

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚
ÙËÎÏ /3765 ÂÔËÁÓ‰/

12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016

Œ·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
13.25 —‚ÂÚ̇ Ú Ì‡ flÔÓÌËˇ
13.50 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ /Ô/
15.10 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.55 ‘‡Î¯Ë‚‡ ÔËÌˆÂÒ‡ Ú‚

ÙËÎÏ /9 ÂÔËÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌ Ò ƒËÏËÚ̇ 

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ‘ÂÌÁÓÌ‡ —ÔÓÚÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ
21.30 Ã‡  ̃ ˆÂÌÚ̇   ÓÏÂÌÚ‡ÌÓ

ÒÚÛ‰ËÓ
22.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016: œÓÎÛ-

ÙËÌ‡ÎÌ‡ ÒÂ˘‡ ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ÀËÓÌ

23.50 Ã‡  ̃ ˆÂÌÚ̇   ÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÒÚÛ‰ËÓ

23.55 ‘ÂÌÁÓÌ‡ ¬Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ-
¯ÓÛ

06.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 115

07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
 ‡‰ËÂ‚

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô./ -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

13.30 ì—Â‚Â „̨î - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 28

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 54,55

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.
1249-1251

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎË-

ˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

18.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 607

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ì ‚‡Ú‡Î Ú̇ Ì‡ ·Ó„‡ÚËÚÂî
- ÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 2, ÂÔ. 2

21.30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î -
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 19

22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

00.10 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 7

01.00 ì«ÂÏ  ̌ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î /Ô./-
ÒÂË‡Î

02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ-
¯ÓÛ

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî -
ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊Ë-

Í‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ìÃÓ Ú̌‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ

35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18.00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî - ÚÂ-

ÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì◊ÂÂ¯Í‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÚ‡Ú‡î

- “¬ ¯ÓÛ, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
21.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî

(ÔÂÏËÂ‡) - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

22.00 ì—ÓÙË  ̌ - ƒÂÌ Ë ÕÓ î̆
(ÔÂÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË
ÒÂË‡Î

23.00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23.30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
00.00 ì◊‡Ò Ú̇ Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-

ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Õ“¬

01.00 ì“‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË ‡ÙÂËî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 4 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊Ë-
Í‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

03.00 ì–ËÚ̇ Ï Ú̇ Ì‡ ÏÂ Ú̃ËÚÂî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

Той е човешка машина за убиване. Обучен да
оцелява, знае как да убива, програмиран да разру-
шава. Той играе по техните правила. Досега. Руски
агент на ГРУ е изпратен в пустинята да намери
и отстрани чернокож революционер, но виждайки
много кръв, несправедливост и избиване на невинни
хора, руската бойна машина минава на страната
на бежанците, борещи се за справедливост.

Режисьор на приключенския екшън, заснет в
САЩ през 1988 г., е Йозеф Зито, В ролите са:
Долф Лундгрен, М. Емет Уолш, Ал Уайт и др.

екшън

ЧЕРВЕНИЯТ
СКОРПИОН

06.00 ì ÓÒÚÂÌÛÍËÚÂ ÌËÌ‰Ê‡î -
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

08.00 ì ÓÒÚËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.
9, ÂÔ. 4

09.00 ì»ÒÚËÌÒÍÓ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 9

10.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî/Ô./- ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 9

11.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî /Ô./ - ÒÂË‡Î,
Ò.5, ÂÔ. 8

12.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 5

13.00 ì–Ó·ÓÍÓÔ: Ã‡˜ÌÓ Ô‡-
‚ÓÒ˙‰ËÂî /Ô./ - ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 2000 „.

15.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 5, ÂÔ. 13

16.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî/Ô./- ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 10

17.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 6

18.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò.5,
ÂÔ. 9

19.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.
2, ÂÔ. 14

20.00 ì ÓÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 9,
ÂÔ. 5

21.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

22.00 ì◊Â‚ÂÌËˇÚ ÒÍÓÔËÓÌî-
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1988 „.

00.00 ìœÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂî/Ô./ -
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 10

01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.
2, ÂÔ. 14

02.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
/Ô./ - ÒÂË‡Î

07.45 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3, /Ô/

09.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 12, /Ô/

10.00 ì«‚ˇ Ú̇î - ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ
1, /Ô/

11.00 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-
Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 2, /Ô/

12.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î
- ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 20

13.00 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3

14.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 12

15.00 ì√ÓÂ˘‡ ÁÓÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 1

16.00 ìÃÎ‡‰ËˇÚ ’ÂÍÛÎÂÒî -
ÒÂË‡Î

16.30 ì√ÂÓ Ú̌ Ë ÒÚ‡¯ËÎË˘Â-
ÚÓî - ÂÍ¯˙Ì

18.30 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î -
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, /Ô/

19.00 ì ÎÓÛÌ˙Úî- ÒÂË‡Î, ÒÂ-
ÁÓÌ 1

20.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î
(ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 20

21.00 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ 1

22.00 ìœÓ‰ ‰ÛÎÓÚÓ Ì‡ ÔËÒÚÓÎÂ-
Ú‡î - ÂÍ¯˙Ì

23.59 ìD?j? vuî - Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌˇ
Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ Ì‡ ”≈‘¿
≈¬–Œ 2016, ‰ËÂÍÚÌÓ

01.00 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ 1

02.00 ≈ÓÚË˜ÂÌ ÚÂÎÂÔ‡Á‡

07.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ

09.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
10.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇

ÒÍ‚‡˘‡:  ˙ÚÌË
10.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
11.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ƒÊÂÙ Ë ƒÊÛÎË‡Ì‡
- ˜‡ÒÚ 2

12.00 –‡Ì‰Ë Ë‰‚‡ Ì‡ ÔÓÏÓ :̆
—‡Ì ƒËÂ„Ó

13.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎ :̌ »ÁÌÂÌ‡‰‡,
ËÁÌÂÌ‡‰‡!

14.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
15.00 ƒÂÚÒÍË ÍÓÌÍÛÒË Á‡

Í‡ÒÓÚ‡
19.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇

ÒÍ‚‡˘‡: “ÓË
19.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
20.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ƒÂÈ‚Ë‰ - ˜‡ÒÚ 2
21.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-

ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ
22.00 –‡‰ËÍ‡ÎÌÓ ‡ÁÍ‡Òˇ‚‡ÌÂ

Ì‡ Í˙˘Ë
23.00 ÕÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Á‡

ÌÛ‰ËÒÚË: œ˙‚ËˇÚ ‰ÓÏ
Ì‡ ÌÓ‚Ó·‡˜Ì‡ ‰‚ÓÈÍ‡
ÌÛ‰ËÒÚË

23.30 ÕÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Á‡
ÌÛ‰ËÒÚË: ÕÛ‰ËÒÚË ÒË
Ì‡ÏË‡Ú ‰ÓÏ

00.00 ◊Û‰‡ÚË ÚÂÎ‡: —Ôˇ˘‡Ú‡
Í‡Ò‡‚Ëˆ‡, Ï˙Ê˙Ú Ò
ÏÂıÛËÚÂ Ë Ì‡È-‰Â·Ì‡-
Ú‡ ÊÂÌ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡

06.30 ƒÂÚÒÍË ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
08.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7
09.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî

- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ
10.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-

Ë‡Î
10.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂË: ÎÂ„ÂÌ-

‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ
11.30 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -

ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

12.30 œ Ú̇Û‚‡ÌÂ Ò˙Ò CNN, ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

13.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

14.00 ì—ÔÓ‰ÂÎÂÌÓ Ò  ‡ÎËî -
ËÁ·‡ÌË ÔÓ‚ÚÓ‡ÌËˇ

15.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

15.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî
- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ

16.00 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -
ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

17.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7

18.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂÎË: ÎÂ„ÂÌ-
‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

19.30 ì—ÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍî - -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡-
Ëˇ

20.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

21.00 ìÃËÎËÓÌÂ Ú̇ ÒË Ò˙ÔÛ-
„‡î - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ

22.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

22.30 ì—ÏÛÍ‡˜˙Úî - ÙËÎÏ

07.00 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî /
Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î,
Ò. 4, ÂÔ. 8, 9

08.00 ì ÎÛ· ¬ÂÒÂÎËÂî-ÍÓÏÂ‰Ë-
ÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 4, eÔ. 3

09.00 ì¿Î‡ÏËÌÛÚ 2014: ÕÓ‚Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

10.00 ì12 Ï˙ÊÂ ÔÓ  ÓÎÂ‰‡î -
ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ, —¿Ÿ, 2009

12.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 21, 22

13.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî /Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
5, 6

14.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî /Ô./
- ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 4

14.30 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî /Ô./- ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ.
13, 14

15.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 22

17.00 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

18.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 7, 8

19.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî -
ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 6

19.30 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 4,
ÂÔ. 10, 11

20.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî - ÍÓ-
ÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
23

22.00 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 15, 16

23.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

събота 2 юлисъбота 2 юлисъбота 2 юлисъбота 2 юлисъбота 2 юли
5

07.10 –‡Á„ÎÓ·Ë ÏÂ 2, ÂÔ. 7
08.00 ÃÂ„‡ÍÓÎË, ÂÔ. 4
08.50 ÃÂ„‡ÒÚÛÍÚÛË, ÂÔ. 3
09.40 ÃÂ„‡Á‡‚Ó‰Ë, ÂÔ. 1
10.30 “ÂÓËˇ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡,

ÂÔ. 1
10.55 “ÂÓËˇ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡,

ÂÔ. 2
11.20 “ÂÓËˇ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡,

ÂÔ. 3
11.45 “ÂÓËˇ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡,

ÂÔ. 4
12.10 “ÂÓËˇ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡,

ÂÔ. 5
12.35 “ÂÓËˇ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡,

ÂÔ. 6
13.00 Brain Games 3, ÂÔ. 7
13.25 √ÂÌËÈ Ò˙Ò —ÚË‚˙Ì

’ÓÍËÌ„, ÂÔ. 2
14.15  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ, ÂÔ.

3
14.40  ‡Í ‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÏ, ÂÔ.

4
15.10 ÃÓÒÍË ‚˙ÎˆË, ÂÔ.

1 2
16.00 ≈‚‡ÍÛ‡ˆËˇ «ÂÏˇ, ÂÔ.

1
18.00 ÃÂ„‡Á‡‚Ó‰Ë, ÂÔ. 1
19.00 ÃÂ„‡ÒÚÛÍÚÛË, ÂÔ. 1
20.00 ÃÂ„‡Á‡‚Ó‰Ë, ÂÔ. 1
21.00 ÃÂ„‡Á‡‚Ó‰Ë, ÂÔ. 2
22.00 ÃÂ„‡ÒÚÛÍÚÛË, ÂÔ. 1
23.00 ÃÂ„‡Á‡‚Ó‰Ë, ÂÔ. 1
00.00 ÃÂ„‡Á‡‚Ó‰Ë, ÂÔ. 2
00.55 ÃÂ„‡ÒÚÛÍÚÛË, ÂÔ. 1
01.50 ÃÂ„‡Á‡‚Ó‰Ë, ÂÔ. 1
02.40 »ÁÓÒÚ‡‚ÂÌË, ÂÔ. 9
03.00 √ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ‚ÓÈÌ‡-

Ú‡, ÂÔ. 14
03.25 «‡ÎÓÊË Ë ‡ÁÛ¯Ë,

ÂÔ. 7
03.50 œÂÚÓÔˇ‚‡ÌÂ, ÂÔ. 4

07.00 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ÔÓÎˇÌ‡ ÏÂ -̃
Í‡î, ‡ÌËÏ‡ˆË ,̌ √ÂÏ‡-
ÌË ,̌ 2001; ÂÊ. œËÂÚ
ƒÂ –ËÍÂ, “ËÎÓ –ÓÚÍËı

08.20 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ÔÓÎˇÌ‡ ÏÂ˜Í‡
2: “‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË Ú̌ ÓÒÚÓ‚î,
‡ÌËÏ‡ˆËˇ, √ÂÏ‡ÌËˇ,
2005

09.40 ì—ÍËÚ ÍÓÁî, ÍÓÏÂ‰ËÈÌ‡
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2011

11.10 ì◊ÂÌ„Â Á‡ Â‰ËÌ ‰ÂÌî,
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2014

12.50 ìƒÓ·Â ‰Ó¯˙Î ÔË ÏÂÌî,
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2014

14.20 ì√Óˇ˘Ë Ú̌ ı‡ÒÚ, 2 ˜‡ÒÚî,
ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡ ‰‡Ï‡, ◊Â-
ıËˇ, 2013

15.40 ì“‡ÏËî, ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ,
2014; ÂÊ. ¡ÂÌ ‘‡ÎÍÓ-
ÌÂ, Ò ÃÂÎËÒ‡ Ã‡ÍK‡ÚË,
—˛Á‡Ì —‡‡Ì‰˙Ì,  ‡ÚË
¡ÂÈÚÒ, ¿ÎËÒ˙Ì ƒÊ‡ÌË,
ƒ‡Ì ¿ÍÓÈ‰

17.15 ìœ Ú̇̌ Ú Ì‡ fiÔËÚÂî, ÔË-
ÍÎ˛˜ÂÌÒÍË - ÙÂÌ˙ÁË,
—¿Ÿ, 2014

19.20 ìÃ‡ÈÏÛÌ‰ÊËÎ˙ˆËî, ‡ÌË-
Ï‡ˆË ,̌ ‘‡ÌˆË ,̌ 2015

21.00 ì√ÓÒÔÓÊËˆ‡ ¿ÏÂËÍ‡î,
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2015

22.25 ìÀÛ‰Ë Ú̌ Ã‡ÍÒ: œ Ú̇̌ Ú Ì‡
ˇÓÒÚÚ‡î, ÂÍ¯˙Ì - Ù‡Ì-
Ú‡ÒÚËÍ‡, ¿‚ÒÚ‡ÎËˇ

00.25 ìÕÂÍ‡ ÒÏÂ ˜ÂÌ„ÂÚ‡î,
ÂÍ¯˙Ì - ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ

02.10 ìÕÂÒÎÓÏÂÌî, ‚ÓÂÌÌ‡ ‰‡-
Ï‡, —¿Ÿ, 2014

04.25 ìΔÂÚ‚Ë Ì‡ ÔÎ‡ÒÚË˜Ì‡Ú‡
ıËÛ„Ë î̌, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ,
—¿Ÿ, 2006; ÂÊ.  ÂÈÚ
ƒÂÈ‚ËÒ, ƒÂÈ‚Ë‰ ’ÂÈÎ-
·ÓÌ˙

07.00 —ÔÂˆË‡ÎËÚÂÚËÚÂ Ì‡ ¡‡·ÂÚ
ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

07.35 –‡Á‰‚ËÊË ÒÂ Ò ¡Õ“2
08.00 »Á·‡ÌÓ ÓÚ ìƒÓ·Ó ÛÚÓ

Ò ¡Õ“ 2î /Ô/
09.30 ¿·ÒÛ‰ËÚÂ Ò ¡Õ“ 2
10.00 –ÂˆÂÔÚ‡ Á‡ ÍÛÎÚÛ‡ ÚÓÍ-

¯ÓÛ Ò fiËÈ ƒ‡˜Â‚ /Ô/
11.00 ŒÏ‡„¸ÓÒ‡Ì ÓÚ ÏÓÂÚÓ

‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
12.00 ¬ÂÏÂ Á‡ „Û·ÂÌÂ
12.30 ¡˙Î„‡Ëˇ
12.45 ƒÌÂÒ Ë ÛÚÂ
13.05 œÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ÍÓ¯ÌË-

ˆ‡ /ËÁ·‡ÌÓ/
13.35 «Ì‡ÂÚÂ ÎË... —ÓÙËÈÒÍËÚÂ

ÒÚ‡‰ËÓÌË
14.00 ìÕ‡‰Ë„‡È ÏÂî Ì‡ ÌÂ‰ÂÎ-

ÌÓÚÓ ıÓÓ ‚ ¡‡ÌÍ  ̌ /Ô/
14.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó

2016
14.45 ƒÓ·Ë Ú̌, ÎÓ¯Ë Ú̌ Ë ÁÎË Ú̌

Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
17.40 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: ìœÂÁ ÍÓË-

‰ÓËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

18.25 —‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ „‡‰Ó‚Â Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ

19.00 ◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÁËÚÂÎËÚÂ
19.30 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË
20.00 ¡‡ÚÓ‚˜Â‰Ë Ú‚ ÙËÎÏ
20.55  ÓÌˆÂÚ Ì‡ »ÎË  ̌ ¿Ì„ÂÎÓ‚
22.05 ¬ËÒÓˆÍË. ¡Î‡„Ó‰‡ ,̌ ˜Â

Ò˙Ï ÊË‚ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
/–ÛÒË ,̌ 2011 „./

00.15 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË /Ô/
00.45 ¡‡ÚÓ‚˜Â‰Ë Ú‚ ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ, »Ú‡ÎËˇ
01.40 «‡˘Ó ‰‡ ÒÚË„ÌÂÏ ÔÓ-

‰‡ÎÂ˜: œÂÍÓÒˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ¬Ó„ÂÁËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

06.00 ÕÓ‚ËÌË
06.35 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì ˙Ï

Á‚ÂÁ‰ËÚÂî
09.00 ì—‚ËË, ı‡ÏÓÌËÍÓ

Î˛·ËÏ‡î
09.40 ìƒÛÏË Ì‡ Ô‡ÒÚË‡î
10.00 ÕÓ‚ËÌË
10.15 ì¬ÍÛÒÌÓî
10.50 ì—‡‚ÂÎËÈ  ‡Ï‡Ó‚.

ƒÊÂÌÚ˙ÎÏÂÌ Ò Í˙ÒÏÂÚî
11.45 ì—ÏÂ¯‡ËÍË. ÕÓ‚ËÚÂ

ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇî
12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ì»‰Â‡ÎÌËˇÚ ÂÏÓÌÚî
13.10 ì“ÂÓËˇ Ì‡

ÍÓÌÒÔË‡ˆËˇÚ‡î
14.30 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì“ÂÏ·ËÚ‡î
16.10 ìŒÎ„‡ ¿ÓÒÂÂ‚‡. –ÂˆÂÔÚ‡Ú‡

Ì‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ˘‡ÒÚËÂî
17.05 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ:

ìÀ˛·ÓÔËÚÌ‡Ú‡ ¬‡‚‡‡
3î

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ:

ìÀ˛·ÓÔËÚÌ‡Ú‡ ¬‡‚‡‡
3î (ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)

19.10  ÓÌˆÂÚ Ì‡ À˛·Â
21.00 ¬ÂÏÂ
21.45 ì“‡ÁË ‚Â˜Âî Ò ¿Ì‰ÂÈ

Ã‡Î‡ıÓ‚
23.15 ì÷ÂÎËˇÚ ÊË‚ÓÚ Â ‚

˙Í‡‚ËˆËÚÂî
23.55 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—Ú‡Ì‡Ú‡

Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
01.20 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡

ÏËÌ‡î
03.35 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì¿‰‡Ï Ë

’Â‚‡î
04.45 œÓÎÂÚÓ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î

06.50 —ÚÓÏ‡ÌÂÌ‡Ú‡ Ò‚˙ÁÍ‡:
◊Û„‡¯ÍËÚÂ ÔÎ‡ÌËÌË,
¿ÎˇÒÍ‡

07.40 ƒ‚ÓÈÌÓ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ:
ÃÓÍË ÍÓ¯Ï‡

08.35 ŒˆÂÎˇ‚‡È!: «ÂÎÂÌ ‡‰
09.30  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë...
10.00 ƒÌÂ‚ÌËˆË ÓÚ œ˙‚‡Ú‡

Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡
11.00 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
13.00 ¬ÓÈÌË Á‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂË
14.00 ¿ÛÍˆËÓÌÌË ‚ÓÈÌË ‚  ‡Ì‡‰‡
15.00  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë
16.00 ¿ÒÙ‡ÎÚÓ‚Ë Í‡Û·ÓË
17.00 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â: ÀÓ‚ˆË

Ì‡ ÏËÚÓ‚Â: «‡‰ ÍÛÎËÒËÚÂ
‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡

18.00 ‘ÛÚ·ÓÎÌ‡ Ô‡ÌÓ‡Ï‡ -
Ï‡ÈÒÚÓÒÍË ÛÏÂÌËˇ:
 ‡·ÂÁ‡ÁÓ

18.30 ‘ÛÚ·ÓÎÌ‡ Ô‡ÌÓ‡Ï‡ -
Ï‡ÈÒÚÓÒÍË ÛÏÂÌËˇ:
ÀÛıÓÒ

19.00  ‡Í ‡·ÓÚˇÚ ÚÂÁË
Ï‡¯ËÌË?

20.00 ”ÎË˜ÌË ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË: Õ˛
ŒÎË˙ÌÒ: Õ  ̨ ŒÎË˙ÌÒ:
ÿÓÍË‡˘Ó ‡ÁÚ˙Ò‚‡ÌÂ

21.00 ¿‚ÚÓ-ÎÛ‰ÓÒÚ: ¡ËÚ‡ÌÒÍË
Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎÌË Ú‡ÍÚÓË

22.00 —‰ÂÎÍË, ÍÓÎÂÎ‡ Ë ÛÒÔÂıË
22.30 ¿‚ÚÓ ‡ÍÛÎË: –˙Ê‰Ë‚Ó

ì–‡Ì˜ÂÓî
23.00 ÀËÍ‚Ë‰‡ÚÓ˙Ú
23.30 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê
00.00 ¡˙ÁË Ë ¯ÛÏÌË
01.50 ”ÎË˜ÌË ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË: Õ˛

ŒÎË˙ÌÒ: Õ  ̨ ŒÎË˙ÌÒ:
ÿÓÍË‡˘Ó ‡ÁÚ˙Ò‚‡ÌÂ

07.00 œ Ú̇ÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ 6
ÂÔ.

07.50 ¬ÂÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÏÂÌË
Ò‚ÂÚ‡ 7 ÂÔ.

08.15 “˙Ò‡˜Ë Ì‡ ¡Ë·ÎË Ú̌‡ 1
ÂÔ.

09.15 Δ‡Ì‡ ‰í¿Í. ‚ÓÈÌ Ì‡ ·Ó„‡
10.20 Ã‡Ó ƒÁÂ‰ÛÌ ‚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â
11.10 “˙ÏÌ‡Ú‡ ı‡ËÁÏ‡ Ì‡ ¿‰ÓÎÙ

’ËÚÎÂ 2 ÂÔ.
12.10 —‚‡ÎÂÌË Ò‡ÏÓÎÂÚË. · „̌-

ÒÚ‚Ó ÓÚ Ì‡ˆËÒÚÍ‡ ≈‚ÓÔ‡
13.05 ΔÂÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÒÚ‡‚Ëı‡

ÒÎÂ‰‡ ‚ ËÒÚÓË Ú̌‡ 6 ÂÔ.
14.00 –ËÏ. ËÏÔÂË  ̌ ·ÂÁ ÔÂ‰ÂÎ
15.05 »ÒÚÓË  ̌ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡

ı‡Ì‡
16.00 œ‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡

- ‡ÁÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ
1 ÂÔ.

17.35 ¬ÂÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÏÂÌË
Ò‚ÂÚ‡ 7 ÂÔ.

18.00 ≈ÛÒ‡ÎËÏ. Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Â‰ËÌ Ò‚Â˘ÂÌ „‡‰ 1
ÂÔ.

19.00 —ÚÛ‰ÂÌË Ú̌ ‰ÓÏ 2 ÂÔ.
19.55 œËÒÏ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÎËˆ‡

¬ËÍÚÓËˇ. ËÒÚËÌÒÍÓÚÓ
ÎËˆÂ Ì‡ Â‰ËÌ ÏÓÌ‡ı 2
ÂÔ.

21.00 —ÍËÚË ËÒÚÓËË. Á‡·‡-
‚ÂÌË ÒÌËÏÍË ÓÚ œ˙‚‡Ú‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡

22.00 œÂ‚‡ÚÌË „Ó‰ËÌË 2 ÂÔ.
23.00 «‡Î‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÒÚ̇ ÔÌË-

ˆË ‚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ÔÎ‡Ì.
»ÒÚÓË Ú̌‡ Ì‡ ÍËÏËÌ‡-
ÎËÒÚËÍ‡Ú‡ 3 ÂÔ.

23.55 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 6 ÂÔ.

СТЕНОПИСИ, ПО-СТАРИ ОТ ТЕЗИ НАДЖОТО, СЕ ИЗЛИЧАВАТ, ЗАЩОТО НЯМАКОЙ ДА ОПРАВИ ТЕЧАЩИЯ ПОКРИВ.Скални обители с надписи от времетона цар Симеон се превръщат в кариериза строителни материали. Български-те манастири, оцелели през вековетеи помогнали най-много за опазванетона националната ни памет, сега из-глеждат осъдени. Всичко това щепокаже новата авторска поредица на“Колела” - “Угасващите съкровища наБългария”, която ще се излъчва всякасъбота от 15 ч. по Bulgaria On Air.

22.00 ÷.22.00 ÷.22.00 ÷.22.00 ÷.22.00 ÷.

06.00 ì”·ËÈÒÚ‚ÓÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.
3, ÂÔ. 5

07.15 ìÀËÌÍ˙ÎÌî/Ô./ - ·ËÓ„‡-
ÙË˜ÂÌ, —¿Ÿ, »Ì‰Ëˇ,
2012 „.

10.15 ì¬ÚÓ‡Ú‡ «ÂÏˇî /Ô./ -
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2011 „.

12.15 ì“ÂÎÂÙÓÌÌ‡ ÍÎÓÔÍ‡î /Ô./
- ‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2002 „.

14.15 ì÷ÂÎÛ‚ÍË Ë ÍÛ¯ÛÏËî/Ô./
- ÍÓÏÂ‰Ëˇ, ‘‡ÌˆËˇ,
2001 „.

16.30 ì¬ÓÈÌ‡Ú‡ Â ÓÔË‡Úî /Ô./ -
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2008 „.

19.00 ìÃÂ˜Ú‡ÚÂÎËî - ‰‡Ï‡,
»Ú‡ÎË ,̌ ‘‡ÌˆË ,̌ ¬ÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡ÌË ,̌ —¿Ÿ, 2003
„., ÂÊËÒ¸Ó: ¡ÂÌ‡‰Ó
¡ÂÚÓÎÛ˜Ë, ‚ ÓÎËÚÂ:
Ã‡ÈÍ˙Î œËÚ, ≈‚‡ √ËÈÌ,
ÀÛËÒ √‡ÂÎ Ë ‰.

21.00  ËÌÓ‚Â˜Â: ìƒ‚ÓÈÌ‡ Ë„‡î
- ‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2011 „.,
‚ ÓÎËÚÂ: ÕËÍÓÎ ‘Ó-
ÂÒÚ˙, “ÓÔ˙ √ÂÈÒ,
Ã‡ÚËÌ ÿËÈÌ, Œ‰ÂÚ
fiÒÚÏ‡Ì, —Ú‡Ì‡  ‡ÚË˜,
–Ë˜‡‰ √Ë˙, —ÚË‚˙Ì
ÃÓÈÂ,  ËÒ Ã‡ÍÛËÚ

23.00  ˙ÒÌÓ ÍËÌÓ: ì—Ú‡ÒÚËÚÂ
Ì‡ ƒÊÂÌËÙ˙î - ÚËÎ˙,
—¿Ÿ, 2009 „., ÂÊËÒ -̧
Ó:  ‡ËÌ  ÛÒ‡Ï‡, ‚
ÓÎËÚÂ: ¿ÎËÒ˙Ì ƒÊ‡ÌË,
¿Ï‡Ì‰‡ —‡ÈÙÂ‰, ÃÂ„̇ Ì
‘ÓÍÒ, ƒÊÓÌË —ËÏ˙ÌÒ,
¿‰‡Ï ¡ÓÛ‰Ë,  ËÒ œ‡Ú

01.00 ìÀÛ‰Ó Ò˙ˆÂî - ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 2009 „., ‚ ÓÎËÚÂ:
–Ó·˙Ú ƒ˛‚‡Î, ¡ÂÚ √‡ÌÚ,
ƒÊÂÙ ¡Ë‰ÊËÒ,  ÓÎËÌ
‘‡ÂÎ, “ÓÏ ¡ÓÛÂ

07.50 ìœÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ·‡Íî
- ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ Ò Û .̃ Ì‡
 ‡ÈÎ‡ fiÂÎ, –‡ˇÌ ÃÂË-
Ï‡Ì,  ‡ÚÎËÈÌ  ÛËÌÎ‡Ì,
“ËÏ Ú̇Ë ¡ÓÚ̇ ÏÒ Ë ‰.

09.40 ìƒ˙Î„̇ Ú ÁÓ‚Âî - ÒÂÏÂÂÌ
11.30 ìÃ‡ÊÓÂÚÍËî - ÍÓÏÂ‰Ëˇ

Ò Û .̃ Ì‡ ¿Ì ƒÊ˙‰Ò˙Ì-
fl„̇ , ¡ËÈ “˙Ì˙, ¡‡ÈÒ
ƒÊÓÌÒ˙Ì,  Â‚ËÌ  ÛÌË Ë
‰.

13.30 ì’‡ÏÎÂÚ 2î - ÍÓÏÂ‰Ë  ̌ Ò
Û .̃ Ì‡ —ÚË‚  ÛÛ„‡Ì,  ‡-
ÚËÌ  ËÈÌ˙, ƒÂÈ‚Ë‰
¿ÍÂÚ, Ã‡¯‡Î ¡ÂÎ,
ÃÂÎ‡ÌË ƒË‡Á Ë ‰.

15.30 ì¬Ëı˙ Ú̇ Ì‡ Ú‡Ìˆ‡ ì -
ÍÓÏÂ‰Ë  ̌ Ò Û .̃ Ì‡ ƒÂÌËÒ
 ÛÂÈ‰, ¿Ì‰Ë Ã‡Í‰‡Û˙Î,
 ÂÌË ”ÓÏ‡Î‰, ƒÊÛÎË‡Ì
’ÓÛ Ë ‰.

17.50 ì—Ï˙ÙÓ‚ÂÚÂî - ÔËÍÎ -̨
˜ÂÌÒÍ‡ ÍÓÏÂ‰Ë  ̌ Ò Û .̃ Ì‡
ÕËÈÎ œ‡ÚËÍ ’‡ËÒ, ’‡ÌÍ
¿Á‡Ë ,̌ ƒÊÂÈÏ‡ ÃÂÈÒ,
—ÓÙË  ̌ ¬Â„‡‡, “ËÏ √̇ Ì
Ë ‰.

20.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10

21.00 ì—˙ÍÓ‚Ë˘ÂÚÓî - ÔË-
ÍÎ˛˜ÂÌÒÍË ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃
Ì‡ ÕËÍ˙Î˙Ò  ÂÈ‰Ê, ƒ‡ˇÌ
  „̨Â, ƒÊ˙ÒÚËÌ ¡‡Ú‡,
ÿÓÌ ¡ËÈÌ, ƒÊÓÌ ¬ÓÈÚ,
’‡‚Ë  ‡ÈÚÂÎ,  ËÒÚÓÙ˙
œÎ˙Ï˙ Ë ‰.

23.45 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10, /Ô/

00.45 ìÕÂ‰ÓÒÂ„‡ÂÏËÚÂî - ÍË-
ÏËÌ‡ÎÂÌ

Поредица представяПоредица представяПоредица представяПоредица представяПоредица представя
забравени храмовезабравени храмовезабравени храмовезабравени храмовезабравени храмове
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06.35 »‰Â Ì‡¯ÂÌÒÍ‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡
07.50 »Á„Û·ÂÌË Ú̌ ÔËÌ  ̂ ‰ÂÚÒÍË

Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /◊ÂıËˇ,
2008„./

09.00 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò √ÂÓ„Ë
À˛·ÂÌÓ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

11.00 ŒÚ·ÎËÁÓ Ò ÃË‡ /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
13.00 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016

Œ·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ –‡‰ÓÒÚËÌ À˛·Ó-
ÏËÓ‚

13.15 —‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÎË„‡ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ-
·ÓÎ: ¡˙Î„‡Ë  ̌ - –ÛÒËˇ

15.15 –˙ÍÓÔËÒ˙Ú /Ô/
16.50 ‘ÛÚ·ÓÎ: ≈‚Ó 1996

»ÒÔ‡ÌË  ̌ - ¡˙Î„‡Ë  ̌ /
ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ/ 20 „Ó‰ËÌË
ÔÓ-Í˙ÒÌÓ

18.30 “Â„ÎÂÌÂ ÚË‡ÊËÚÂ Ì‡ “Œ“Œ
2 Ë ¬ÚÓË “Œ“Œ ¯‡ÌÒ

19.05 À˛·ÓÔËÚÌÓ - ÒÛÔÂ·Ûˇ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /
¬ Â Î Ë Í Ó ·  Ë Ú ‡ Ì Ë ˇ ,
2012„./

19.50 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.55 ¬ÒË˜ÍË ÒÚ‡ıÓ‚Â Ë„‡ÎÂÌ

ÙËÎÏ /—¿Ÿ, 2002„./
23.00 —‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÎË„‡ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ-

·ÓÎ: ¡˙Î„‡Ë  ̌ - ¿‚ÒÚ‡-
ÎË  ̌ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
ƒ‡Î‡Ò

00.30 ‘ÂÌÁÓÌ‡ - ÚÓÍ¯ÓÛ ¬Â-
˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë
À˛·‡ œ‡¯Ó‚‡ Ë ÃÂÚÓ‰Ë
Ã‡Ì˜ÂÌÍÓ

01.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2016: 1/4
ÙËÌ‡Î /Á‡ÔËÒ/

03.50 —‚ÂÚ̇ Ú Ì‡ flÔÓÌË  ̌ /Ô/
04.20 —Â˘Ë Ò ËÁ‚˙ÌÁÂÏÌË

‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

07.00 ì—Ú˙ÔÍ‡ ÔÓ ÒÚ˙ÔÍ‡î -
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 2, 3

08.00 ì“‡ÁË ÌÂ‰ÂÎ î̌ - ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò Ã‡Ë‡Ì‡
¬ÂÍËÎÒÍ‡, ΔÂÌË Ã‡-
˜Â‚‡ Ë ƒË‡Ì‡ À˛·ÂÌÓ‚‡

11.00 ì“˙ÒË ÒÂî - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò
‚Ó‰Â˘Ë ÃÂ„Ë Ë ÕÂÎË

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ì¿Î‡ÏËÌÛÚ: ƒÓ·Â ‰Ó¯ÎË
‚ ¡˙Î„‡Ë î̌ - ÍÓÏÂ‰ËÈ-
Ì‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

13.00 ìÃËÒËÒ ƒ‡ÛÚÙ‡È˙î -
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 1993 „.

15.00 ì—ÏÓÚ‡ÌˇˆËî - ÍÓÏÂ‰Ë ,̌
—¿Ÿ, 1991 „.

17.00 ì120 ÏËÌÛÚËî - ÔÛ·ÎËˆË-
ÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ —‚ÂÚÓÒÎ‡‚ »‚‡-
ÌÓ‚

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

19.30 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ - ÔÓÂ-
‰Ëˆ‡ Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜Â-
ÒÍË ÙËÎÏË

20.00 ì¬˙ÁÍËî - ÒÂË‡Î, Ò. 2,
ÂÔ. 5, 6

22.00 ìœ‡Ô‡‡ˆËî - ÚÂÎÂ‚ËÁË-
ÓÌÂÌ Ú‡·ÎÓË‰ Ò ‚Ó‰Â˘
ÕËÍÓÎÂÚ‡ ÀÓÁ‡ÌÓ‚‡

23.00 ì Û‡Ê ÔÓ‰ Ó„˙Ìˇî -
‚ÓÂÌÂÌ, —¿Ÿ, 1996 „.

01.00 ìƒÌÂ‚ÌËˆËÚÂ Ì‡ ‚‡ÏÔË‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 18

02.30 ì¡ÂÁÒ‡ÏÌËˆËî - ÒÂË‡Î,
Ò. 4, ÂÔ. 4

03.00 ìÃËÒËÒ ƒ‡ÛÚÙ‡È˙î /Ô/
-ÍÓÏÂ‰Ë ,̌—¿Ÿ, 1993 „.,
‚ ÓÎËÚÂ: –Ó·ËÌ ”Ë-
ÎˇÏÒ, œË˙Ò ¡ÓÒÌ‡Ì,
—‡ÎË ‘ËÎ‰ Ë ‰.

07.00 ì¬ËÓÎÂÚ‡î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
08.00 ì—˙·Û‰Ë ÒÂ...î - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬
11.00 ì—˙‰Â·ÂÌ ÒÔÓî - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬
12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ì¬Î˛·ÂÌ ‚ Ò˙ÒÂ‰Í‡Ú‡î -

Ò Û .̃ Ì‡ œ‡ÚËÍ ƒ˙ÙË,
ÿÂÎË ÀÓÌ„, ¡ÛÒ ¡ÓÍÒ-
Î‡ÈÚÌ˙,  ËÒÚ̇ Î ¿Î˙Ì,
 ÂÌ Ã‡ËÌÓ Ë ‰.

14.15 ìŸ‡ÒÚÎË‚Ó ‚Î˛·ÂÌ‡î - Ò
Û˜. Ì‡ ƒÊÂÒËÍ‡ «Ó,
¡ÂÌ ’ÓÎËÌ„ÒÛ˙Ú, –‡ˇÌ
 ÂÌÂ‰Ë Ë ‰.

16.00 ì ÓÏ·ËÌ‡î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.30 “ÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÕÓ‚‡: –‡Á-

ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ
20.00 ìÿÂÙ ÔÓ‰ ÔËÍËÚËÂî -

Â‡ÎËÚË
21.00 ìRendez-vousî - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ
Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ,
‰ËÂÍÚÌÓ

21.30 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016î - ‰ËÂÍÚÌÓ

22.00 ‘ÛÚ·ÓÎ: Ã‡˜ ÓÚ
˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡ÎËÚÂ Ì‡
”≈‘¿ ≈¬–Œ 2016, ‰Ë-
ÂÍÚÌÓ

23.50 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ≈¬–Œ
2016î - ‰ËÂÍÚÌÓ

00.00 Õ¿÷»ŒÕ¿ÀÕ¿ ÀŒ“¿–»fl
00.30 ìŸ‡ÒÚÎË‚Ó ‚Î˛·ÂÌ‡î - Ò

Û˜. Ì‡ ƒÊÂÒËÍ‡ «Ó,
¡ÂÌ ’ÓÎËÌ„ÒÛ˙Ú, –‡ˇÌ
 ÂÌÂ‰Ë Ë ‰. /Ô/

03.45 ì¬Î˛·ÂÌ ‚ Ò˙ÒÂ‰Í‡Ú‡î -
Ò Û .̃ Ì‡ œ‡ÚËÍ ƒ˙ÙË,
ÿÂÎË ÀÓÌ„ Ë ‰. /Ô/

Агентът от френските служби Жоселин
Бомон е натоварен със задачата да екзекутира
Нджала - пожизнен президент на Малагауи. След
абсолютно пълен обрат в събитията той е
разкрит от властите на Малави, арестуван и
изпратен в затвора. Все пак успява да избяга,
връща се в Париж и докладва на началника си -
полковник Мартин, като обещава да изпълни
задачата при следващото официално посещение
на Нджала в Париж.

Трилърът е създаден през 1981 г. от режи-
сьора Жорж Лотнер, В ролите са Жан-Пол Бел-
мондо, Жан Десаи, Сирил Клер и др.

ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ

17.50 ÷.17.50 ÷.17.50 ÷.17.50 ÷.17.50 ÷.

06.00 ìÕÓ‚ËÚÂ ÔËÍÎ˛˜ÂÌË  ̌ Ì‡
 ‡ÔËÚ‡Ì œÎ‡ÌÂÚ‡î -
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 5-8

08.00 ì»ËÒî - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 19,
20

11.00 ì√Ó·ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ‰‡ÍÓÌ‡î
- ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2007 „.

12.45 ì¬˙Ì ÓÚ ÔÂ Ú̆‡î /Ô./ -
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2013 „.

15.00 ì ÓÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 9,
ÂÔ. 1, 2

17.00 ìƒË‚‡Ú‡ ÃÛı‡î - ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ Á‡ ÂÍÒÚÂÏÌË
ÒÔÓÚÓ‚Â

17.30 ìÃËÒË  ̌ ÃÓ Ú̌ ƒÓÏ 2016î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ‰ÓÏ‡

18.00 ìœÂÚ‡ ÔÂ‰‡‚Í‡î - ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Á‡Ô‡ÎÂÌË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÂÌÚÛÒË‡ÒÚË

19.00 ì”ÏË‡È ÚÛ‰ÌÓ 2î /Ô./
- ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 1990 „.

21.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

21.45 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ - ÊÛ-
Ì‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍË ‡ÁÒÎÂ‰-
‚‡ÌËˇ

22.00 ì—ÚÓÏ‡„Â‰ÓÌî - Ù‡ÌÚ‡-
ÒÚËÍ‡, —¿Ÿ, 2015 „.

23.45 ì»ÏË„‡ÌÚËî - ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 2009 „., ÂÊËÒ -̧
Ó: ”ÂÈÌ  ÂÈÏ˙, ‚
ÓÎËÚÂ: ’‡ËÒ˙Ì ‘Ó‰,
–ÂÈ ÀËÓÚ‡, ƒÊËÏ —Ú̇ -
‰ÊËÒ, ¿¯ÎË ƒÊ˙‰,  ÎËÙ
 ˙ÚËÒ, ÿÓÌ œÂÌ Ë ‰.

02.00 ìœÂÚ‡ ÔÂ‰‡‚Í‡î - ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Á‡Ô‡ÎÂÌË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÂÌÚÛÒË‡ÒÚË

07.45 ì—Â‰ÌÓ˘ÂÌ ÂÁ‰‡˜î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 1, 2
ÂÔËÁÓ‰‡

10.00 ì√‡‚‡Ì˙Úî - ÒÂË‡Î
10.50 ì—‡ÏÓÚÌËÍ Ú̇ ì - ÂÍ¯˙Ì

Ò Û .̃ Ì‡ Δ‡Ì-œÓÎ ¡ÂÎ-
ÏÓÌ‰Ó, œËÂ ¬ÂÌËÂ,
’ÂÌË —ËÎ‚‡, ◊ÂÍË  ‡-
ËÓ Ë ‰., /Ô/

13.00 ì¡ÂÁ ·‡„‡Êî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ÚÛËÁ˙Ï

13.30 ì’‡‚‡È 5-0î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 1

14.30 ìÀ‡„Ó ”ËÌ î̃ - ÒÂË‡Î
15.20 ì¡ÂÁ „‡ÌËˆËî - ÒÂË‡Î,

ÒÂÁÓÌ 1
16.30 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-

Â‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 4
17.30 ì¬ Ú̇ ÒÂÌÂ Ì‡ Ò˙‚˙¯Â-

ÌË  ̌ ÛÎÓ‚î - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

17.50 ìœÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÒÚ˙Ú ì -
ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃ Ì‡ Δ‡Ì-œÓÎ
¡ÂÎÏÓÌ‰Ó, Δ‡Ì ƒÂÒ‡Ë,
—ËËÎ  ÎÂ Ë ‰.

20.00 ì¿ÚËÎ‡ - ‚ÓÊ‰ Ì‡ ıÛÌËÚÂî
- ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡ ‰‡Ï‡ Ò
Û .̃ Ì‡ ƒÊÂ‡‰ ¡ Ú̇Î˙,
œ‡Û˙Ò ¡ÛÚ, “ËÏ  ˙Ë,
“ÓÏË ‘Î‡Ì‡„‡Ì, —Ë‡Ì
‘ËÎËÔÒ, ¿ÈÎ‡ ‘Ë¯˙ Ë
‰., II ˜‡ÒÚ

22.00 ì¿Ì„ÂÎË ÓÚ ¿‰‡î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 2

23.59 ìD?j? vuî - Ó·ÁÓ Ì‡
‰ÂÌ ,̌ ‰ËÂÍÚÌÓ

01.00 ì‘‡ÍÚÛ‡î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ÓÍ ÏÛÁËÍ‡

03.20 ≈ÓÚË˜ÂÌ ÚÂÎÂÔ‡Á‡

07.00 √ÓÎˇÏÓÚÓ Ô‡Á‡Û‚‡ÌÂ 2:
ƒÊÂÒËÍ‡ –˙ Ú̄̇ Ì, ÕËÍÓ-
Î‡ ’ÂÎÚ, À‡ÈÁ‡ œ‡ÎÏ˙,
√ÂÈÒ ÃÂÚÍ‡ÎÙ

08.00  ÂÈÚ Ë Ô˙ÎÌË Ú̌ È ‰ÓÏ:
Õ  ̨ …ÓÍ

09.00 Õ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ¡˙‰Ë:
’ÓÎË‚Û‰ÒÍË ÚÓÚË

09.30 Õ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ¡˙‰Ë:
“ÓÚË Á‡ ‡Á„ÎÂÁÂÌË
‰Â˜Ëˆ‡

10.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
11.00 2 Ì‡ ÏËÎËÓÌ: √ÓÂ˘Ë

ÏÓÏ˜ÂÚ‡
12.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-

ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ
13.00 ƒÂÚÒÍË ÍÓÌÍÛÒË Á‡

Í‡ÒÓÚ‡: Ã‡ÎÍËÚÂ
ÏËÒÚ̇  Ë ÏËÒ ÕÂ‚‡‰‡

14.00 —Î‡· ¯‡ÌÒ ‚ Î˛·Ó‚Ú‡:
¡‡È˙Ì

15.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-
‚‡ÌÂ

17.00 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡
ËÁÌÂ‚ˇ‡

19.00 À˛·Ó‚ ÓÚ Ô˙‚Ë ÍÎËÍ: “Ë
+ ¿Á = :)

19.30 À˛·Ó‚ ÓÚ Ô˙‚Ë ÍÎËÍ:
Dekonstrukcija pin-up
djevojke

20.00 —‡ÏÓÚÂÌ ·‡̆ ‡ Ú̇ ÒË ÊÂÌ‡:
»Á˜ÂÁ‚‡˘ËˇÚ ·‡˘‡

21.00 2 Ì‡ ÏËÎËÓÌ: ÃËÌË‡Ų́ -
ÂÌ ÚÓÒ

22.00 –‡ÁÍË‚‡ÌÂ
23.00  ‡È Ì‡ Ï˙Î˜‡ÌËÂÚÓ
00.00 ƒ‡ ÒÔ‡ÒË¯ ÊË‚ÓÚ Á‡

˜‡Ò: Õ‡ ÏÂÒÚÓÔÓËÁ¯Â-
ÒÚ‚ËÂÚÓ

06.30 ì–Ëˆ‡ˇÚ –˙Ê‰Ë‚ÍÓî,
‡ÌËÏ‡ˆËˇ

07.15 ì ÎÛ· ”ËÌÍÒî, ‡ÌËÏ‡ˆËˇ
09.00 ìÃËÌË ÏËÒ Ë ÏËÌË

ÏËÒÚ˙î Ò »ÎË‡Ì‡ ¡‡-
ÎËÈÒÍ‡ - ‰ÂÚÒÍÓ ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ

09.30 ìŒÏ‡„¸ÓÒ‡ÌÓÚÓ ÂÁÂÓîî,
Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

11.00 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî,
ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ Ò ‚Ó-
‰Â  ̆ ÀÂÓ ¡Ë‡ÌÍË

11.30 ìƒÌÂ‚ÌËÍ˙Ú Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î,
ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂ-
Ú‡ –‡ÈÍÓ‚‡ /Ô/

12.30 ìÕÂ‡ÁÍ‡Á‡ÌË ÔËÍ‡Á-
ÍËî, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓ-
Â‰Ëˆ‡

13.00 ì“ÂÏËÌ‡Î 7: ¿Ì„ÂÎ
Ô‡Íî, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÔÓÂ‰Ëˆ‡

13.30 ì“ÂÏËÌ‡Î 7: »„Ë Ì‡
Ò˙‰·‡Ú‡î, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

14.00 ìÀÂÈÎ‡î, Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
/Ô./

15.45 ìœÓÒÎÂ‰ÂÌ ÒÔÓÏÂÌî,
Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô./

17.40 ì ÓÎÍÓ Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡
·˙‰Â¯ ÒÂËÓÁÂÌî -
Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

19.30 ì¡Ó‰‚‡ÌÂî, Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.15 ì«ËÏÌ‡ ‚‡Í‡ÌˆËˇî, Ë„-

‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.10 ì¿ÌÚËıËÒÚî - Ë„‡ÎÂÌ

ÙËÎÏ
01.10 ì ÓÎÍÓ Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡

·˙‰Â¯ ÒÂËÓÁÂÌî, Ë„-
‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô./

07.00 ì¡‡ Ú̇î /Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 10, Ò. 2, ÂÔ. 1

08.00 ì–‡ÁÎË˜ÌÓ Â‰Ì‡Í‚Ëî -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î , ÂÔ.
27, 28

09.00 ì“‡ÍÂ¯Ë  ‡Ò˙Îî- ÒÂË-
‡Î, ÂÔ. 11, 12

10.00 ìÃ‡ÎË Ë ‡Á: Õ‡˜‡ÎÓÚÓî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ

12.00 ìÕÓ‚ËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî /Ô./-
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

15.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î,
Ò.1, ÂÔ. 6-10

17.30 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî/Ô./- ÍÓÏÂ‰Ë-
ÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 7-
10

19.30 ì“‡ÍÂ¯Ë  ‡Ò˙Îî /Ô./-
ÒÂË‡Î, ÂÔ. 11, 12

20.30 ìÕˇÍÓÈ Í‡ÚÓ ÚÂ·î /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰Ëˇ, ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ,
—¿Ÿ, 2001 „., ÂÊËÒ -̧
Ó: “ÓÌË √ÓÎ‰ÛËÌ, ‚ Ó-
ÎËÚÂ: ¿¯ÎË ƒÊ˙‰, √Â„
 ËÌË˙, ’  ̨ ƒÊ‡ÍÏ‡Ì,
Ã‡ËÒ‡ “ÓÏÂÈ

22.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÍÓ-
ÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò.1, ÂÔ.
13, 14

23.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î /Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò.1, ÂÔ. 6-10

02.00 ì“‡ÍÂ¯Ë  ‡Ò˙Îî/Ô./ -
ÒÂË‡Î, ÂÔ. 11, 12

03.00 ì–‡ÁÎË˜ÌÓ Â‰Ì‡Í‚Ëî /Ô./
- ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î , ÂÔ.
27, 28

04.00 ì¡‡ Ú̇î /Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 10, Ò. 2, ÂÔ. 1

вторник 5 юливторник 5 юливторник 5 юливторник 5 юливторник 5 юли

07.10 –ÂÚÓ „‡‡Ê, ÂÔ. 8
08.05 —Â‚ËÁ SOS 2, ÂÔ. 7
09.05 Explore Bulgaria, ÂÔ. 4
09.30 Explore Bulgaria, ÂÔ. 5
10.00 ¿ÛÚÒ‡È‰ÂË: ΔË‚ÓÚ Ì‡

˙·‡, ÂÔ. 4
11.00 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ-

ÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË - ÒÂÁÓÌ
9, ÂÔ. 4

12.00  ÓÒÏÓÒ, ÂÔ. 3
13.00 ƒÓ ˇ‰ÓÚÓ Ì‡ «ÂÏ Ú̌‡, ÂÔ.

1
15.00 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ-

ÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË - ÒÂÁÓÌ
10, ÂÔ. 3

16.00 –Ó‰ÂÌ Ì‡ Ô Ú̇̌ , ÂÔ. 3
17.00 —Â‚ËÁ SOS 3, ÂÔ. 1
18.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

7 Ë 8
19.05 Explore Bulgaria, ÂÔ. 5
19.30 Explore Bulgaria, ÂÔ. 6
20.00 ◊Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ‡Ò‡, ÂÔ. 6
21.05 Explore Bulgaria, ÂÔ. 6
21.30 Explore Bulgaria, ÂÔ. 1
22.00 ◊Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ‡Ò‡, ÂÔ. 7
23.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

10
23.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

2
00.05 Explore Bulgaria, ÂÔ. 6
00.30 Explore Bulgaria, ÂÔ. 1
01.00 ◊Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ‡Ò‡, ÂÔ. 7
01.55 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

10
02.20 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

2
02.40 ÿËÙ˙ Ú̇ Ì‡ ÁÎÓÔÓÎÛÍË-

ÚÂ, ÂÔ. 2
03.00 —Â„‡ ËÎË ÌËÍÓ„‡, ÂÔ. 4
03.25 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

1
03.50 œÂÚÓÔˇ‚‡ÌÂ, ÂÔ. 10

07.00 ìÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî, ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ,
2001

09.10 ìÀË„‡Ú‡ Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚÚ‡: ¿Ú‡Í‡Ú‡ Ì‡ √Ë-
·ÂÎÌË  ̌ ÎÂ„ËÓÌî, ‡ÌËÏ‡-
ˆË  ̌ - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2015

10.30 ìÀÛ‰Ë ‰‡ÒÍ‡ÎËî, ÍÓÏÂ-
‰Ë ,̌ ‘‡ÌˆË ,̌ 2013

12.00 ì—Â‚ËÚ¸ÓÍ‡ ì, ÍÓÏÂ-
‰ËÈÌ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2007

13.45 ì÷ËÍ˙Úî, ‰‡Ï‡, ¬ÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡ÌË ,̌ 2013

15.20 ì¬ ÔÎÂÌ (2015)î, ÍËÏË-
Ì‡ÎÌ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2015

16.55 ì“ÂÏËÌ‡ÚÓ: √ÂÌËÒËÒî,
ÙÂÌÚ̇ ÁË - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ,
2015

19.00 ì«ËÏÌ‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡ ‚ Õ˛
…ÓÍî, ‰‡Ï‡, —¿Ÿ

21.00 ì¬ËÍÚÓË‡ÌÒÍ‡ „ÓÚËÍ‡
≤≤≤, 5 ÂÔ.î, ıÓ˙ -
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2016

22.00 ìÕÂ Í‡Á‚‡È Ò·Ó„ÓÏî,
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2014

00.25 ìÃÓ Ú̌‡ ‡ÁıÓ‰Í‡ ‚ ‰Ë-
‚ÓÚÓî, ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2014

02.20 ì¡ÂÁÒ‡ÏÌËˆ‡î, ÍÓÏÂ‰Ë ,̌
—¿Ÿ, 2004; ÂÊ. ƒÊÓÌ
”ÓÚ̇ Ò, Ò “ÂÈÒË ”ÎÏ‡Ì,
ƒÊÓÌË ÕÓÍÒ‚ËÎ, —ÂÎÏ‡
¡ÎÂ˙,  ËÒ ¿ÈÁ‡Í,
—˛Á‡Ì ÿÂÔ˙‰

03.50 ì‘‡Ú‡ÎÌÓ Á‡‚˙Ú‡ÌÂî,
ÚËÎ˙, —¿Ÿ, 2015;
ÂÊ. ÃÓËÈÌ ¡‡Û˜‡, Ò
ƒÓÏËÌËÍ —ÛÂÈÌ, Ã‡ÈÍ
‘‡ÈÓÎ‡, Ã‡ÈÍ˙Î
—ÚËÈ„̇ , “‡Ú̌ Ì‡ ¿ÎË

07.00 ¿ÏÂËÍ‡ ‰ÌÂÒ /Ô/
08.00 ÀÓ¯ËÚÂ ‰Ó·Ë ÔË Ú̌ÂÎË

‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÒÂË‡Î
08.30 ƒÓ„ÒÚ‡ ‰ÂÚÒÍË ÒÂË‡Î
09.00 ƒÓ·Ó ÛÚÓ Ò ¡Õ“ 2
10.00 ƒ‡ ÓÚÍËÂÏ √ÂÏ‡ÌËˇ
10.30 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î /3751 ÂÔËÁÓ‰/
10.55 —ÔÂˆË‡ÎËÚÂÚËÚÂ Ì‡ ¡‡·ÂÚ

ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
11.30 «‡˘Ó ‰‡ ÒÚË„ÌÂÏ ÔÓ-

‰‡ÎÂ˜: œÂÍÓÒˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ¬Ó„ÂÁËÚÂ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

12.00 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: ìÃËÚÓ‚Â Ë
ÎÂ„ÂÌ‰Ëî ‰ÓÍ. ÙËÎÏ

12.30 ¡˙Î„‡Ëˇ
12.45 flÔÓÌË  ̌ ‰ÌÂÒ
13.00 ÀÓ¯ËÚÂ ‰Ó·Ë ÔË Ú̌ÂÎË

‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÒÂË‡Î
13.30 ƒÓ„ÒÚ‡ ‰ÂÚÒÍË ÒÂË‡Î
14.00 –ÂˆÂÔÚ‡ Á‡ ÍÛÎÚÛ‡
15.00 ◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÁËÚÂÎËÚÂ
15.30 »ÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ 21 ‚ÂÍ
16.00 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ‰ÌÂÒ
17.30 œÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ÍÓ¯ÌË-

ˆ‡ /ËÁ·‡ÌÓ/ /Ô/
18.00 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î /3752 ÂÔËÁÓ‰/
18.25 ƒÌÂÒ Ë ÛÚÂ
18.55 —‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ „‡‰Ó‚Â Ì‡

¡˙Î„‡Ë :̌ flÏ·ÓÎ - „‡‰ Ú̇
Ì‡ ÊË‚‡Ú‡ Ï‡„Ë  ̌ /Ô/

19.30 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË
20.00 √ÎÛı‡ :̌ —ÂÏÂÈÌË ‡·ÓÚË

Ú‚ ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
20.50 ≈‚ÓÔ‡ ‰ÌÂÒ
21.00 –Â„ËÓÌ‡ÎÌË ÌÓ‚ËÌË
21.30 œ˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ‰ÓÍÛÏÂÌ-

Ú‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ /Ô/
22.00 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: ìœÂÁ ÍÓË-

‰ÓËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

07.00 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡ì
/Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ.
1

08.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî /
Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ.
2

09.00 ì90210î/Ô./ - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 3

10.00 ìÕÂÊÌ‡ ÔÓÎËˆË î̌ /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2013 „.

12.45 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 2,
3

14.45 ì90210î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 4
15.45 ìÃÓÏË˜ÂÚoî /Ô./ - ‰‡Ï‡,

—¿Ÿ, ÃÂÍÒËÍÓ, 2012
17.45 ì÷ÂÎÛ‚ÍË Ë ÍÛ¯ÛÏËî /

Ô./ - ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ ‘‡ÌˆË ,̌
2001 „., ÂÊËÒ¸Ó:
—Ų́ ‡Ú — „̇ , ‚ ÓÎËÚÂ:
 ËÒ œÂÌ, œÓÎ ¡ÂÚ‡ÌË,
—ÚÂÎ‡Ì —Í‡Ò„‡‰, Δ‡Í-
ÎËÌ Ã‡ÍÍÂÌÁË, —ËÂÌ‡
√ËÎ˙Ë, ÿÓÌ  ÓÌ˙ÎË

20.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî -
ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 3

21.00  ËÌÓ‚Â˜Â: ìœÂıÓÚËÌÂˆ Ú̇î
- ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2006 „.,
ÂÊËÒ¸Ó: ƒÊÓÌ ¡ÓÌË-
ÚÓ, ‚ ÓÎËÚÂ: ƒÊÓÌ —ËÌ‡,
ƒÊÓÌ  ‡ÎÒ˙Ì

23.00 ìƒÓ·Ó‰ÂÚÂÎÂÌ Í‡‰Â î̂ -
ÍËÏËÌ‡ÎÂÌ, ‘‡ÌˆËˇ,
¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌË ,̌ »Î‡Ì-
‰Ë ,̌  ‡Ì‡‰‡, 2002 „.,
ÂÊËÒ¸Ó: ÕËÈÎ ƒÊÓ-
‰‡Ì, ‚ ÓÎËÚÂ: ≈ÏË
 ÛÒÚÛËˆ‡, ÕËÍ ÕÓÎÚË,
–‡ÎÙ ‘‡ÈÌÒ, ◊ÂÍË  ‡-
ËÓ, ÕÛÁ‡  ÛÍËÌË‰ÁÂ

01.15 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî /
Ô./-ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 3

06.45 ìÃËÌËÚÂ Ì‡ ˆ‡ —ÓÎÓÏÓÌî
- ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË

08.45 ìœÚËˆËÚÂ ÛÏË‡Ú Ò‡ÏË:
»Á„Û·ÂÌË „Ó‰ËÌËî - ÒÂË-
‡Î

09.45 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4, /Ô/

10.45 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 1, /Ô/

11.45 ìÃ‡ÊÓÂÚÍËî - ÍÓÏÂ‰Ëˇ
Ò Û .̃ Ì‡ ¿Ì ƒÊ˙‰Ò˙Ì-
fl„̇ , ¡ËÈ “˙Ì˙, ¡‡ÈÒ
ƒÊÓÌÒ˙Ì,  Â‚ËÌ  ÛÌË Ë
‰., /Ô/

13.45 ìƒ˙Î„̇ Ú ÁÓ‚Âî - ÒÂÏÂÂÌ
Ò Û .̃ Ì‡ ƒ‡ÌËÂÎ‡ ÃÓÌÂ,
 ÂÎË ¡Î‡ ,̂ ÀÂÒÎË ƒÂÈ-
‚Ë‰ ¡ÂÈÍ˙, ƒ‡ÙÌË «Û-
ÌË„‡ Ë ‰., /Ô/

15.30 ì–ÓÍËî - ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃ Ì‡
—ËÎ‚ÂÒÚ̇  —Ú‡ÎÓÛÌ, “‡-
ÎË  ̌ ÿ‡È˙, ¡˙Ú flÌ„,
 ‡Î ”Â‰˙Ò Ë ‰., /Ô/

18.00 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4

19.00 ì–ÓÍÙÂÎÂ ÔÎ‡Á‡ 30î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 7, 2
ÂÔËÁÓ‰‡

20.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10

21.00 ì–ÓÍË 2î - ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃
Ì‡ —ËÎ‚ÂÒÚ˙ —Ú‡ÎÓÛÌ,
“‡ÎË  ̌ ÿ‡È˙, ¡˙Ú flÌ„,
 ‡Î ”Â‰˙Ò Ë ‰.

23.30 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10, /Ô/

00.30 ì¡ÓÈÌ‡ Á‚ÂÁ‰‡: √‡Î‡ÍÚËÍ‡
Í˙‚ Ë ıÓÏî - ÂÍ¯˙Ì-
Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡

05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
13.20 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î
13.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË
15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
19.50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ¬ÂÏÂ
21.45 ì“‡ÁË ‚Â˜Âî Ò ¿Ì‰ÂÈ

Ã‡Î‡ıÓ‚
00.35 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî
01.10 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË
01.25 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
02.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
03.55 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

06.50 ƒ‚ÓÈÌÓ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ: —Â‰
Í‡Ì¸ÓÌËÚÂ

07.40  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë
08.35 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË:
√ÓÎÂÏË ÏÓÏ˜ÂÚ‡ Ë Ï‡ÎÍË
Ô‡ÍÂÚË

09.05 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
09.35 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê
10.00 ¡˙ÁË Ë ¯ÛÏÌË: —Ú‡ıÓÚ-

ÌËˇÚ ì ‡ÒÚ˙ÏÎ‡ÈÌî
11.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:

ì‘ÓÎÍÒ‚‡„ÂÌ “2î
12.00 √ÓÎË Ë ÛÔÎ‡¯ÂÌË: ◊Ó-

‚ÂÍ˙Ú ÒÂ˘Û ¿Ï‡ÁÓÌÍ‡
13.00 √ÓÎË Ë ÛÔÎ‡¯ÂÌË:

œÓÍ˙ÎÌ‡ÚË ‚ ¿ÙËÍ‡
14.00 √ÓÎË Ë ÛÔÎ‡¯ÂÌË: ÃËÁÂ-

Ë  ̌ Ò Ï‡ËÚÂ
15.00  ‡ÎÂÚÂ Ì‡ ‰Ë‚ÓÚÓ
16.00 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê
16.30 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
17.00 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË:
√ÓÎÂÏË ÏÓÏ˜ÂÚ‡ Ë Ï‡ÎÍË
Ô‡ÍÂÚË

17.30 ¿‚ÚÓ ‡ÍÛÎË: ’‚˙ÎË Á‡‡
18.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:

ì‘ÓÎÍÒ‚‡„ÂÌ “2î
19.00  ‡Í Ò‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÎË?
19.30  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë...
20.00 ¿ÒÙ‡ÎÚÓ‚Ë Í‡Û·ÓË: «‡‚Ë-

Ì‡„Ë!
21.00 «Î‡ÚÓ ‚ ¡ÂËÌ„Ó‚Ó ÏÓÂ:

√ÛÔÓ‚Ó ÛÒËÎËÂ
22.00 Õ‡È-ÒÏ˙ÚÓÌÓÒÌËÚÂ ËÌ-

ÚÂ‚ Ų́‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡
23.00 œÓ‚‡ÎË Ì‡ 4 ÍÓÎÂÎ‡
23.30 ”ÌË˘ÓÊÂÌË Á‡ ÒÂÍÛÌ‰Ë

07.00 œ Ú̇ÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ 11
ÂÔ.

07.50  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 1 ÂÔ.
08.45 ŒÒÚ‡ÌÍË ÓÚ ‚ÓÈÌËÚÂ 7 ÂÔ.
09.50 »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÌÚË -̃

ÌË  ̌ „‡‰ 2 ÂÔ.
10.50 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 11 ÂÔ.
11.35 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 11 ÂÔ.
12.30  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 1 ÂÔ.
13.25 “‡ÈÌ‡Ú‡ ËÒÚÓË .̌ “‡ÈÌËÚÂ

Ì‡ ¬ÂÎËÍ‡Ú‡ ÍËÚ‡ÈÒÍ‡
ÒÚÂÌ‡

14.15 »ÒÚÓË  ̌ Ì‡ ıËÒÚËˇÌÒÚ-
‚ÓÚÓ 2 ÂÔ.

15.20 Ã‡ÈÒÚÓË Ì‡ ¯ÔËÓÌ‡Ê‡
2 ÂÔ.

16.10 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 12 ÂÔ.
17.05 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 12 ÂÔ.
17.55 »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÌÚË -̃

ÌË  ̌ „‡‰ 2 ÂÔ.
19.00  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 1 ÂÔ.
20.00  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 2 ÂÔ.
20.55 ¬ÂÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÏÂÌË

Ò‚ÂÚ‡ 7 ÂÔ.
21.10 «‡·‡ÌÂÌ‡ ËÒÚÓË  ̌ 2 ÂÔ.
22.00 –‡Á·ÓÈÌËˆË, ÔË‡ÚË Ë

ËÁÏ‡ÏÌËˆË 1 ÂÔ.
23.00 √‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ ‚ÓÈÌ‡ 360

1 ÂÔ.
00.00 –ËÏ. ËÏÔÂË  ̌ ·ÂÁ ÔÂ‰ÂÎ
01.00 —ÍËÚË ËÒÚÓËË. Á‡·‡-

‚ÂÌË ÒÌËÏÍË ÓÚ œ˙‚‡Ú‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡

02.00 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 12 ÂÔ.
02.55 Ã‡ÈÒÚÓË Ì‡ ¯ÔËÓÌ‡Ê‡

2 ÂÔ.
03.40 œ Ú̇ÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ 11

ÂÔ.
04.30 ÕÂ‚˙ÁÔÂÚË „ÂÓË 2 ÂÔ.

екшън
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НОВАТА ПОРЕДИЦА НА TLC „АМИАКО СЕ ОЖЕНИМ?” стартира на 5 юлиот 21,00 ч. и проучва въпроса далитайната на успешния брак се дължина съвместимостта или на химията.Зрителите ще се запознаят с дведвойки - едните са само приятели, адругите имат чисто сексуална връзка.Поредицата ще проследи какво ще сеслучи, когато решат да се оженят.Този социален експеримент наблюда-ва четирима души, които не успяватда намерят любовта по традицион-ния начин и решават да опитат нещодрастично.

Тайната на бракаТайната на бракаТайната на бракаТайната на бракаТайната на брака
проучват по TLCпроучват по TLCпроучват по TLCпроучват по TLCпроучват по TLC
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06.00 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ »ÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÂÌ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.15 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡

ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ
10.15 »ÒÚÓË .̌bg:  ‡Ì Ú̇, ÍÂÒ‡-

ˇÚ, ‚Î‡‰ÂÚÂÎˇÚ, Í‡ÚÓ-
ÎËÍ Ú̇ “Â‚ÂÎ /Ô/

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚
ÙËÎÏ /3764 ÂÔËÁÓ‰/

12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
13.00 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì

‡‚ÂÌ į̂ Ú‚ ÙËÎÏ
13.50 ¿ıËÎÂÒÓ‚‡Ú‡ ÔÂÚ‡ ‰ÓÍÛ-

ÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
14.45 œÂÍ‡ÒÌ‡ flÔÓÌËˇ
15.10 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.55 ‘‡Î¯Ë‚‡ ÔËÌˆÂÒ‡ Ú‚

ÙËÎÏ /8 ÂÔËÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌ Ò ƒËÏËÚ̇ 

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡

◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡ œÛ·ÎËˆË-
ÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

22.05 ÃÓÏ˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ìÃÂ‰ËÒ˙Ì
‡‚ÂÌ į̂ Ú‚ ÙËÎÏ

23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
01.00 √Ó„ÓÎ. Õ‡È-·ÎËÁÍË Ú̌ Ë„‡-

ÎÂÌ ÙËÎÏ

06.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 114

07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
 ‡‰ËÂ‚

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô./ -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

13.30 ì—Â‚Â „̨î - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 27

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 52,53

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.
1246-1248

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎË-

ˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

18.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 606

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ì ‚‡Ú‡Î Ú̇ Ì‡ ·Ó„‡ÚËÚÂî
-ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 2, ÂÔ. 1

21.30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î -
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 18

22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

00.10 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 6

01.00 ì«ÂÏ  ̌ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î /Ô./-
ÒÂË‡Î

02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ-
¯ÓÛ

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî -
ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊Ë-

Í‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ìÃÓ Ú̌‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ

35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18.00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî - ÚÂ-

ÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì◊ÂÂ¯Í‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÚ‡Ú‡î

- “¬ ¯ÓÛ, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
21.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî

(ÔÂÏËÂ‡) - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

22.00 ì—ÓÙË  ̌ - ƒÂÌ Ë ÕÓ î̆
(ÔÂÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË
ÒÂË‡Î

23.00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23.30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
00.00 ì◊‡Ò Ú̇ Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-

ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Õ“¬

01.00 ì“‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË ‡ÙÂËî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 4 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ ◊Ë-
Í‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

03.00 ì–ËÚ̇ Ï Ú̇ Ì‡ ÏÂ Ú̃ËÚÂî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

Филмът на Дейвид Финчър е базиран на
бестселъра със същото име на Джилиан Флин и
разказва за разпадането на едно семейство. Точно
в деня на петата годишнина от брака им Ник Дън
обявява красивата си съпруга Ейми за изчезнала.
Започва полицейско разследване, а всичко открито
от следователи води единствено до Ник. Самият
той се държи все по-подозрително, а наяве излиза
и история за негова изневяра. Постепенно близки,
съседи, медии и полицаи започват да си задават
един и същи въпрос - дали Ник Дън не е убил
съпругата си?

драма

НЕ КАЗВАЙ
СБОГОМ

06.00 ì ÓÒÚÂÌÛÍËÚÂ ÌËÌ‰Ê‡î -
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

08.00 ì ÓÒÚËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.
9, ÂÔ. 3

09.00 ì»ÒÚËÌÒÍÓ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 8

10.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî/Ô./- ÒÂË‡Î, Ò.
4, ÂÔ. 8

11.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò. 5,
ÂÔ. 7

12.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 4

13.00 ì¬ ÚËÎ‡ Ì‡ ‚‡„‡:  ÎÓ-
ÛÏ·Ëˇî /Ô./ - ‚ÓÂÌÂÌ,
—¿Ÿ, 2009 „.

15.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 5, ÂÔ. 12

16.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî - ÒÂË‡Î, Ò. 4,
ÂÔ. 9

17.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 5

18.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò.5,
ÂÔ. 8

19.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.
2, ÂÔ. 13

20.00 ì ÓÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 9,
ÂÔ. 4

21.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

22.00 ì–Ó·ÓÍÓÔ: Ã‡˜ÌÓ Ô‡-
‚ÓÒ˙‰ËÂî - ÂÍ¯˙Ì

00.00 ìœÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 9

01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.
2, ÂÔ. 13

02.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
/Ô./ - ÒÂË‡Î

07.45 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3, /Ô/

09.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 12, /Ô/

10.00 ì«‚ˇ Ú̇î - ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ
1, /Ô/

11.00 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-
Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 2, /Ô/

12.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î
- ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 20

13.00 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3

14.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 12

15.00 ì«‚ˇ Ú̇î - ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ
1

16.00 ìÃÎ‡‰ËˇÚ ’ÂÍÛÎÂÒî -
ÒÂË‡Î

16.40 ì¬˙ıÓ‚ÌÓ ÍÛ˜Âî - ÂÍ¯˙Ì
Ò Û˜. Ì‡◊˙Í ÕÓËÒ,
ÃË¯ÂÎ À‡Ï‡ –Ë˜‡‰Ò,
≈ËÍ ÙÓÌ ƒËÚÂÌ, “ËÏ Ú̇Ë
¡ÓÚ̇ ÏÒ Ë ‰., /Ô/

19.00 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-
Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 2

20.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î
(ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 20

21.00 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ 1

22.00 ì√ÂÓ Ú̌ Ë ÒÚ‡¯ËÎË˘Â-
ÚÓî - ÂÍ¯˙Ì

00.00 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ , /Ô/

01.00 ≈ÓÚË˜ÂÌ ÚÂÎÂÔ‡Á‡
03.00 ì«ËÌ‡ - ÔËÌˆÂÒ‡Ú‡ ‚ÓËÌî

- ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 2, /Ô/

07.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ

09.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
10.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇

ÒÍ‚‡˘‡: À‡ÈÁ‡
10.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
11.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ƒÊÂÙ Ë ƒÊÛÎË‡Ì‡
- ˜‡ÒÚ 1

12.00 –‡Ì‰Ë Ë‰‚‡ Ì‡ ÔÓÏÓ :̆
ƒ‡Î‡Ò

13.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ: ¿ÍÓ ÒÂ
ÍÓÎÂ·‡Â ,̄ ËÁ·ÂË ÓÍ-
Î  ̌ ÔÓ ÔÓ˙˜Í‡

13.30  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ: ¡‡ÚÒÍ‡
Î˛·Ó‚

14.00  ‡Î Ú̌ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ: —‡-
ÔÛÌ, ÒÓÌÓ„‡ÏË Ë ËÁÌÂ-
Ì‡‰‡!

14.30  ‡Î Ú̌ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ: –ÂÍ-
‚ËÁËÚ, ÚÓÚË Ë Ô‡ÚË!

15.00 90 ‰ÌË ‰Ó Ò‚‡Ú·‡Ú‡
19.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î -̇

ÒÍ‚‡˘‡: ƒÊÂÌ‡
19.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
20.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ƒÂÈ‚Ë‰ - ˜‡ÒÚ 1
21.00 ¿ÏË ‡ÍÓ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ?: ƒ‡

Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ Ò˙Ò Ò‚‡Ú·‡?
22.00 90 ‰ÌË ‰Ó Ò‚‡Ú·‡Ú‡:

ÕÓÒÚ‡Î„Ëˇ
23.00 À˛·Ó‚ ÓÚ Ô˙‚Ë ÍÎËÍ
00.00 ◊Û‰‡ÚË ÚÂÎ‡
01.00 »ÒÚÓËË Á‡ ‰ÛıÓ‚Â:

 ˙˘‡Ú‡ Ì‡ ÒÍ˙·Ú‡

06.30 ƒÂÚÒÍË ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
08.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7
09.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî

- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ  -
ÒÂË‡Î

10.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂË: ÎÂ„ÂÌ-
‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

11.30 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -
ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

12.30 œ Ú̇Û‚‡ÌÂ Ò˙Ò CNN, ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

13.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

14.00 ì—ÔÓ‰ÂÎÂÌÓ Ò  ‡ÎËî -
ËÁ·‡ÌË ÔÓ‚ÚÓ‡ÌËˇ

15.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

15.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî
- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ

16.00 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -
ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

17.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7

18.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂÎË: ÎÂ„ÂÌ-
‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

19.30 ì—ÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍî - -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡-
Ëˇ

20.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

21.00 ìÃËÎËÓÌÂ Ú̇ ÒË Ò˙ÔÛ-
„‡î - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ

22.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

22.30 ìƒ‡ Û·ËÂ  ̄ Í‡Îî - Ë„-
‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

07.00 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî /
Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

08.00 ì ÎÛ· ¬ÂÒÂÎËÂî - ÒÂË‡Î,
Ò. 4, ÂÔ. 2

09.00 ì ÓÏËˆËÚÂî /Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÈÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

10.00 ìƒÓ·Ó ÏÓÏ˜Âî - ÂÍ¯˙Ì
,—¿Ÿ, 1998 „.

12.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 19, 20

13.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî/Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, ÂÔ. 3, 4

14.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî /Ô./
- ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 4

14.30 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî /Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ.
11, 12

15.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 21

17.00 ì¿Î‡ÏËÌÛÚ: ÕÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ, ÂÔ. 7, 8

18.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 5, 6

19.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî -
ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 4

19.30 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 4,
ÂÔ. 8, 9

20.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî - ÍÓ-
ÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
22

22.00 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 13, 14

23.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
21, 22

неделя 3 юлинеделя 3 юлинеделя 3 юлинеделя 3 юлинеделя 3 юли
7

07.10 –‡Á„ÎÓ·Ë ÏÂ 2, ÂÔ. 8
08.00 ÃÂ„‡ÍÓÎË, ÂÔ. 5
08.50 –ÓÁÂÚ‡:  ‡ˆ‡ÌÂ ‚˙ıÛ

ÍÓÏÂÚ‡, ÂÔ. 1
09.40 œÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ

Ã‡Ò, ÂÔ. 1
10.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

7
10.55 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

8
11.20 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

9
11.45 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

10
12.10 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

11
12.35 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

12
13.00 Brain Games 3, ÂÔ. 8
13.25 ◊Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ‡Ò‡, ÂÔ. 5
14.15 —Â‚ËÁ SOS, ÂÔ. 9
15.05 ’: œÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ

ÔÓÏÂÌË Ò‚ÂÚ‡, ÂÔ. 4
16.00 ◊Ó‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÍÓÒÏÓÒ‡,

ÂÔ. 1
18.00  ÓÍ‡ËÌÓ‚Ë ‚ÓÈÌË, ÂÔ. 1
19.00 ŒÚ·ÎËÁÓ: Õ‡ÍÓ‚ÓÈÌË, 1,

ÂÔ. 1
20.00 »ÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ, ÂÔ. 9
21.00 »ÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ, ÂÔ. 8
22.00 »ÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ, ÂÔ. 11
23.00 »ÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ, ÂÔ. 7
00.00 »ÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ, ÂÔ. 8
00.55 »ÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ, ÂÔ. 11
01.50 »ÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ, ÂÔ. 7
02.40 »ÁÓÒÚ‡‚ÂÌË, ÂÔ. 10
03.00 √ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ‚ÓÈÌ‡Ú‡,

ÂÔ. 15
03.25 «‡ÎÓÊË Ë ‡ÁÛ¯Ë, ÂÔ.

8
03.50 œÂÚÓÔˇ‚‡ÌÂ, ÂÔ. 5
04.10 »ÁÓÒÚ‡‚ÂÌË, ÂÔ. 12

07.00 ì21î, ÍËÏËÌ‡ÎÌ‡ ‰‡-
Ï‡, —¿Ÿ, 2008

09.00 ìÃ‡ÈÏÛÌ‰ÊËÎ˙ˆËî, ‡ÌË-
Ï‡ˆË ,̌ ‘‡ÌˆË ,̌ 2015

10.35 ì‘ËÎÏË Ë Á‚ÂÁ‰Ë V≤≤≤,
27 ÂÔ.î, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ,
’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, 2016

11.05 ì ‡Ï¯Ë˜ÂÌ Û‰‡î, ÏÛÁË-
Í‡ÎÌ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2014

12.50 ì√ÓÒÔÓÊËˆ‡ ¿ÏÂËÍ‡î,
ÍÓÏÂ‰Ëˇ, —¿Ÿ, 2015

14.15 ì√Óˇ˘ËˇÚ ı‡ÒÚ, 3 ˜‡ÒÚî,
ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡ ‰‡Ï‡,
◊ÂıËˇ, 2013

15.35 ìÀË„‡Ú‡ Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚÚ‡: “ÓÌ˙Ú Ì‡ ¿Ú-
Î‡ÌÚË‰‡î, ‡ÌËÏ‡ˆËˇ -
ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2015

16.50 ì¡˙ÁË ÏÓÏË˜ÂÚ‡ ì,
‰‡Ï‡, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌË ,̌
2012

18.20 ì¬ Í‡‰˙ ’≤≤≤, 27 ÂÔ.
ì, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ, —¿Ÿ,
2016

18.50 ì¡˙ÁË Ë ˇÓÒÚÌË 6î,
ÍËÏËÌ‡ÎÂÌ ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 2013

21.00 ì—‡Ì ¿Ì‰Â‡Òî, ÂÍ¯˙Ì -
ÚËÎ˙, —¿Ÿ, 2015

22.55 ì«‡‰ Ò‚Â˘ÌËÍ‡: ÃÓˇÚ
ÊË‚ÓÚ Ò ÀË·Â‡˜Ëî,
·ËÓ„‡ÙË˜Ì‡ ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 2013

00.55 ì»ÁÏÂÚî, ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË
ÚËÎ˙, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡-
ÌËˇ, 2014

02.50 ì◊ËÒÚÍ‡Ú‡: ¿Ì‡ıËˇî,
ÚËÎ˙ - ıÓ˙, —¿Ÿ

04.35 ì»ÒÚËÌÒÍË ÒÂÍÒ 29:
¬ÒË˜ÍÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÂÂ ì,
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ, —¿Ÿ

07.00 —ÔÂˆË‡ÎËÚÂÚËÚÂ Ì‡ ¡‡·ÂÚ
ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

07.30 ƒ‡ ÓÚÍËÂÏ √ÂÏ‡ÌËˇ
08.00 œÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ÍÓ¯ÌË-

ˆ‡ /ËÁ·‡ÌÓ/ /Ô/
08.30 ◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÁËÚÂÎËÚÂ
09.00 ¬ÍÛÒ Ú̇ Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ

Ú‚ ÌÓ‚ÂÎ‡
09.15 «Ì‡ÂÚÂ ÎË...
09.40 —‚ÂÚÓ‚ÌÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó:

ÀÓÁ Ú̌‡ Ì‡ œËÍÛ /Ô/
10.00 ÃËÒÚÂËˇÚ‡ ≈Ì¸Ó‚‰ÂÌ

ÒÔÂÍÚ‡Í˙Î
11.35 ¡Î‡„ÛÌËÚÂ ‰ÂÚÒÍË ÒÂË‡Î
12.00 ¿‰Ê‡Ë  ̌ - Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ

ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ ÒÂ˘‡ ÏÓÂ-
ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

12.30 ¡˙Î„‡Ëˇ
12.45 flÔÓÌË  ̌ ‰ÌÂÒ
13.00 ◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚÂ:

¿ÚÂÎËÂ
13.30 œ˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ‰ÓÍÛÏÂÌ-

Ú‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ /Ô/
14.00 ≈‚ÓÔ‡ ·ÂÁ „‡ÌËˆË
14.30 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó

2016
14.45 ¬ËÒÓˆÍË. ¡Î‡„Ó‰‡ ,̌ ˜Â

Ò˙Ï ÊË‚ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
17.00 œ Ú̇Û‚‡È Ò ¡Õ“ 2
17.30 –ÂˆÂÔÚ‡ Á‡ ÍÛÎÚÛ‡ ÚÓÍ-

¯ÓÛ Ò fiËÈ ƒ‡˜Â‚ /Ô/
18.30 ìÕ‡‰Ë„‡È ÏÂî Ì‡ ÌÂ‰ÂÎ-

ÌÓÚÓ ıÓÓ ‚  ÂÏËÍÓ‚ˆË
19.30 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË
20.00 ¡‡ÚÓ‚˜Â‰Ë Ú‚ ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ, »Ú‡ÎËˇ
21.00 ¡ˇÎ‡ ÚË¯ËÌ‡ - ÍÓÌˆÂÚ

‚ Ô‡ÏÂÚ Ì‡ ÔÓÂÚ‡ ¡Ó„Ó-
ÏËÎ √Û‰Â‚

22.20 “‡ÌÁËÚ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.45 œÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ÍÓ¯ÌË-

ˆ‡ /ËÁ·‡ÌÓ/ /Ô/

07.15 ìœËÒ˙‰‡î - ‰‡Ï‡,
ÍËÏËÌ‡ÎÂÌ, ·ËÓ„‡ÙË-
˜ÂÌ, —¿Ÿ, 2009 „.

09.30 ìÃÓÏË˜ÂÚoî /Ô./ - ‰‡-
Ï‡, —¿Ÿ, ÃÂÍÒËÍÓ,
2012 „.

11.15 ìÀÛ‰Ó Ò˙ˆÂî /Ô./ -
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2009 „.

13.45 ìÿÂÎÓÍ ’ÓÎÏÒ: »„‡ Ì‡
ÒÂÌÍËî /Ô./ - ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 2011 „.

16.30 ìƒ‚ÓÈÌ‡ Ë„‡î - ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 1997 „.

18.30 ìœ˙ÚˇÚ Í˙Ï —‡ÌÚ „̌Óî -
‰‡Ï‡, »ÒÔ‡ÌË ,̌ 2010

21.00 ìœ˙ÒË ƒÊ‡ÍÒ˙Ì Ë ¡Ó-
„Ó‚ÂÚÂ Ì‡ ŒÎËÏÔ: œÓıË-
ÚËÚÂÎˇÚ Ì‡ Ï˙ÎÌËËî -
ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË,  ‡Ì‡‰‡,
—¿Ÿ, 2010 „., ÂÊËÒ¸-
Ó:  ËÒ  ˙Î˙Ï·˙Ò, ‚
ÓÎËÚÂ: ƒÊÓ œ‡ÌÚÓÎË‡-
ÌÓ, ÀÓ„‡Ì À˙Ï‡Ì,
œË˙Ò ¡ÓÒÌ‡Ì Ë ‰.

23.30 ìœÓÙÂÒËˇ ÊË„ÓÎÓî -
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, ¬ÂÎËÍÓ-
·ËÚ‡ÌË ,̌ 2009 „., Â-
ÊËÒ¸Ó: ƒÂÈ‚Ë‰ Ã‡ÍÂÌ-
ÁË, ‚ ÓÎËÚÂ: ¿¯Ú˙Ì
 ˙˜˙, ¿Ì ’Â˜Ë, Ã‡„‡-
ËÚ‡ ÀÂ‚ËÂ‚‡, —Â·‡ÒÚË-
‡Ì —Ú‡Ì, —ÓÌ  ̌ –ÓÍÛÂÎ,
Ã‡Ë  ̌  ÓÌ˜ËÚ‡ ¿ÎÓÌÒÓ

01.30 ìœËÒ˙‰‡î - ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2009 „., ÂÊËÒ¸Ó:
“ÓÌË √ÓÎ‰ÛËÌ, ‚ ÓÎËÚÂ:
’ËÎ‡Ë —ÛÓÌÍ, —‡Ï –Ó-
ÍÛÂÎ, ÃÂÎËÒ‡ ÀÂÓ, ŒÛÂÌ
 ÂÏ·˙Î, ÃËÌË ƒ‡È‚˙
Ë ‰.

03.45 ì”·ËÈÒÚ‚ÓÚÓî /Ô./ -
ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 6

07.00 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìƒÂÎ‡
Ò˙‰Â˜ÌËî

08.30 ì¿ÏÂÈÒÍË Ï‡„‡ÁËÌî
09.00 ì«‰‡‚Âî
10.00 ÕÓ‚ËÌË
10.10 ìœ˙ÚÌË ·ÂÎÂÊÍËî Ò

ƒÏ.  ËÎÓ‚
10.30 ìƒÓÍ‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË Ò‡

‚Í˙˘Ëî
11.15 ì‘‡ÁÂÌ‰‡î
11.45 ì—ÏÂ¯‡ËÍË. œ»Õ-

ÍÓ‰î
12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ì‘ÂËÚÂ ÓÚ ‚ËÎÌ‡Ú‡

ÁÓÌ‡î
13.05 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì»Ï‡

Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍî
13.50 ì ‡Í‚Ó?  ˙‰Â?  Ó„‡?î
15.55 ìÃ‡¯ÛÚ˙Ú Â ÔÓÒÚ-

ÓÂÌî
16.30 ìƒŒÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ –≈-

ÔÛ·ÎËÍ‡Ú‡î
18.00 ì ÎÛ·˙Ú Ì‡ ¬ÂÒÂÎËÚÂ

Ë Õ‡ıÓ‰˜Ë‚ËÚÂî
19.55 ì¿ÙÙÚ‡ ÊÊÓÚî
21.00 ¬ÂÏÂ
22.30 ìÃ‡ÍÒËÏÃ‡ÍÒËÏî
23.35 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—Ú‡-

ÚÛÒ: Ò‚Ó·Ó‰ÂÌî
01.20 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìŒÔ‡Ò-

ÌÓ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡î
02.50 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìœ˙ÚˇÚ

Í˙Ï ÏÓÂÚÓî
04.05 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì¬Ë-

ÒÓÍÓÒÌ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡î

06.50 ¿‚ÚÓ‡·ÓÚËÎÌËˆ‡Ú‡ Ì‡
‡ÛÚÒ‡È‰ÂËÚÂ: Satellite
ÓÚ 69-‡: ˜‡ÒÚ II

07.40 ¿ÒÙ‡ÎÚÓ‚Ë Í‡Û·ÓË:
¬ËÌ‡„Ë ËÁÌËÍ‚‡ ÌÂ˘Ó

08.35 “Ë‡‰ÊËË ‚ ÔÛÒÚÓ¯Ú‡
09.30  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë...
10.00 ÃÂ„‡ÎÂÚË˘Â Ì‡ ÂÚ„ÂÌ:

—˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ ÒÂ˘Û ˜‡-
ÒÓ‚ÌËÍ‡

11.00 ÀËÍ‚Ë‰‡ÚÓ˙Ú
12.00 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê
13.00 ¬ÓÈÌË Á‡ ËÏÓÚË
14.00 «Î‡ÚÓ ‚ „‡‡Ê‡
15.00 ¿ÌÚËÍË ÔÓ ˜ÂÌËÚÂ

Ô˙ÚË˘‡: ¬ÒË˜ÍË Ì‡
·Ó‰‡

16.00 »ÏÔÂËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓ¯ÍË-
ÚÂ: ÃÓËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙ˆË -
ÏÓˇÚ‡ ËÏÔÂËˇ

17.00 ¿‚ÚÓ-ÎÛ‰ÓÒÚ:  Û·ËÌÒÍË
ÌÓÚÍË

18.00 œËÒÚ‡ÒÚÂÌË Í˙Ï ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎËÚÂ Ò ƒÊËÏË ‰Â
¬ËÎ: ƒ‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ Ì‡
Volvo 850 T5R

19.00 ¡‡ÚˇÚ‡ ƒËÁÂÎ: √ÓÎÂÏË-
ˇÚ ÔÓ‚‡Î

20.00 ¡ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ
21.00 ≈‰ —Ú‡Ù˙‰ - Á‡ı‚˙ÎÂÌ

‚ ÔÛÒÚÓ¯Ú‡: Õ‡ÏË·Ëˇ
22.00 ¬ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘Ë ÁÏËË
23.00 «ÂÏËÚÂ Ì‡ Ï˙Ú‚ËÚÂ:

—ÂÏÂÈÌË ‚˙ÔÓÒË
00.00 ÕÂÓ·ˇÒÌËÏÓ: œÂÛ‡ÌÒÍË

ËÁ‚˙ÌÁÂÏÂÌ ˜ÂÂÔ Ë
·‡ÎÚËÈÒÍË ÕÀŒ

01.00 ¿ÎˇÒÍ‡: œÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡
„‡ÌËˆ‡

07.10 œ˙ÚÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ 7
ÂÔ.

08.05 “˙Ò‡˜Ë Ì‡ ¡Ë·ÎËˇÚ‡ 2
ÂÔ.

09.00 œÂ‚‡ÚÌË „Ó‰ËÌË 2 ÂÔ.
10.10 —˙ÍÓ‚Ë˘‡Ú‡ Ì‡ ƒÂ-

‚ÂÌ ≈„ËÔÂÚ 3 ÂÔ.
11.10 »ÒÚÓËˇ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡Ì-

ÒÍ‡Ú‡ ı‡Ì‡
12.05 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 9 ÂÔ.
13.05 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 11 ÂÔ.
15.00 —ÚÛ‰ÂÌËˇÚ ‰ÓÏ 2 ÂÔ.
16.00 ≈ÛÒ‡ÎËÏ. Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ

Ì‡ Â‰ËÌ Ò‚Â˘ÂÌ „‡‰ 2
ÂÔ.

17.00 ≈ÛÒ‡ÎËÏ. Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Â‰ËÌ Ò‚Â˘ÂÌ „‡‰ 3
ÂÔ.

17.55 Δ‡Ì‡ ‰í¿Í. ‚ÓÈÌ Ì‡
·Ó„‡

19.00 –ËÏ. ËÏÔÂË  ̌ ·ÂÁ ÔÂ-
‰ÂÎ

20.05 37 ‰ÌË - Ô˙ÚˇÚ Í˙Ï
œ˙‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈ-
Ì‡ 1 ÂÔ.

21.00 —ÚÛ‰ÂÌËˇÚ ‰ÓÏ 2 ÂÔ.
22.00 —ÚÛ‰ÂÌËˇÚ ‰ÓÏ 3 ÂÔ.
22.55 ¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Í‡ÎÒÍÓ-

ÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó
23.50 »ÌÍ‚ËÁËˆËˇ 2 ÂÔ.
00.40 œÂ‚‡ÚÌË „Ó‰ËÌË 2 ÂÔ.
01.45 “˙ÏÌ‡Ú‡ ı‡ËÁÏ‡ Ì‡

¿‰ÓÎÙ ’ËÚÎÂ 2 ÂÔ.
02.40 “˙Ò‡˜Ë Ì‡ ¡Ë·ÎËˇÚ‡ 2

ÂÔ.
03.35 œ˙ÚÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ 4

ÂÔ.
04.25 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 3 ÂÔ.

9 ÂÔ.

ПРЕМИЕРАТА НА FОХ „ИЗГНАНИК”ОТБЕЛЯЗА ВПЕЧАТЛЯВАЩИТЕ 26 МЛН.ГЛЕДАНИЯ ПО СВЕТА ИЗВЪН САЩ. Товае епизодът, който е достигнал донай-голяма зрителска аудитория висторията на канала. В началото наюни в над 125 държави по света пре-миерата бе гледана както пред теле-визионните екрани, така и в социал-ните мрежи и онлайн платформитена Fох. “Изгнаник” е вторият проектна Робърт Къркман, чиято премиерателевизията излъчи едновременно поцял свят, след зашеметяващия успехна “Живите мъртви”.

07.00 ì¬Ëı˙ Ú̇ Ì‡ Ú‡Ìˆ‡ ì -
ÍÓÏÂ‰Ë  ̌ Ò Û .̃ Ì‡ ƒÂÌËÒ
 ÛÂÈ‰, ¿Ì‰Ë Ã‡Í‰‡Û˙Î,
 ÂÌË ”ÓÏ‡Î‰, ƒÊÛÎË‡Ì
’ÓÛ Ë ‰., /Ô/

09.30 ì—Ï˙ÙÓ‚ÂÚÂî - ÔËÍÎ -̨
˜ÂÌÒÍ‡ ÍÓÏÂ‰Ë  ̌ Ò Û .̃ Ì‡
ÕËÈÎ œ‡ÚËÍ ’‡ËÒ, ’‡ÌÍ
¿Á‡Ë ,̌ ƒÊÂÈÏ‡ ÃÂÈÒ,
—ÓÙË  ̌ ¬Â„‡‡, “ËÏ √̇ Ì
Ë ‰

11.45 ì‘‡ÌÍË Ë ƒÊÓÌËî -
ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡ ÍÓÏÂ‰Ë  ̌ Ò
Û .̃ Ì‡ ¿Î œ‡˜ËÌÓ, ÃË-
¯ÂÎ œÙ‡ÈÙ˙, ’ÂÍÚÓ
≈ÎËÁÓÌ‰Ó, ÕÂÈÚ̇ Ì ÀÂÈÌ,
 ÂÈÚ ÕÂÎË„̇ Ì Ë ‰.

14.15 ì—˙ÍÓ‚Ë˘ÂÚÓî - ÔË-
ÍÎ˛˜ÂÌÒÍË ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃
Ì‡ ÕËÍ˙Î˙Ò  ÂÈ‰Ê, ƒ‡ˇÌ
  „̨Â, ƒÊ˙ÒÚËÌ ¡‡Ú‡,
ÿÓÌ ¡ËÈÌ, ƒÊÓÌ ¬ÓÈÚ,
’‡‚Ë  ‡ÈÚÂÎ,  ËÒÚÓÙ˙
œÎ˙Ï˙ Ë ‰., /Ô/

17.00 ì—ÓÙË  ̌ - ƒÂÌ Ë ÕÓ î̆ -
Â‡ÎËÚË ÒÂË‡Î, 3 ÂÔË-
ÁÓ‰‡, /Ô/

20.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10

21.00 ì—˙ÍÓ‚Ë˘ÂÚÓ:  ÌË„‡Ú‡
Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂî - ÂÍ¯˙Ì Ò
Û .̃ Ì‡ ÕËÍ˙Î˙Ò  ÂÈ‰Ê,
ƒ‡ˇÌ   „̨Â, ƒÊ˙ÒÚËÌ
¡‡Ú‡, ƒÊÓÌ ¬ÓÈÚ, ’ÂÎ˙Ì
ÃË˙Ì, ≈‰ ’‡ËÒ, ’‡‚Ë
 ‡ÈÚÂÎ, ¡ÛÒ √ËÈÌÛ‰ Ë
‰.

23.30 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î

00.30 ì‘‡ÌÍË Ë ƒÊÓÌËî -
ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡ ÍÓÏÂ‰Ëˇ

22.00 ÷.22.00 ÷.22.00 ÷.22.00 ÷.22.00 ÷.

„Изгнаник” събра„Изгнаник” събра„Изгнаник” събра„Изгнаник” събра„Изгнаник” събра
26 млн. гледания26 млн. гледания26 млн. гледания26 млн. гледания26 млн. гледания
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06.00 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ »ÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÂÌ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.15 ƒÂÌ Ú̌ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡

ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ
10.15 »ÒÚÓË .̌bg: Õ‡˜‡ÎÓÚÓ -

¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰Ë 1335
„Ó‰ËÌË /Ô/

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚
ÙËÎÏ /3763 ÂÔËÁÓ‰/

12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
13.00 ƒÓ·Ó ÛÚÓ, ¬‡‚ËÎÓÌ

Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ-
‰ÛÍˆËˇ, 1986„./

15.15 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /84
ÂÔËÁÓ‰/

16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.55 ‘‡Î¯Ë‚‡ ÔËÌˆÂÒ‡ Ú‚

ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ:

–ÂˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌ Ò ƒËÏËÚ̇ 

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ¡ÂÁ ËÁıÓ‰ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

/—¿Ÿ, 1987„./
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.30 ‘ÂÌÁÓÌ‡ ¬Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ-

¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë À˛·‡
œ‡¯Ó‚‡ Ë ÃÂÚÓ‰Ë Ã‡Ì-
˜ÂÌÍÓ

01.00 ƒÓ·Ó ÛÚÓ, ¬‡‚ËÎÓÌ
Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ/Ô/

06.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 113

07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
 ‡‰ËÂ‚

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô./ -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

13.30 ì—Â‚Â „̨î - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 26

14.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 50,51

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ
ÊË‚ÓÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.
1243-1245

17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎË-

ˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â  ̆ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

18.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 605

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ì◊‡ÒÚ ÓÚ ÏÂÌî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 92

21.30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î -
ÒÂË‡Î, Ò.1, ÂÔ. 17

22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî -
‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ

23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

00.10 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 5

01.00 ì«ÂÏ  ̌ Ì‡ ˜ÂÒÚÚ‡î /Ô./ -
ÒÂË‡Î

02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ - ÚÓÍ-
¯ÓÛ

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî -
ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ

◊ËÍ‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ
17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ

35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18.00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî - ÚÂ-

ÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì◊ÂÂ¯Í‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÚ‡Ú‡î

- “¬ ¯ÓÛ, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
21.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî

(ÔÂÏËÂ‡) - ÔÂ‰‡‚‡-
ÌÂ Ì‡ Õ“¬

22.00 ì—ÓÙË  ̌ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î
(ÔÂÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË
ÒÂË‡Î

23.00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23.30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
00.00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-

ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Õ“¬

01.00 ì“‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË ‡ÙÂËî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 4 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìœÓÊ‡ÌËÍ‡ËÚÂ ÓÚ
◊ËÍ‡„Óî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

03.00 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî -
ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

Военноморският офицер Том Фарел e назначен
в Пентагона да отговаря за защитата на ми-
нистъра на отбраната Дейвид Брайс. Започва
страстна връзка с красивата Сюзън Атуел, без
да знае, че тя е любовницата на Брус. Когато
тя е намерена мъртва, на Том е възложено да
открие убиеца, за когото се подозира, че е агент
на КГБ с името Юри. Скоро и самият Том е
заподозрян, защото е намерен негов полароиден
негатив в жилището на Сюзън. Сега разполага с
няколко часа, за да открие извършителя на
престъплението...

БЕЗ ИЗХОД

21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.21.00 ÷.

06.00 ì ÓÒÚÂÌÛÍËÚÂ ÌËÌ‰Ê‡î -
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î, Ò.
2, ÂÔ. 19-22

08.00 ì ÓÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 9,
ÂÔ. 2

09.00 ì»ÒÚËÌÒÍÓ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 7

10.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî - ÒÂË‡Î, Ò.4,
ÂÔ. 7

11.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò.5,
ÂÔ. 6

12.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 4

13.00 ì—ÚÓÏ‡„Â‰ÓÌî /Ô./ -
Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡, —¿Ÿ, 2015

15.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıË Ú̌‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 5, ÂÔ. 11

16.00 ì–ÂÌÂ„‡Úî - ÒÂË‡Î, Ò. 4,
ÂÔ. 8

17.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 22

18.00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ:  ‡‰Âˆ Ú̇ Ì‡
ÏËÒÎËî - ÒÂË‡Î, Ò.5,
ÂÔ. 7

19.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2,
ÂÔ. 12

20.00 ì ÓÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 9,
ÂÔ. 3

21.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡Î-
Ì‡ ÂÏËÒËˇ

22.00 ì¬ ÚËÎ‡ Ì‡ ‚‡„‡:  ÎÓ-
ÛÏ·Ë î̌ - ‚ÓÂÌÂÌ, —¿Ÿ

00.00 ìœÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂî -
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 8

01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î /Ô./- ÒÂË‡Î,
Ò. 2, ÂÔ. 12

02.00 ì—ËÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ıËˇ-
Ú‡î/Ô./ - ÒÂË‡Î

07.45 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3, /Ô/

09.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 12, /Ô/

10.00 ì«‚ˇ Ú̇î - ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ
1

11.00 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-
Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 2, /Ô/

12.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î -
ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 20, /Ô/

13.00 ì”ÓÍ˙ - ÚÂÍÒ‡ÒÍËˇÚ
ÂÈÌ‰Ê˙î - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 3

14.00 ì ÓÏËÒ‡ –ÂÍÒî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 12

15.00 ì«‚ˇ Ú̇î - ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ
1

16.00 ìÃÎ‡‰ËˇÚ ’ÂÍÛÎÂÒî -
ÒÂË‡Î

16.30 ì¿ÚËÎ‡ - ‚ÓÊ‰ Ì‡ ıÛÌËÚÂî
- ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡ ‰‡Ï‡

18.30 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î -
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, /Ô/

19.00 ì ‡ÏËÓÌË ÔÓ ÎÂ‰‡î-
Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 2

20.00 ì Ó·‡ 11: Œ·‡‰Ë ÒÂ!î
(ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 20

21.00 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ 1

22.00 ì¬˙ıÓ‚ÌÓ ÍÛ˜Âî - ÂÍ¯˙Ì
Ò Û˜. Ì‡ ◊˙Í ÕÓËÒ,
ÃË¯ÂÎ À‡Ï‡ –Ë˜‡‰Ò,
≈ËÍ ÙÓÌ ƒËÚÂÌ, “ËÏ Ú̇Ë
¡ÓÚ̇ ÏÒ Ë ‰.

23.50 ì◊ÂÌË Ú̌ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂ-
Ë‡Î, ÒÂÁÓÌ 1, /Ô/

00.50 ≈ÓÚË˜ÂÌ ÚÂÎÂÔ‡Á‡

07.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ

09.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
10.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î˙-

ÒÍ‚‡˘‡: “‡ÍÛÓÈ‡
10.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
11.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ¡ÛÒ - ˜‡ÒÚ 2
12.00  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-

ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎˇ
14.00  ‡ÎˇÚ Ì‡ ÚÓÚËÚÂ
15.00 ÃÂ‰ËÛÏ˙Ú ÓÚ ÀÓÌ„ ¿ÈÎ˙Ì‰
19.00 ’Û·‡‚‡, ÒÂÍÒË ËÎË ÓÚ·Î˙-

ÒÍ‚‡˘‡: ¿ÎËÒ˙Ì
19.30 »ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËË Á‡

ËÁÌÂ‚ˇ‡
20.00 œ˙ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡: ŒÚÒÎ‡·-

‚‡ÌÂ: ÃÂÎËÒ‡ - ˜‡ÒÚ 2
21.00 —‡ÏÓÚÂÌ ·‡˘‡ Ú˙ÒË

ÊÂÌ‡: ¡Ë‚¯ËÚÂ
22.00 »ÒÚÓËË Á‡ ‰ÛıÓ‚Â
00.00 ◊Û‰‡ÚË ÚÂÎ‡: ‘ÛÚ·Ó-

ÎËÒÚ˙Ú ·ÂÁ Í‡Í‡, Ì‡È-
‚˙Á‡ÒÚÌ‡Ú‡ Ï‡ÈÍ‡ Ì‡
Ò‚ÂÚ‡ Ë ÒÂÏÂÈÌÓÚÓ
ÔÓÍÎˇÚËÂ

01.00 »ÒÚÓËË Á‡ ‰ÛıÓ‚Â:
 ˙˘‡Ú‡ Ì‡ ÒÍ˙·Ú‡

02.00 —‡ÏÓÚÂÌ ·‡˘‡ Ú˙ÒË
ÊÂÌ‡: ¡Ë‚¯ËÚÂ

02.48 »ÒÚÓËË Á‡ ‰ÛıÓ‚Â
04.24  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-

ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎ :̌ ÿ‡ÙÂÍË:
Œ·ÎÂ˜Ë ÒÂ Ë Ï˙Î˜Ë

04.48  ‡ÊÂÚÂ ƒ¿ Ì‡ ·ÛÎ˜ËÌ-
ÒÍ‡Ú‡ ÓÍÎ :̌ ÿ‡ÙÂÍË:
ƒÂÚÒÍ‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡ Ì‡
ÀÓË

06.30 ƒÂÚÒÍË ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
08.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7
09.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî

- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ
10.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-

Ë‡Î
10.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂË: ÎÂ„ÂÌ-

‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ
11.30 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -

ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

12.30 œ Ú̇Û‚‡ÌÂ Ò˙Ò CNN
13.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -

ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ
14.00 ì—ÔÓ‰ÂÎÂÌÓ Ò  ‡ÎËî -

ËÁ·‡ÌË ÔÓ‚ÚÓ‡ÌËˇ
15.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-

Ë‡Î
15.30 ì ‡Í‚Ó ‚Ë Á‡·˙Í‡ ÀÂÓî

- ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ
16.00 ìƒÌÂ‚ÌËÍ Ú̇ Ì‡ ¬ÂÌÂÚ‡î -

ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â  ̆ ¬ÂÌÂÚ‡
–‡ÈÍÓ‚‡

17.00 ì”ÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÊÂÌ‡î -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ “¬7

18.30 ìÿÏÂÌÚË Í‡ÔÂÎË: ÎÂ„ÂÌ-
‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

19.30 ì—ÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍî - -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡-
Ëˇ

20.00 ì ‡ÌÚÓ‡ ÃËÚ‡ÌËî -
ÒÂË‡Î, ¡˙Î„‡Ëˇ

21.00 ìÃËÎËÓÌÂ Ú̇ ÒË Ò˙ÔÛ-
„‡î - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ

22.00 ìÕÂÓ˜‡Í‚‡Ì Ó·‡Úî -ÒÂ-
Ë‡Î

22.30 ì—‚Ó·Ó‰Ì‡ ÚÂËÚÓË î̌ -
Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

07.00 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî /
Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

08.00 ì ÎÛ· ¬ÂÒÂÎËÂî - ÒÂË‡Î,
Ò. 4, ÂÔ. 2

09.00 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÍÓ-
ÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
13, 14

10.00 ìœ‡ËÚÂ Ì‡ ‰Û„ËÚÂî-
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 1991 „.

12.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 17, 18

13.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî/Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, ÂÔ. 1, 2

14.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî /Ô./
- ÒÂË‡Î, Ò.6, ÂÔ. 3

14.30 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî /Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ.
9, 10

15.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî /Ô./ -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î

17.00 ì ÓÏËˆËÚÂî/Ô./ - ÍÓÏÂ-
‰ËÈÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

18.00 ìÕÂ—ÂÏÂÂÌî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 3, 4

19.00 ìÃÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Óî -
ÒÂË‡Î, Ò. 6, ÂÔ. 4

19.30 ìÕ‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËî -
ÍÓÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 4,
ÂÔ. 6, 7

20.30 ìŸÛËÚÂ Ò˙ÒÂ‰Ëî - ÍÓ-
ÏÂ‰ËÂÌ ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
21

22.00 ì—Ú‡Ê‡ÌÚËî - ÍÓÏÂ‰ËÂÌ
ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 11, 12

23.00 ì‘ËÚÌÂÒ “ÓÌËî - ÍÓÏÂ-
‰ËÂÌ ÒÂË‡Î,

23.30 ì¡ÂÁ ÔÛÍÌ‡Ú‡ Ô‡‡î -
ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 20

понеделник 4 юлипонеделник 4 юлипонеделник 4 юлипонеделник 4 юлипонеделник 4 юли

07.10 –ÂÚÓ „‡‡Ê, ÂÔ. 7
08.05 —Â‚ËÁ SOS 2, ÂÔ. 6
09.00 —Ô‡ÒËÚÂÎÂÌ ÓÚˇ‰ ‚ ‡‰‡,

ÂÔ. 7
10.00 ÃÓÒÍË ‚˙ÎˆË, ÂÔ. 12
11.00 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ-

ÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË - ÒÂÁÓÌ
9, ÂÔ. 3

12.00  ÓÒÏÓÒ, ÂÔ. 2
13.05 Õ‡È-ÎÓ¯ÓÚÓ ‚ÂÏÂ?, ÂÔ.

1
15.00 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ-

ÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË - ÒÂÁÓÌ
10, ÂÔ. 2

16.00 –Ó‰ÂÌ Ì‡ Ô Ú̇̌ , ÂÔ. 2
17.00 —Â‚ËÁ SOS 2, ÂÔ. 10
18.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

13
18.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

6
19.00 —Ô‡ÒËÚÂÎÂÌ ÓÚˇ‰ ‚ ‡‰‡,

ÂÔ. 8
20.00 ÃÓÒÍË ‚˙ÎˆË, ÂÔ. 13
21.00 —Ô‡ÒËÚÂÎÂÌ ÓÚˇ‰ ‚ ‡‰‡,

ÂÔ. 10
22.00 ÃÓÒÍË ‚˙ÎˆË, ÂÔ. 14
23.05 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

7
23.30 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

8
00.00 —Ô‡ÒËÚÂÎÂÌ ÓÚˇ‰ ‚ ‡‰‡,

ÂÔ. 10
01.00 ÃÓÒÍË ‚˙ÎˆË, ÂÔ. 14
01.55 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

7
02.20 “ÂÓË  ̌ Ì‡ „ÎÛÔÓÒÚÚ‡, ÂÔ.

8
02.40 ÿËÙ˙ Ú̇ Ì‡ ÁÎÓÔÓÎÛÍË-

ÚÂ, ÂÔ. 1
03.00 —Â„‡ ËÎË ÌËÍÓ„‡, ÂÔ. 3
03.25 «‡ÎÓÊË Ë ‡ÁÛ¯Ë, ÂÔ.

12

07.00 ì¿ÛÚÓÔÒË  ̌ Ì‡ ËÁ‚˙ÌÁÂÏ-
ÌËî, ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ ¬ÂÎËÍÓ-
·ËÚ‡ÌË ,̌ 2006

08.40 ì¬ Í‡‰˙ ’≤≤≤, 27 ÂÔ.
ì, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ, —¿Ÿ,
2016

09.10 ì—ÔÓÌ‰Ê ¡Ó·: √˙·‡ Ì‡
ÒÛıÓî, ÍÓÏÂ‰Ëˇ, —¿Ÿ,
2015

10.45 ì√Â„ ÀÛ„‡ÌËÒ: Œ·‡ÚÌÓ ‚
Ë„‡Ú‡î, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ,
—¿Ÿ, 2014

12.15 ì¡ÂÁÍ‡ÈÌ‡ Î˛·Ó‚
(2014)î, ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡
‰‡Ï‡, —¿Ÿ, 2014

14.00 ì¡˙ÁË Ë ˇÓÒÚÌË 6î,
ÍËÏËÌ‡ÎÂÌ ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 2013

16.10 ì—‡Ì ¿Ì‰Â‡Òî, ÂÍ¯˙Ì -
ÚËÎ˙, —¿Ÿ, 2015

18.05 ìÀË„‡Ú‡ Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚÚ‡: ¿Ú‡Í‡Ú‡ Ì‡ √Ë-
·ÂÎÌË  ̌ ÎÂ„ËÓÌî, ‡ÌËÏ‡-
ˆË  ̌ - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ, 2015

19.25 ìÕËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÓÚË‰ÂÏ
‚ œ‡ËÊî, ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2014

21.00 ìƒÊ‡ÍÛÁË-Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡
‚ÂÏÂÚÓ 2î, ÍÓÏÂ‰Ëˇ,
—¿Ÿ, 2015

22.35 ì¬ ÔÎÂÌ (2015)î, ÍËÏË-
Ì‡ÎÌ‡ ‰‡Ï‡, —¿Ÿ

00.10 ì—Í‡ÛÚÒÍË Ì‡˙˜ÌËÍ ÔË
ÁÓÏ·Ë ‡ÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒî,
ıÓ˙ - ‰‡Ï‡, —¿Ÿ,
2015

01.45 ì¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍË ÒÌ‡ÈÔÂ-
ËÒÚî, ·ËÓ„‡ÙË˜Ì‡ ‰‡-
Ï‡, —¿Ÿ, 201

03.55 ì“ÂÏËÌ‡ÚÓ: √ÂÌËÒËÒî,
ÙÂÌÚ̇ ÁË - ÂÍ¯˙Ì, —¿Ÿ,
2015

08.15 À Ú̌ÓÚÓ Ì‡ √̇ ·ÂÎÍÓ ‰ÂÚ-
ÒÍË ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ

08.30 ¿‰Ê‡Ë  ̌ - Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ ÒÂ˘‡ ÏÓÂ-
ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

09.00 ƒÓ·Ó ÛÚÓ Ò ¡Õ“ 2
10.00 »ÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ 21 ‚ÂÍ
10.30 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î 3750 ÂÔËÁÓ‰
11.00 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: ìœÂÁ ÍÓË-

‰ÓËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî
11.45 ƒÓÍ‡ÚÓ Ï‡Ï‡ ÒÔË ÌÓ‚ÂÎ‡
12.00 »Á·‡ÌÓ ÓÚ ìÃÂÒÚÌÓ

‚ÂÏÂî /Ô/
12.30 ¡˙Î„‡Ë  ̌ 1
12.45 ƒÌÂÒ Ë ÛÚÂ
13.00 ÀÓ¯ËÚÂ ‰Ó·Ë ÔË Ú̌ÂÎË

‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÒÂË‡Î
13.30 ƒÓ„ÒÚ‡ ‰ÂÚÒÍË ÒÂË‡Î
14.00 «‡˘Ó ‰‡ ÒÚË„ÌÂÏ ÔÓ-

‰‡ÎÂ˜: œÂÍÓÒˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ¬Ó„ÂÁËÚÂ ÔÓÂ‰Ëˆ‡

14.30 “ÛËÁÏ˙Ú π1: œÎ‡ÊÌË
Ë„Ë /¡Õ“ 2 ¬‡Ì‡/Ô/

15.00 œÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ÍÓ¯ÌË-
ˆ‡ /ËÁ·‡ÌÓ/ /Ô/

15.30 45 „Ó‰ËÌË ¡Õ“ œÎÓ‚‰Ë‚
16.00 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ‰ÌÂÒ
17.30 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: ìÃËÚÓ‚Â Ë

ÎÂ„ÂÌ‰Ëî ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
18.00 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚

ÒÂË‡Î /3751 ÂÔËÁÓ‰/
18.20 “ÛËÁÏ Ú̇ ‚ fiÊÂÌ “ÂÍÂÈ
18.30 ¿·ÒÛ‰ËÚÂ Ò ¡Õ“ 2
19.00 ƒ‡ ÓÚÍËÂÏ √ÂÏ‡ÌËˇ
19.30 ¡˙Î„‡Ë  ̌ ÌÓ‚ËÌË
20.00 √ÎÛı‡ :̌ ƒ‡ ·ËÂ  ̄ ËÎË ‰‡

ÌÂ ·ËÂ  ̄ Ú‚ ÙËÎÏ
20.50 ≈‚ÓÌÓ‚ËÌË
21.00 –Â„ËÓÌ‡ÎÌË ÌÓ‚ËÌË
21.30 œ Ú̇Û‚‡È Ò ¡Õ“ 2
22.00 —‡ÎÚÓ ÏÓÚ‡ÎÂ ÙËÎÏ

06.00 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î /Ô./-
ÒÂË‡Î, Ò.5, ÂÔ. 16, 17

08.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî /
Ô./ - ÒÂË‡Î

09.00 ì90210î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 2
10.15 ìÃÂ Ú̃‡ÚÂÎËî /Ô./ - ‰‡-

Ï‡, »Ú‡ÎËˇ, ‘‡ÌˆËˇ,
¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, —¿Ÿ,
2003 „.

12.30 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î - ÒÂË-
‡Î, Ò.5, ÂÔ. 18

13.30 ìœÂÒÚ̇ ÔÎÂÌË  ̌ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 1

14.30 ì90210î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 3
15.30 ìœ˙ÒË ƒÊ‡ÍÒ˙Ì Ë ¡Ó„Ó-

‚ÂÚÂ Ì‡ ŒÎËÏÔ: œÓıËÚË-
ÚÂÎ Ú̌ Ì‡ Ï˙ÎÌËËî /Ô./ -
ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË,  ‡Ì‡‰‡,
—¿Ÿ, 2010 „.

18.15 ìœËÌˆ Ú̇ Ë ‡Á 3:  ‡Î-
ÒÍË ÏÂ‰ÂÌ ÏÂÒÂˆî -
ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ, 2008 „.

20.00 ìÕËÍËÚ‡: ŒÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî -
ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 2

21.00 œ–≈Ã»≈–¿: ìÕÂÊÌ‡ ÔÓ-
ÎËˆË î̌ - ÍÓÏÂ‰Ë ,̌ —¿Ÿ,
2013 „., ÂÊËÒ¸Ó: œÓÎ
‘ÂÈ„, ‚ ÓÎËÚÂ: ¿Ì‰Ë
¡˙ÍÎË, ÀÛËÒ ƒ‡ —ËÎ‚‡-
ÏÎ., “ÓÌË ’ÂÈÎ,  ÂÈÚÎËÌ
ŒÎÒ˙Ì, —‡Ì‰‡ ¡˙ÎÓÍ,
ƒÂÏË‡Ì ¡Ë˜Ë, ÕÂÈÚ˙Ì
 Ó‰Ë, Ã‡ÈÍ˙Î –‡Ô‡-
ÔÓÚ Ë ‰.

23.30 ìÀÛ‰Ó Ò˙ˆÂî /Ô./- ‰‡Ï‡,
—¿Ÿ, 2009 „., ÂÊËÒ -̧
Ó: —ÍÓÚ  ÛÔ˙, ‚ ÓÎË-
ÚÂ: –Ó·˙Ú ƒ˛‚‡Î, ¡ÂÚ
√‡ÌÚ, ƒÊÂÙ ¡Ë‰ÊËÒ,
 ÓÎËÌ ‘‡ÂÎ

06.40 ì— ‡ÓÏ‡Ú Ì‡ ÓÚÏ˙˘Â-
ÌËÂî- ÏËÒÚÂË  ̌ Ò Û .̃ Ì‡
¡ÛÍ ¡˙ÌÒ, ¿¯ÎË ƒÊÓ-
ÛÌÒ, “ËÏ –ÓÁ˙Ì Ë ‰.

08.40 ìœÚËˆËÚÂ ÛÏË‡Ú Ò‡ÏËî -
ÒÂË‡Î

09.40 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4, /Ô/

10.40 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 1, /Ô/

11.40 ìœÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ·‡Íî
- ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ Ò Û .̃ Ì‡
 ‡ÈÎ‡ fiÂÎ, –‡ˇÌ ÃÂË-
Ï‡Ì,  ‡ÚÎËÈÌ  ÛËÌÎ‡Ì,
“ËÏ Ú̇Ë ¡ÓÚ̇ ÏÒ Ë ‰.

13.30 ì’‡ÏÎÂÚ 2î - ÍÓÏÂ‰Ë  ̌ Ò
Û .̃ Ì‡ —ÚË‚  ÛÛ„‡Ì,  ‡-
ÚËÌ  ËÈÌ˙, ƒÂÈ‚Ë‰
¿ÍÂÚ, Ã‡¯‡Î ¡ÂÎ,
ÃÂÎ‡ÌË ƒË‡Á Ë ‰., /Ô/

15.30 ì—˙ÍÓ‚Ë˘ÂÚÓ:  ÌË„‡Ú‡
Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂî - ÂÍ¯˙Ì

18.00 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 4

19.00 ì–ËÁÓÎË Ë ¿ÈÎÒ:  ËÏË-
Ì‡ÎÌË ‰ÓÒËÂÚ‡î - ÒÂË-
‡Î, ÒÂÁÓÌ 1

20.00 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î,
ÒÂÁÓÌ 10

21.00 ì–ÓÍËî - ÂÍ¯˙Ì Ò Û .̃ Ì‡
—ËÎ‚ÂÒÚ̇  —Ú‡ÎÓÛÌ, “‡-
ÎË  ̌ ÿ‡È˙, ¡˙Ú flÌ„,
 ‡Î ”Â‰˙Ò Ë ‰.

23.30 ìŒÚ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ-
ÚÓ: Ã‡ˇÏËî - ÒÂË‡Î

00.30 ìœÚËˆËÚÂî - ÛÊ‡ÒË Ò Û .̃
Ì‡ “ËÔË ’Â‰˙Ì, –Ó‰
“ÂÈÎ˙, ƒÊÂÒËÍ‡ “‡Ì‰Ë,
—˛Á‡Ì œÎÂ¯ÂÚ, ¬ÂÓÌË-
Í‡  ‡Ú‡ÈÚ Ë ‰.

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
13.20 ì“‡·ÎÂÚÍ‡î
13.55 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË
15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
19.50 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ¬ÂÏÂ
21.30 —ÂË‡Î: ìœ‡ÍÚËÍ‡î
23.15 ìœÓÁÌÂî
00.10 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî
00.45 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
01.35 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË
01.50 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.30 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
03.25 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
04.30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

06.50 ƒ‚ÓÈÌÓ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ: ≈‰ËÌ
ËÁÒÚÂÎ, Â‰Ì‡ ÊÂÚ‚‡

07.40  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë
08.35 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË:
¬ÒË˜ÍÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ

09.05 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
09.35 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê
10.00 ¡˙ÁË Ë ¯ÛÏÌË: ÕÂ‚ÂÓ-

Ú̌ÌÓÚÓ ì ÓÔÓ  ‡Ï‡Óî
11.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:

‘Ó‰  ÓÒÛ˙Ú
12.00 —ÚÓËÚÂÎÌË ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ
15.00  ‡Í ‡·ÓÚ̌ Ú ÚÂÁË Ï‡¯Ë-

ÌË?
16.00 ¡ËÚÍË Á‡ ·‡„‡Ê
16.30 —˙ÍÓ‚Ë˘‡ ‚ ÒÍÎ‡‰‡
17.00 ¬ ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡-

ÒË˜ÂÒÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË:
¬ÒË˜ÍÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ

17.30 ¿‚ÚÓ ‡ÍÛÎË: »ÒÚËÌÒÍË
„ÂÓË

18.00 ƒ‡ ÔÓ‰‡‰Â  ̄ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË:
‘Ó‰  ÓÒÛ˙Ú

19.00  ‡Í Ò‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÎË?
19.30  ‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë...
20.00 ƒË‚ÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÓÚ

¿ÎˇÒÍ‡: √ÎÛÚÌËˆ‡Ú‡ ÒÂ
Á‡‚˙˘‡

21.00 “Ë‡‰ÊËË ‚ ÔÛÒÚÓ¯Ú‡
22.00 —Â„‡ ÒË Ï˙Ê: Õ‡Ó‰ Ú̇ Ì‡

ÂÎÂÌËÚÂ
23.00 œÓ‚‡ÎË Ì‡ 4 ÍÓÎÂÎ‡:

ÀÛ‰ ËÁıÓ‰
23.30 ”ÌË˘ÓÊÂÌË Á‡ ÒÂÍÛÌ‰Ë
00.00 «Î‡ÚÓ ‚ ¡ÂËÌ„Ó‚Ó ÏÓÂ:

“Ó˜Í‡ Ì‡ ÔÂ˜ÛÔ‚‡ÌÂ

07.00 œ Ú̇ÌËˆË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ 10
ÂÔ.

07.50 œ‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
- ‡ÁÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ
2 ÂÔ.

09.15 ŒÒÚ‡ÌÍË ÓÚ ‚ÓÈÌËÚÂ 6 ÂÔ.
10.20 œÂ‚‡ÚÌË „Ó‰ËÌË 2 ÂÔ.
11.25 «‡„‡‰ÍË ‚ ÏÛÁÂ  ̌ 10 ÂÔ.
12.10 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 10 ÂÔ.
13.05 œ‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡

- ‡ÁÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ
2 ÂÔ.

14.30 «‡„‡‰˙˜ÌË ÒÂ‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚-
ÌË Û·ËÈÒÚ‚‡ 6 ÂÔ.

15.20 »ÒÚÓË  ̌ Ì‡ ıËÒÚËˇÌÒÚ-
‚ÓÚÓ 1 ÂÔ.

16.25 Ã‡ÈÒÚÓË Ì‡ ¯ÔËÓÌ‡Ê‡
1 ÂÔ.

17.15 ¬ÂÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÏÂÌË
Ò‚ÂÚ‡ 9 ÂÔ.

17.40 «‡„‡‰˙˜ÌË ÒÂ‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚-
ÌË Û·ËÈÒÚ‚‡ 6 ÂÔ.

18.30 œ‡ÏÂÚÌËˆË Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
- ‡ÁÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÌËÚÂ
2 ÂÔ.

20.00  ÓÂÌËÚÂ Ì‡  ËÚ‡È 1 ÂÔ.
20.50 ¬ÂÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÏÂÌË

Ò‚ÂÚ‡ 6 ÂÔ.
21.10 “‡ÈÌ‡Ú‡ ËÒÚÓË .̌ “‡ÈÌË-

ÚÂ Ì‡ ¬ÂÎËÍ‡Ú‡ ÍËÚ‡È-
ÒÍ‡ ÒÚÂÌ‡

22.00 –ËÏ. ËÏÔÂË  ̌ ·ÂÁ ÔÂ‰ÂÎ
23.00 »ÒÚÓË Ú̌‡ Ì‡ ≈„ËÔÂÚ 4

ÂÔ.
00.00 »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÌÚË -̃

ÌË  ̌ „‡‰ 2 ÂÔ.
01.05 ¬‡ÚËÍ‡Ì Ú̇ Ë “ÂÚË Ú̌ ‡Èı
02.00 ÀÓ‚ˆË Ì‡ ÏËÚÓ‚Â 11 ÂÔ.
02.55 Ã‡ÈÒÚÓË Ì‡ ¯ÔËÓÌ‡Ê‡

СЛЕД УСПЕХА НА ПЪРВИЯ СЕЗОННА ЕДИН ОТ НАЙ-ПРОВОКАТИВНИТЕРУСКИ СЕРИАЛИ „СЕКС ПО РУСКИ”ВТОРИЯТ СЕЗОН ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕВИДИ НА VOYO.BG. С новите епизодиидват нови герои и, разбира се, новиинтриги. Саша живее заедно с Иговв Москва. Той има дребни проблеми сбизнеса, които започват да повлия-ват на отношенията им. Саша реша-ва да предприеме важна крачка, катооткрива собствена школа за танци иотправя предложение за съдружиекъм Наташа. Следват куп абсурдниситуации, неочаквани реакции и ощесвалени маски.
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Д
преди три дни и тя директно заяви, че
“ножът е опрял до кокала”.

Според данните на СУ за периода
2007-2013 г. относителният дял на мла-
дите учители до 34 г. се намалява, а
расте този на педагозите над 55 г.
Относителният дял на младите за тези
години се е свил от 15% на 9,9%, а
учителите на по-мъдра възраст са се
увеличи от 16,8% на 29,3%.

Проблемът със застаряването на
кадрите в образованието не е от вчера
и е по-тежък от това, което са забеля-
зали в СУ. Години наред

само отчитаме колко
хиляди се пенсионират

“в близките месеци” и колко пъти по-
малко са постъпващите “отдолу” в си-
стемата. Като отвори човек сайта на
Националния статистически институт,
вижда нещата черно на бяло - в табли-
ци като слънце. Първо личи големият
спад в самия общ брой на учителите.
Спрямо учебната 2000/2001 г. в момен-
та в масовите общообразователни учи-
лища педагозите са намалели с 18 464
човека - с около 30 на сто (вж. табли-
цата). За 15 години. Процесите текат
заради демографското закриване на
училища, заради бягство от системата,
където заплатите са ниски, а работата
- трудна и подложена години наред на
постоянни промени и “реформи”. Ако
свиването на сектора “Просвета” върви
със същите темпове, след още 30 годи-
ни просто няма да имаме училища.

Страшното идва, когато човек поглед-
не възрастовия състав на учителите. За
същите тези години младите учители под
25 г. са намалели... 4,6 пъти! Ако през
учебната 2000/2001 г. общо педагозите
до 34 г. са били 18 009 души, сега са...
2473-ма. Това е намаление със 7,3 пъти!
В същото време по-възрастните учители
над 50 г. са се увеличили почти двойно
- от 11 897 души на 22 356. Вижда се
също, че в близките 5-6 години още
около 18 000 учители ще навършат пен-

Íà 11 ïåíñèîíèðàíè ó÷èòåëè
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От педагозите у нас едва 0,8 на сто са под 25 г., а цели 9,3% са над 60

Велиана
ХРИСТОВА

сионна възраст, а на тяхно място не е
ясно колко млади даскали ще постъпят,
понеже се вижда мизерната бройка на
младите под 25 г. сега - едва 358 души!
Това са под 0,8% от всички учители! А
учителите на възраст над 60 г. са цели
9,3 на сто от всичките в системата на
общообразователните училища. Което по
груба сметка означава, че на 11 пенси-
онирани учители един млад влиза в си-
стемата.

Същото, ако не и по-лошо, е поло-
жението и в професионалните училища
(вж. таблицата). Само в детските гради-
ни има малък ръст както в броя на
учителите там, така и в процента на
младите. В същото време и в забавач-
ките виждаме чудовищно увеличение
на възрастните учители - за 15 години
те са се увеличили от 2833 на 10 636
души - почти пет пъти!

Иначе казано, не ножът е опрял до
кокала, а и от кокалът вече се разпада.

от самия премиер Бойко Борисов, пра-
вителството няма никакво намерение
да вдига учителските заплати дори и с
10 на сто... Кунева просто се изсили в
съборната си пиар акция.

Но проблем са не само заплатите.

Проблем е и новият
училищен закон

който под претекста за “свобода” изи-
сква от училищата сами да определят
избираеми часове и модули по различ-
ни предмети, сами да правят учебни
планове (задължителните предмети и
часове се свиват до минимум) - не е ли
ясно, че при такава кадрова картина
всяко селище и училище ще се мъчи да
закърпи обучението с наличните учите-
ли, с които разполага. Каква ти свобо-
да, какви избираеми предмети?! Ако
този закон се изпълнява, твърде скоро
ще видим такива разлики в обучението

Вили ГАВРИЛОВА

След заседанието на коми-
сията по образование и наука
в сряда е била свикана работ-
ната група, подготвяща проме-
ните в Закона за професионал-
ното образование и обучение,
които днес влизат за първо
четене в пленарната зала. До
последно е уточнявана филосо-
фията на промените, предло-
жени от Министерския съвет,
които трябва да прецизират на-
чините за обучение чрез рабо-
та (дуалното обучение) и да
приведат Закона за професио-
налното обучение в съответст-
вие с новоприетия училищен
закон, който пък влиза в сила
на 1 август. Това е причината
журналистите да не бъдат по-
канени да останат след коми-
сията, съобщиха вчера от ко-
мисията. Не е вярно написано-
то в ДУМА, че журналистите

Делът на млади-
те педагози в бъл-
гарското училище е
намалял драстично,
а процентът на по-
възрастните се уве-
личава. Тази кон-
статация от пред-
ставително проучва-
не на Факултета по
педагогика в Софий-
ския университет
ужаси министър
Меглена Кунева

педагогически специалности. Уви, това
по никакъв начин не решава проблема.
Може да се насочат повече кандидати
към тези специалности, но трагедията
е, че ако 50 човека завършват обуче-
нието си във вуза, едва 10-ина от тях
реално стават учители. Останалите
грабват тапията за висше образование
и хукват към всякакви други поприща,
където и заплащането е по-добро, и
работата не е така напрегната.

Проблемът с младите
учители не е във вузовете

той е в училище и в обществото, което
не намира за престижна учителската
професия. Нещата тук са много тясно
взаимообвързани и зависят едно от
друго. В самото училище проблемът е
в агресията и слободията, която сами
насадихме у децата си с псевдоидеите
ни за тяхната претовареност, свобода
и права на фона на липсата на задълже-
ния. Сто пъти ми се е случвало, когато
млади хора кажат, че са се записали
да учат педагогика в университета,
някой наоколо тутакси да рече: “Ти пък,
луда ли си да вървиш при тези идиот-
чета в училище”. На вас не ви ли се е
случвало?

УЧИТЕЛИ В ОБЩО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА

(по възраст)

2000/01 2007/08 2015/16

Общо 63752 54454 45288
Под 25 г. 1 658 532 358
25-29 г. 6 590 2 636 1 057
30-34 г. 9 761 5 599 1 958
50-54 г. 7 531 9 937 8 908
55-59 г. 3 744 5 897 9 234
60 и над 622 1318 4 214

УЧИТЕЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
УЧИЛИЩА

(по възраст)

2000/01 2015/16

Общо 18 006 12 2016
Под 25 г. 401 95
25-29 г. 1 565 397
30-34 г. 2 185 562
50-54 г. 2 912 2 098
55-59 г. 1 496 2 407
60 и над 324 1 720

Източник: НСИ

Работна група оглеждала до последно промените
в Закона за професионалното образование

са били отстранени, за да се
прегласуват спешно вече при-
ети в комисията текстове,
уточниха оттам. Депутатите от
БСП не са останали за заседа-
нието на работната група.

Според промените в закона
определени специалности от
професии от Списъка на профе-
сиите за професионално обра-
зование може да се утвържда-
ват като защитени от държава-
та специалности на областно
ниво. Измененията в текстове-
те разписват подробно каква
професионална квалификация
може да се получава в различ-
ните видове училища, които се
създават според новия Закон
за предучилищното и училищ-
ното образование. В съответ-
ствие с този закон професио-
налните училища от 1 август
преминават от държавата (МОН
и други министерства) към
общините. При тази трансфор-

мация средствата им за
издръжка следва също да се
прехвърлят от министерствата
към бюджетите на общините.
Първият проблем обаче се
очерта още миналата седмица.
Лявата депутатка Светла
Бъчварова алармира, че пове-
чето общини не желаят да
приемат към себе си земедел-
ските училища например, тъй
като поради недостиг на сред-
ства и без това едва се спра-
вят с другите си бюджетни
задължения, включително за
образованието. Според депута-
ти от ГЕРБ обаче в закона се
казва императивно, че тези
училища преминават към об-
щините и това не зависи от
решението на общинските
съвети. Ако съответната общи-
на не може да се справи с
финансите на дадено професи-
онално училище, правилният
ред е да го закрие със свое

решение, след като го приеме.
Целта на прехвърлянето на

професионалните училища към
общините е те да отговарят
конкретно на местните потреб-
ности от среднисти със съответ-
ната професионална квалифика-
ция. Липсата на държавна поли-
тика и на национална визия за
професионалното образование
обаче и раздробяването на дей-
ността по общини ще доведе до
дисбаланси в кадровото осигу-

ряване на цели професии, реаги-
раха депутати от левицата. Не
може нуждата от кадри пример-
но за дървообработващата про-
мишленост да зависи единстве-
но от виждането на дадена об-
щина за нуждите от такива ка-
дри, аргументираха се те. Оста-
ва рискът много професионални
училища да бъдат закрити, кога-
то общините решат, че не могат
да ги издържат или че не са им
необходими.

Проблемът е, че тези трагични за обра-
зованието ни процеси са добре извест-
ни и продължават от година в година и
се задълбочават. Данните на НСИ по-
казват как кадровото обезкръвяване
на училището продължава поне от 15
години неизменно. Е, и? За какво слу-
жи статистиката, някой поглежда ли я?
Да са взети някакви мерки? Да бие
някой тревога, че образованието ни си
отива? Няма такова нещо. Напъните да
се увеличат учителските заплати пус-
наха вече бели бради (още по-зле е
заплащането в науката, без която учи-
лище също няма). А както разбрахме

между големи и малки училища, между
големи градове и малки селища, че
директно ще изпаднем от скалите и на
PISA, и на Световната банка, които и
без това ни предупреждават за най-
силните в цяла Европа дисбаланси в
средното образование.

Колкото до младите учители, спо-
ред Кунева щяло да има подобрение,
след като педагогиките във висшето
образование вече спадат към т.нар.
приоритетни направления, въведени
според променения Закон за висшето
образование. Това ще носи и повече
пари за университетите, които имат
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Това, което се случва в последните дни в институциите
на ЕС, поражда съмнения в способността им да направят
точните изводи и да вземат правилните решения

П
Повод да напи-

ша този текст ми да-
доха коментарите
на български поли-
тици, политолози и
журналисти след
референдума и ре-
зултатите от него
във Великобрита-
ния. А също така и
анализите на анг-
лийските и евро-
пейските им колеги.
Становищата, из-
казът им, нагледно

Николай
ШОПОВ

показаха разликата във възпитание-
то, политическата култура и истинско-
то възприемане на демократичните
ценности.

Какви бяха общите мисли
и изказ в България?

С какви епитети и прилагателни
бяха обрисувани гласувалите за из-
лизане от Европейския съюз? За на-
шите политици, политолози и журна-
листи те бяха бедни, необразовани,
пенсионери. Тоест хора, които не за-
служават уважение и тяхното мнение
не трябва да се има предвид. Нима
над 17 милиона британци са бедни,
необразовани и пенсионери? Нима
извън Лондон живеят само малоум-
ни? Нима в Уелс нищо не разбират?
Смешен плач. Само в България тези,
които имат друго мнение, могат да
бъдат обиждани, подценявани и об-
ругавани. Но това е манталитетът на
“елитите” у нас.

Един директор на банка злорад-
стваше, ха да видим сега кой ще им
бере ягодите на британците? Сякаш
преди българите там не са брали яго-
ди.

Владимир Каролев се изпъна и
каза, че резултатите от референдума
няма защо да се вземат предвид. Той
не е задължителен за парламента и
правителството. Гласувалите да си
гледат работата.

Бившият правосъден министър и
виден протестиращ Христо Иванов
пък каза, че не може да се оставя на
народа да взема важни решения. Те
са приоритет само на елитите. Какво
самочувствие!

Тук се поставя въпросът - къде са
демократичните ценности на нашите
видни демократи? Или любимите
приказки на президента Плевнелиев
за евроатлантическите ценности са
само прах в очите на простолюдие-
то?

Как реагираха в Англия и Евро-
па? Сдържано и с достойнство. В
един глас казаха - “ние уважаваме
решението на английския народ”.
Толкова. За тях резултатите от рефе-
рендума са закон. Те не могат да не
бъдат взети предвид. За тях това е
невъзможно. Гласувалите за излиза-
нето не бяха обиждани, квалифици-
рани като бедни, необразовани и
грозни. Какво да се прави - свят ши-
рок.

Дейвид Камерън като достоен
човек и политик си подаде оставка-
та и каза, че няма да има втори ре-
ферендум. Резултатите се призна-
ват.  Европа също призна резулта-
та. Явно възпитанието, културата,
демократичните традиции имат зна-
чение, след като и треньорът Рой
Ходжсън си подаде оставката след
загубата от Исландия.

 Как е в България? Невероятни
скандали, шокиращи записи, осъжда-
ния в Европейския съд за нарушава-
не правата на хората, за акции, уни-
жаващи достойнството на личността.
И какво? Нищо. Нито оставки, нито
протести, нито журналистически ма-
териали.

 Загуби във футбола от Япония и
Дания с катастрофални резултати и
отново нищо. Тишина. Ще кажете -
какво общо имат тези неща? Общото
е липсата на достойнство, на уваже-
ние към обществото, на истинско, а
не мнимо изповядване на демокра-
тичните ценности. Ето това изповяд-
ват и демонстрират българските по-
литици. За тях всичко е лъжа, дема-
гогия и лицемерие.

Защо се стигна
до тези резултати

от референдума? Защото ЕС отстъпи
от своите ценности, защото не реша-
ва главните въпроси за просперитета
на държавите в ЕС, отстъпи от прин-
ципа за солидарност, започна оряз-

ване на социалните си програми. За-
щото от демокрация се премина към
бюрокрация. Европейските чиновни-
ци се помислиха за богоизбрани, за
истина от последна инстанция. Те по-
степенно през годините овладяха по-
литическото пространство, което по
принцип принадлежи на политиците.
Решенията се вземат на тъмно, тай-
но. Липсата на прозрачност е прин-
цип в работата на ЕС.

За пример ще посочим само
Трансатлантическото споразумение.
Непрекъснато слушаме арогантни,
менторски изказвания от европейски-
те чиновници. Дори една еврокоми-
сарка си позволи да каже, че няма
защо да се съобразява с мнението
на хората, защото не е избирана от
тях. Да не говорим за раздутия щат
на еврочиновниците и за големите
им заплати. А в същото време призо-
вават за икономии. Какво лицемерие.
А какво да кажем за невероятно кли-
ширания и скучен бюрократичен език
на еврочиновниците, който нищо не
ни казва. Трябва ли да споменаваме
за безсмислените, нелепи, смешни и

излишни регулации, които бълват
същите тези досадни еврочиновници.
То не бяха електрически крушки, кра-
ставици, банани, щастливи кокошки,
весели прасета, тоалетни казанчета
и много други. Всъщност те не могат
и да се изброят, защото са безброй-
ни. Но въпросът е кой ще решава ми-
грационната криза, финансовата ста-
билност, проблемите на безработи-
цата други важни въпроси.

Има голямо разделение

между елитите и обществото. Те като
че ли живеят в паралелни светове. И
затова някои са изненадани от ре-
зултатите от референдума. Хората се
обезвериха и умориха. Те не виждат
перспектива. Миграционната криза е
капката, която преля.

Елитите загубиха доверието на го-
ляма част от обществото в Европа.
Ние знаем, ние можем, ние ще взе-
маме важните решения. Е, хората не
искат елитите да решават вместо тях.
Има бунт срещу елитите, срещу ста-
туквото, срещу традиционните пар-

тии. Показват го изборите в Австрия,
Испания и др. Възходът на национа-
листическите партии и движения
също е резултат от умората и неве-
рието в елита. Липсата на изявени,
решителни лидери, които да виждат
в бъдещето, също е проблем. Двой-
ните стандарти - Турция, Украйна,
Сирия, също оказват влияние.

Ето защо са такива резултатите от
референдума. Няма нищо изненадва-
що в това. Другото е лицемерие, за-
щото не искат да признаят безсили-
ето, да видят тресавището, в което са
потънали. Тресавище, което може да
ги погълне, ако не се направят необ-
ходимите изводи и реформи. Не мис-
ля, че на дневен ред е разпадането
на Европейския съюз. Не трябва да
се драматизира, защото това не е на-
чалото на разпада. Но може да се
превърне, защото  Шотландия, Ката-
луния и други могат да последват Ве-
ликобритания. Може да стане вериж-
на реакция, ако не се направят необ-
ходимите верни изводи и не се взе-
мат правилните решения.

Тук се поставя въпросът - могат ли

сегашните лидери да вземат правил-
ните решения? Имат ли политичес-
ката воля да решат назрелите и на-
зряващите проблеми?

Е, тук вече има съмнения

Това, което се случва в последни-
те дни в институциите на ЕС, наисти-
на поражда съмнения в способността
им да направят точните изводи и да
вземат правилните решения. Бунтът
срещу хегемонията и централизация-
та не е разбран. Състоя се среща
между Меркел, Оланд и Ренци, за да
се обсъдят бъдещите стъпки. Външни-
те министри на Франция и Германия
предлагат план за бъдеща Суперев-
ропа. Ние решаваме - вие приемате.
Получава се така, че останалите
страни членки на ЕС са поставени
пред свършен факт и служат само за
декор и привидност за демокрация.
Няма ли това предложение да пре-
дизвика несъгласие в останалите
държави? Впрочем Вишеградската
четворка вече изрази несъгласие с
това предложение. Най-яростен про-
тивник е Полша, която иска по-малко
Европа и повече права на национал-
ния парламент. В Австрия Норберт
Хофер от крайнодясната Партия на
свободата поиска референдум до
една година за излизане от ЕС и
препоръча да не се правят резки
движения към политическа централи-
зация. Европа на две скорости е не-
приемлива за много страни. Вече се
предлага и председателят на Евро-
пейската комисия да бъде избиран
пряко от гражданите на ЕС. В сегаш-
ния си вид ЕС наистина може да бъде
обречен. Настанало е време за ре-
шителни промени. Камбаната от Ве-
ликобритания бие за това. Има ли
кой да я чуе?

В последните години най-употре-
бяваната думичка в политическия
език е “популизъм”. Референдумът
даде допълнителен тласък в нейната
употреба. Употребата й се превърна
в нещо, което е срамно, заклеймява-
що. Всички, които не са съгласни с
неолибералния модел, се квалифици-
рат като популисти.

Нима нямат право
на съществуване

други идеи, други виждания за разви-
тието на света? Кой има право да
твърди, че това е единствено правил-
ният път за развитие? Не е ли разно-
образието на идеи по-добър вариант?
Не се ли откриват по този начин нови
хоризонти за развитие? Всяка идея се
убива от догматичност, от това, че
престава да се развива според про-
мените, които настъпват. Нима само в
Брюксел и Вашингтон се вземат пра-
вилните решения? Нямат ли право
други страни и народи със свои тра-
диции, бит и култура, със своя исто-
рия, да изберат собствен път за раз-
витие? Защо някой иска да наложи
своите стандарти в целия свят? Защо
всичко друго е популизъм? Да, има
популизъм. Но не всяка друга идея е
популизъм. Да бъдем по-внимателни
в оценките и заклеймяването. Не-
прекъсната употреба на думата “по-
пулизъм” ще я изпразни от съдържа-
ние, ще започне да отскача от съзна-
нието на хората.

Ще завърша с това, че камбаната
бие. Има ли кой да я чуе?
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Светът е малък

œÓ ‡‰ËÓÚÓ Ì‡ ÍÓÎ‡Ú‡ ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ì¡ÂÍÁËÚî-‡ ÔÛÎÒË‡¯Â ÌÂÓÒÓ·ÂÌÓ
Â‚ÓËÌÚÂ„‡ˆËÓÌÌÓ. –ÂÔÓÚÂË
ÔÂ‰˙‚Í‚‡ı‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ Ò ÔË‚ÍÛÒ
Ì‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÔÓÁË-
‡¯Â Ë ÚÂ‚Ó„‡, ˜Â ÔË Ò˙Á‰‡Î‡Ú‡

Р
Â¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡Ì„ÎË˜‡ÌËÚÂ ‰‡
Ì‡ÔÛÒÌ‡Ú ≈‚ÓÒ˙˛Á‡ ÏÂ Á‡-
ÒÚË„Ì‡ ‰Ó Í‡ÈÔ˙ÚÌ‡ ˜Â¯Ï‡
Ì‡ —Â‚ÂÌÓÚÓ ◊ÂÌÓÏÓËÂ.

ÒÂ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ï‡ÎÍËÚÂ Ë„‡˜Ë Í‡ÚÓ Ì‡¯‡ ÏËÎÓÒÚ ˘Â ·˙‰‡Ú
„ÓÎÂÏËÚÂ „Û·Â˘Ë.

—ÎÛ¯‡ı ÒÚ‡‡Â˘ËÚÂ ÒÂ ‰‡ Á‚Û˜‡Ú ÔËÂÏÎË‚Ó ËÌÚÓÌ‡ˆË-
ÓÌÌÓ ıÓ‡ ÓÍÓÎÓ ÏËÍÓÙÓÌËÚÂ Ë ÔÓ„ÎÂ‰˙Ú ÏË ÔÓÔ‡‰Ì‡ Ì‡
„ÓÎˇÏ‡ Ú‡·ÂÎ‡ ‰Ó ˜Â¯Ï‡Ú‡ Ò ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒËÌ ˆ‚ˇÚ Ë Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍÓÚÓ ÁÌ‡ÏÂ Ò˙Ò Á‚ÂÁ‰Ë˜ÍËÚÂ. Õ‡ ÌÂˇ ‰Ó·ÓÒ˙‚ÂÒÚÌË Ó‰ÌË
ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎË Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÌÙÓÏË‡ı‡, ˜Â Ó·ÂÍÚ˙Ú Â ÔÓÒÚÓ-
ÂÌ Â‰Ë-ÍÓ„‡ ÒË, ÓÚ Â‰Ë-ÍÓ„Ó ÒË Ë ÚÓ ÔÓ Â‰Ë-ÍÓˇ ÒË Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍ‡ ÔÓ„‡Ï‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Â‰Ë-˘Ó ÒË. “Ó‚‡
Â ÔÂÍ‡ÒÌÓ, Í‡Á‡ı ÒË, Ë ÔËı Ò Ó˘Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ
Ó˘Â Â‰Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌ‡ ‚Ó‰‡. “Ó„‡‚‡ ‚ ÏËÌÛÚËÚÂ Ì‡ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó
ÔÓ˜ÂÚÓı Ì‡ Ú‡·ÂÎ‡Ú‡, ˜Â Á‡ ìÓ·ÂÍÚ‡î Ò‡ ËÁ‡ÁıÓ‰ÂÌË 196
ıËÎˇ‰Ë ÎÂ‚‡.

Õ‡Ô‡‚Ó ÒÂ Ó·ÎÂ˘Ëı. Œ„ÎÂ‰‡ı ÒÂ ‰‡ ‚Ë‰ˇ Í‡Í‚Ó Â „Î˙ÚÌ‡-
ÎÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ô‡Ë.  ‡ÏÂÌÌ‡Ú‡ ˜Â¯Ï‡ ÓÚ ÒÚ‡Ëˇ Í‡Ï˙Í ÎË?
“‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Á‡ ‡ÈÓÌ‡ ÔÎÓ˜Ë ÎË? Ã‡ÎÍ‡Ú‡ ÓÚ·Ë‚Í‡ Á‡
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ ÎË? »ÎË ÍÓ¯˜ÂÚÓ Á‡ ·ÓÍÎÛÍ Ë ÔÂÈ˜Ëˆ‡Ú‡? œÂÍ‡ÎÂ-
ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÏË ÒÂ ‚Ë‰ˇ ÚÓÁË ı‡˜ Á‡ ÌÂ˘Ó Ì‡ËÒÚËÌ‡ ıÛ·‡‚Ó
Ë ÔÓÎÂÁÌÓ, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ‰‡ÎÂ˜ ÌÂ Ï‡˘‡·ÌÓ.

“‡ ÒÂ Á‡ÏËÒÎËı Á‡ ‡‰ÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÛÒ‚ÓÂÌËÚÂ Ô‡Ë, Ô˙Í
Ï‡Í‡ Ë Á‡ Ú‡ÁË ‰Â·Ì‡ ‡·ÓÚ‡. ¿ Ë Á‡ Ó˘Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡
‡‰ÓÒÚ ÓÚ ìÒ˙ÁË‰‡ÌËÂÚÓî ˜ÂÁ ÎÓÒÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Ô˙ÎÌÓÔ‡‚Ì‡Ú‡
ÌË Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ Á‡ ‰‡ÎÂ˜ ÔÓ ÒÂËÓÁÌË Ó·ÂÍÚË
Ë... ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

ÕÓ ‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÏ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰‡ ÒË ÚÂ˜Â. “ˇ, Í‡Á‚‡Ú ÌˇÍÓË,
ËÏ‡Î‡ Ô‡ÏÂÚ, Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÌˇÍÓË Ì‡·Â‰ÂÌË ÔÒÂ‚‰Ó‰ÂÏÓ-
Í‡ÚË. » ‡ÍÓ Ì‡ËÒÚËÌ‡ Â Ú‡Í‡, ÚÓ ÌÂÍ‡ ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ Í‡Í‚Ó
Â Á‡ÔÓÏÌËÎ‡ ÊË‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ÃÓÊÂ ·Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
ÌË Ì‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ Ò‡ÏÓËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÌÓ-
Ï‡ÎÌÓÒÚ. “‡ ÌÂ Â ÎË Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÂÌ ì¡ÂÍÁËÚî Ì‡ÔËÏÂ
ıÓÌË˜Ì‡Ú‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÂÍËÔË Á‡ ÒÔÂ¯Ì‡Ú‡ ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍ‡ ÔÓÏÓ˘ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡.  ˙‰ÂÚÓ ÎËÔÒ‚‡Ú Ì‡‰ ÒÚÓ ÎÂÍ‡Ë Ë
ÔÓ˜ÚË 60 ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ÒÂÒÚË.  ˙‰ÂÚÓ Ò‡ÏÓ 40 ÂÍËÔ‡ Ó·-
ÒÎÛÊ‚‡Ú 500 ÒÔÂ¯ÌË ÒÎÛ˜‡ˇ Ì‡ ‰ÂÌ ÔË ÔÓÁÓÌÓ ÌËÒÍÓ Á‡
Ú‡ÁË ÔÓÙÂÒËˇ Á‡ÔÎ‡˘‡ÌÂ. ÕˇÍÓË ıËÚÂˆË Ò ·ÂÎË ÔÂÒÚËÎ-
ÍË Ô˙Í ÌÂ Í‡‡ÎË Ô‡ˆËÂÌÚËÚÂ ‚ Ì‡È-·ÎËÁÍ‡Ú‡ ·ÓÎÌËˆ‡,
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ÒÔÂ¯ÌÓ ‰‡ ÓÚÔ‡ÚË ÒÚ‡‰‡˘ËÚÂ Í˙Ï ÔÓ-‰Ó·Ëˇ
Ò‚ˇÚ ÒÎÂ‰ ÌÂÌÛÊÌ‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ Ì‡ÔËÏÂ. œÓÁÓ, ‚˙‚ ‚ÒÂÍË
ÒÎÛ˜‡È ÌÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË, ‡ Ì‡¯.

¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ô˙Í ÒÚÓÔËÎ‡Ú‡ ÒÂ ‡ÏËˇ Ì‡ Í‡ÌÓÒ‡ÌËˇ
ÕÂÌ˜Â‚ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ ‰ÂÙËˆËÚ Á‡ Ì‡‰ 4500 ‰Î˙ÊÌÓÒÚË. «‡ÚÓ‚‡ Ò
Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ò˙Í‡ÚÂÌËÚÂ Ë Ì‡ÔÛÒÌ‡ÎË ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 10 „Ó‰ËÌË ÏÓÊÂÎË ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ÒÂ ‚˙Ì‡Ú Ì‡
ÒÎÛÊ·‡ ‚˙‚ ‚ÓÈÒÍ‡Ú‡. ¡ÂÁ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ˜Â ÌˇÍÓË Ò‡ Ó„Ó˜ÂÌË
Ë Ò Ï˙Í‡ ÂÔÓ„‡ÏË‡ÎË ÊË‚ÓÚ‡ ÒË, ‡ ‰Û„Ë ÔÓÒÚÓ Ò‡ ÒÂ
ÓÚ˙‚‡ÎË ÓÚ ·ÂÁı‡·ÂËÂÚÓ Ë ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌËÚÂ ÂÙÓÏË ‚ ÒÂÍ-
ÚÓ‡. ÕˇÏ‡, ÓÍ‡Á‚‡ ÒÂ, ˜Ó‚Â¯ÍË Ï‡ÚíˇÎ Á‡ Ú.Ì‡. ‚˙Ó˙ÊÂÌË
ÒËÎË. —Â„‡ Ô˙‚Ó „Ë Ò˙Í‡˘‡‚‡Ú Ë ÔÂÌÒËÓÌË‡Ú, ÔÓÒÎÂ „Ë
‚˙˘‡Ú. ’‡ÓÒ! ≈, Ú‡Í˙‚ ÔÂˆÂ‰ÂÌÚ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ÌˇÏ‡. Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ
ÒË ÒÔ‡‚Í‡Ú‡, ‚Â˜ÌÓ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ ÏËÒÎÂ˘Ë ÓÚ Í‡·ËÌÂÚ‡.

» Ì‡Í‡ˇ ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ ÌË ‚Í‡‚‡ ‚ ı‡ÏÓÌËˇ Ò Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍËÚÂ ˆÂÌÌÓÒÚË.  ‡Í˙‚ ÚË ÚÛÍ ·˙Î„‡ÒÍË ì¡ÂÍÁËÚî, Í‡Í‚‡ ÚË
Ò‡ÏÓËÁÓÎ‡ˆËˇ, ˘Â Í‡Ê‡Ú ÔÂÁ‡‰Ó‚ÓÎÂÌËÚÂ ÓÚ ÚÂÒÌËˇ ‚˙ı Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÔË‡ÏË‰‡. ≈‰ËÌ ‚ÂÒÚÌËÍ Ì‡ÔËÏÂ Ó·ÒÂ·‚‡
‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ ÌË Ò ‡ÁË„‡Î‡ ÒÂ ‡ÁÚ˙Ò‚‡˘‡ Ú‡„Â‰Ëˇ Ò...
ÎˇÒÚÓ‚Ë˜Í‡. œÓ‰ıÎ˙ÁÌ‡ÎÓ ÒÂ ÔÂÌ‡ÚÓÚÓ Ë Û‚ËÒÌ‡ÎÓ ·ÂÁÔÓ-
ÏÓ˘ÌÓ Ì‡ Í‡˜ÂÚÓ ÒË ‚ Í‡ˇ Ì‡ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ. œÓÒ˙ÎÁÂÌË „‡Ê-
‰‡ÌË Ì‡ ÿÛÏÂÌ ‡Î‡ÏË‡ÎË Ó„ÌÂ·ÓˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ËÎÌÓ
ÒÔ‡ÒËÎË ÔÚË˜ÂÚÓ. ¬ Ò˙ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ò˙˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ ËÁ‰‡ÌËÂÚÓ
ËÌÙÓÏË‡ ÌÂ Ú‡Í‡ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ë ÏÂÊ‰Û ‰Û„ÓÚÓ ‰‡ÎÂ˜ ÔÓ-
Í‡ÚÍÓ, ˜Â ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ Ô˙ÚÌËˆË Ì‡ ÚË ‚Î‡Í‡ Ì‡
Ú‡ÒÂÚÓ —ÓÙËˇ-¬‡Ì‡ ÒÂ Ó·ÎË‚‡ÎË Ò ÔÓÚ ‚ ÒÔÂÌËÚÂ ‰Û¯ÌË
ÍÓÏÔÓÁËˆËË. œÓÒÚÓ Ú‡Í‡, Á‡‡‰Ë ÌˇÍ‡Í˙‚ ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡. ìƒ‡ ÌÂ Ò‡ ‚ËÒÂÎË Ì‡ Í‡˜ÂÚ‡Ú‡ ÒË Ô‡Ò‡ÊÂ-
ËÚÂ, ˜Â ‰‡ „Ë Ê‡ÎËÏî, ˘Â ÍÂÒÌ‡Ú ÔÎ‡ÚÂÌË ÔËÓ‰ÓÁ‡˘ËÚ-
ÌËˆË ÓÚ ‰ÂÒÌËˇ ÒÂÍÚÓ.  ‡ÍÚÓ Ë ÍÓÎÂ„ËÚÂ ËÏ ‡Ï·ËˆËÓÁÌË
ÒÎÓ‚Ó·ÎÛ‰ˆË, Á‡ ÍÓËÚÓ ÔÓ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ Ì‡ ÓÏÒÍË
ÔÓËÁ‚ÓÎ ‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡ ÓÚ ÔÓ‚ËÌˆË‡ÎÌË ÒÂÎ‡, ÓÒÚ‡‚ÂÌË-
ÚÂ ‰‡ ÏËÁÂÒÚ‚‡Ú Ò Â‰ÌË ÓÚ Ì‡È-ÌËÒÍËÚÂ ÔÂÌÒËË ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ë
·ÂÁ Á‰‡‚Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ıÓ‡ ÓÚ ÚÂÚ‡Ú‡ ‚˙Á‡ÒÚ Ò‡ ‰ÓÒ‡‰Ì‡
ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒÚ Ì‡ ÌÂÓÎË·Â‡ÎËÁÏ‡. ¿ Á‡ÚÓ‚‡ Ô˙Í Ï‡ÒÚÛ·‡ˆË-
ÓÌÌ‡Ú‡ ‡‰ÓÒÚ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ÏËÎËÓÌÂÒÍË Ò˙ÔÛ„Ë Ë ÎÓˇÒ‡-
ÎËÚÂ ËÏ ÒÔ˙ÚÌËˆË ÔÓ ÂÍÁÓÚË˜ÌË ‰ÂÒÚËÌ‡ˆËË Ì‡Ô‡‚Ó ÒÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Á‡ ÚÓÔ ÌÓ‚ËÌ‡ Á‡ ìÂÏ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌË ÎË˜ÌÓÒÚËî.

«‡ ·Ó„ÓÔÓÏ‡Á‡ÌËÚÂ Á‡ Ò‚ÂÚÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ó·‡˜Â
‚ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ËÒË Ì‡
ËÁÒ˙ıÌ‡ÎÓÚÓ ÒË Í‡˜Â Í‡ÚÓ ‰Ûı, ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
ËÁ‚˙Ì Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ‡ÁÔÎËÚ‡˘Ó ÒÂ „ÌÂÁ‰Ó. «‡ ÌÂÈÌËˇ ËÁ-
ÚÂÁ‡Ì Ì‡Ó‰ ‚Â˜Â Ë ÔÓÊ‡ÌËÍ‡Ë ÌˇÏ‡. —‡ÏÓ ÔÂÏËÂ˙Ú Ò
ÓÔËÚ ‚ Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡ Î‡¯Í‡ ÓÔÚËÏËÁ˙Ï ÓÚ Ï‡ÍÛ˜‡ ÒÎÂ‰ ì¡ÂÍ-
ÁËÚ‡î, ˜Â Ò ìˆˇÎÓÚÓ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÛÒÔˇÎ‡ Ì‡ˆËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒË Ì‡Ô‡‚ËÏ ËÁ‚Ó‰‡î.

 ‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ë ÛÒÔˇÎ‡ Ì‡ˆËˇ? ÕÂÍ‡
ÔÓÔËÚ‡ÏÂ ‚Ó‰‡Ú‡. “ˇ ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ÒË ÒÔÓÏÌË ÌÂ˘Ó ÓÚÔÂ‰Ë
1989-‡.
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Лудостта
е заразна
И психично болните с право на глас - защо не,
след като ментално нестабилни хора управляват

Н
Нещо интересно от правния

свят мина мимоходом тези дни
в новинарския поток. Като нова
серия външен дълг - телеграфно,
статистически, между другото.
Не като аферата “Слънчака” или
“Динко”. Къде по-интересно е
чалга екшънът - дрога за свик-
налите на евтини реалитита
зрители.

Поправки в Изборния кодекс,
разписани през проект за нов За-
кон за физическите лица и мер-
ките за подкрепа, предвижда
вече и психично болните, и хора-
та с умствена изостаналост да
могат да гласуват. Министерство-
то на правосъдието е подготвило
и пуснало законопроекта за об-
ществено обсъждане. Така с но-
вите текстове изцяло се премах-
ва институтът на “запрещението”,
под който според сегашните пра-
вила се поставят хората, които
поради “слабоумие или душевна
болест не могат да се грижат за
своите работи”. Заедно с това с
Преходните разпоредби от Избор-
ния кодекс навсякъде се залича-
ва забраната за гласуване на
поставени под запрещение хора,
без да се дописват каквито и да
било други ограничения пред
психично болните да пускат бю-
летина.

В момента тези лица се впис-
ват в т.нар. забранителни списъ-
ци заедно с излежаващите присъ-
да затворници. Предложените
промени ще извадят от тази гра-
фа около

7000 души, които сега
са под запрещение

Промените се правели в отго-
вор на куп международни кон-
венции и правила, според които
хората с увреждания трябва да
се третират като дееспособни, а
не да им се отнемат правата.
Всъщност редно е хората, стра-
дащи от душевни травми, да имат
равни права и да не бъдат дис-
криминирани. Да им се даде
възможност за адекватно учас-
тие в обществения живот и
възможност за пълноценен такъв.
Реално обаче психичните забо-
лявания варират от леки страда-
ния, в които човек е с разсъдъка
си, но с разстроена душевност,
до такива, в които е напълно не-
адекватен, дори опасен - за себе
си и за околните. Как такива хора
ще могат да правят съзнателен
избор?

Законопроектът предвижда и
това - ограничаването на права
със запрещение се замества от
нови форми - на подкрепено или
съвместно вземане на решения.
Т.е. човек с умствена изостана-
лост, психична болест или демен-
ция, който изпитва сериозни за-
труднения да упражнява самосто-
ятелно правата си, ще има свой
“подкрепящ”, определен от съда.
Това, че подкрепящият ще реша-
ва, т.е. подсказва на несъзнава-
щия какво да прави, са подроб-
ности. Няма как човек в деменция

Светлана
ВЕЛЕВА

и умствена неадекватност да знае
какво иска и какво прави, и какво
се случва в държавата. Освен
това, за да получи “подкрепа”,
лицето минава през сложни
съдебни процедури.

Цялото това нелепо упражне-
ние за уж спазване на правата
е несправедливо - както към
психично болния, чийто глас ще
бъде употребен, така и към ос-
таналите гласоподаватели, чии-
то изборни резултати ще се по-
влияват от хора, които не знаят
какво става и не могат да на-
правят съзнателен избор. В този
смисъл лишаването на тези хора
от глас не е ограничаване на
правата им - ограничаване на
правата им е правото на досто-
ен живот, интеграцията, адекват-

ното лечение - не закриване на
психиатриите и т.н.

Държавата напълно
ги е изолирала

абдикирала е от тях, а със закри-
ването на медицинските центро-
ве ги и заличава. Но държи да
уважи правото им да гласуват!

И това не е всичко. Наред с
куп други права, които психично
болните ще получат с отмяната
на запрещението, те вече ще
могат да сключват и брак. С про-
мените отпада забраната за ми-
наване под венчило на хора, по-
ставени под запрещение или за
които е установено, че страдат от
душевна болест или слабоумие.
В момента за сключването на
брак се изисква специален доку-
мент за психическа пригодност.
Както е тръгнало, утре, за да ува-
жат правата им, ще ги пуснат и
зад волана.

Създаването на семейство е
изконно право, от което едни
хора не бива да бъдат лишавани
заради недъзи. Когато обаче те
са умствени, това дава възмож-
ност за злоупотреба при сключ-
ването на брак, което е юридиче-
ски акт. Нека припомним, че за-
прещението за брак е и за да не
могат да създават деца, тъй като
почти сигурно е, че и те ще са
увредени. Освен това, ако човек с
разстроен ум не може да се гри-
жи за себе си, как ще се грижи за
семейство и дете? Материята е
сложна поради моралната диле-
ма в нея, поне що се касае до
личния живот на тези хора. Пора-
ди това не можем да кажем кое е
правилно. Когато обаче става
дума за гласуване, нещата имат
друг характер.

С премахването на института
на запрещението той ще трябва
да отпадне и от списъка с преч-
ки в основния закон за влизане
в Народното събрание. Т.е. хора
неконтролируеми, социално
опасни,  накратко - не с всичкия
си, ще могат да управляват жи-
вота ни. Ще кажете, че сега не е
много по-различно. Като слуша-
ме през ден неадекватни и от-
кровено патологични изказвания
и твърдения от хора на ръковод-
ни постове, отдавна вече се е
случило.

Особена диагноза е

обсесивната мания
към Русия

и образа й на агресор. Изглежда

само управленският елит и група-
та дежурни “експерти” - разбира-
чи по всичко, знаят за тази агре-
сия, защото тя видимо с нищо не
се проявява. “Невидима заплаха”,
за която само “посветените” зна-
ят и всички стиковано се активи-
рат срещу нейната сянка, дух,
ментално присъствие, при види-
ми различни факти и реалности.
Но пък те може да живеят на своя
планета, като Малкия принц, не с
роза, а с Наполеонов комплекс,
страхова невроза или биполярно
разстройство...

“Трябва да си дадем много
ясна сметка, че НАТО не иска
война с Русия. Последният безу-
мец, който е искал война с Русия,
е бил Хитлер през 1939 г. Оттога-
ва няма вменяем западен лидер,
на когото през ума да минава
такава идея”, каза преди около
година председателят на Атлан-
тическия клуб Соломон Паси.
Само преди седмици той заяви:
“Разбира се, че всички искаме да
се избегне войната. Истината е,
че ключът за успеха в преговори-
те с Русия е следният - с Русия
трябва да се говори много вежли-
во и добре въоръжено. Колкото
си по-добре въоръжен, толкова си
по-добре подсигурен...” Не се
съмняваме, че ако утре големите
играчи смекчат тона към Кремъл
и стоплят отношенията, неговите
врагове в България ще станат
първи русофили и проруски лоби-
сти.

Иначе, след калинките във
властта, премахването на
задължителното висше образова-
ние за министър и раздаването
на професорски титли на конвей-
ер защо да не може луд да стане
депутат или министър? То цялата
държава е лудница.
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ХОЛИВУД ЩЕ СНИМА В ЗАМЪКА
В РАВАДИНОВО ПРЕЗ ЕСЕНТА кратки

„Парадокс” започва
седемтомно издание
на Керуак

Издателство “Парадокс” пред-
ставя официалното начало на се-
демтомното издание на събрани-
те съчинения на Джак Керуак. На
2 юли ще бъде отпразнувано изли-
зането на първия том, който
съдържа романите “По пътя”
(с нов превод) и “Бродягите на
Дхарма”. Събитието ще се състои
в Delta Blues Bar на ул. “Св. св. Кирил
и Методий” 44 в София. За наст-
роението на почитателите на
именития американски писател ще
се погрижат блусмените от “Delta
Roosters” (Тони и Пешето).

Жужа Керестеш
гостува в Русе с
„Парцалени картини”

Оперните премиери на “Опера в
Летния театър”, в рамките на ММФ
“Варненско лято 2016”, започват на
2 юли от 21 ч. с “Бохеми” от Джакомо
Пучини. Постановката е дело на меж-
дународен екип и е представена с
успех в над 25 оперни театъра в За-
падна Европа. Интерпретацията е на
постоянния гост-диригент на Държав-
ната опера във Варна Стефано Сеге-
дони от Италия и на режисьорката
Мария-Елена Мексиа от Испания.

Мария-Елена Мексиа е режисьор,
сценограф и дизайнер с международ-
на кариера, чиято работа е свързана
с оперни театри в Европа, Азия и
Южна Америка. Родена в Мадрид, тя
изучава сценични изкуства в Нова
академия за изящни изкуства в Мила-
но. Има магистърска степен по теат-
рознание и философия от университе-
та “Карлос III” в Мадрид. Учи и класи-
ческо пеене при Алдо Верекиа в
продължение на 10 години.

Художникът на костюмите Стив Ал-
мериги от Италия е имал привилеги-
ята да облича оперни величия като
Лучано Павароти, Мирела Френи,
Райна Кабаиванска, Пласидо Домин-
го. Изтъкнатата сценографка Кармен
Костаньон от Испания последно е
сътворила декорите за “Електра”,

Унгарският културен инсти-
тут гостува на ХГ - Русе, с излож-
бата “Парцалени картини” - кар-
тини от плат и конци на Жужа
Керестеш. Жужа Керестеш е ун-
гарски керамик, скулптор и худож-
ник на творби от текстил. Рисува
и проектира коприна, плете лико,
изработва интарзии от дърво,
керамики за вътрешен дизайн,
прави декори, скулптури, маски за
театри. Картините й са сътво-
рени от цветните текстилни
изрезки, останали от изготвени
вече декори, и се раждат за нов
живот въз основа на черно-бели-
те графики с молив и туш,
превъплъщаващи лични преживя-
вания на различни места у дома
и в чужбина. От 1995 г., когато
започва да изработва тези кар-
тини, Жужа Керестеш има пове-
че от 100 самостоятелни и гру-
пови изложби, с които е печелила
и много награди. Гостувала е в
Австрия, Кипър, Черна гора, Люк-
сембург, Румъния, Словакия, но в
България е за първи път. Излож-
бата ще продължи до 22 юли.

Даниъл Радклиф
може да играе
отново Хари Потър

Даниъл Радклиф не изключи
възможно завръщане в ролята на
Хари Потър. Актьорът, който е
на 26 години, стана известен с
главната си роля в лентите за
детето магьосник. Първият филм
от поредицата излиза през
2001 г., а последният - десет
години по-късно, през 2011 г. “Ще
зависи от сценария, заявява Рад-
клиф по отношение на това дали
е готов да се завърне в образа на
Потър. Засега казвам “не”, но си
оставям вратичка за бъдещето”,
допълва Радклиф. Историята за
Хари Потър ще бъде възкресена
с постановката “Хари Потър и
прокълнатото дете”, която ще
се играе на “Уест енд” в Лондон,
съобщава БГНЕС.

Петдесет и първият международен
кинофестивал в Карлови Вари започ-
ва днес в голямата зала на хотел
“Термал”. На следващия ден предстои
оспорваното осемдневно състезание
за престижните награди в основните
конкурсни категории.

Главният конкурс включва 12 фил-
ма от целия свят, попаднали в селек-
цията след прецизно пресяване на
повече от 300 заглавия. Домакините
са си позволили да допуснат два свои
филма поради кончината на 80-го-
дишния режисьор Ян Немец. Негови-
ят последен филм - горчивата коме-
дия “Вълкът от кралската винарна”,
ще отдаде почит към един от най-
успешните и уважавани чешки режи-
сьори. Редом с това заглавие е нови-
ят опус “Учителката” на “дежурния”

„Бохеми” излиза с
международен екип
Премиерата е на ММФ „Варненско лято” и „Опера в Летния театър”

Цветелина Василева ще
гледаме в ролята на Мими

хеми” следва сюжета на “Сцени от
живота на бохемите” на френския пи-
сател Анри Мюрже и среща публика-
та със съдбите на безгрижни студенти
в артистичен квартал в Париж. Режи-
сьорката Мария-Елена Мексиа прави
нов съвременен прочит извън тради-
ционните представи за тази творба.

Събитието привлича с вокалното и
артистичното изящество на световна-
та прима, солистката на Метропо-
литън опера Цветелина Василева, в
ролята на Мими. “Докато си припом-
нях ролята на Мими, изпадах в много
лирични моменти, преоткривайки по
нов начин чистотата на това социал-
но течение бохемството. Всички пер-
сонажи в “Бохеми” са вдъхновяващи,
те въздействат на емоционално и се-
тивно ниво”, разказва Цветелина Ва-
силева.

Нейни партньори в “Бохеми” са
Петър Костов - гост от Русенската опе-
ра в ролята на Рудолф, и солистите на
Варненската опера Ирина Жекова -
Мюзета, Пламен Димитров - Шонар,
Свилен Николов - Марсел, Евгений
Станимиров - Колин, Росен Рангелов
- Беноа, Гео Чобанов - Алсиндор, Хри-
сто Ганевски - Парпиньол, Людмил
Петров - Сержант, Емил Симидов -
Митничар.

“Бал с маски” и “Таис” за Оперния
фестивал в Овиедо и на “Кармен” за
Буенос Айрес.

Както е известно, либретото на “Бо-

КОЙ ЩЕ СПЕЧЕЛИ „КРИСТАЛНИЯ
ГЛОБУС” В КАРЛОВИ ВАРИ?

участник в Карлови Вари - Ян Хже-
бейк.

В конкурса са още турската ра-
ботническа драма “Крилете на баща
ми” на дебютанта Кавънч Сезер, до-
като в съвсем друг стилистичен план
е италианската философска драма с
елементи на съспенс “Изповеди” на
режисьора Роберто Андо.

Световна премиера ще има и ка-
надската любовна драма “Все още
заедно” (реж. Джес Клайн), както и
словенският филм “Нощен живот” на
известния режисьор Дамян Козоле. От
Балканите е включен още румънски-
ят филм “Край жп линията” на Ката-
лин Митулеску. В селекцията е новият
руски филм “Зоология” на Иван Твер-
довски, който преди две години с
дебюта си “Помощен клас” заслужи

наградата във втората конкурсна ка-
тегория “На Изток от Запад”. В основ-
ния конкурс са и филми от Испания,
Унгария, Германия, Полша, Румъния,
Литва, Словения, Естония, Косово.
Руснакът Алексей Красовски ще
представи дебюта си “Колектор” за
безскрупулен събирач на дългове,
който има амбицията да е част от
новия московски елит.

Сред избраните 12 пълнометраж-
ни филма има заглавия от Португа-
лия, Египет, САЩ, Франция, Аржен-
тина, Германия, Испания. С голям
интерес се очаква новата лента “Род-
нини” на руския документалист Вита-
лий Мански, който разказва за слож-
ната ситуация в Украйна. България
отсъства напълно от програмата на
кинофестивала.

остановката “Рейс” на
Сатиричния театър по-
лучи голямата награда
за най-добро представ-
ление на Третия между-
народен фестивал на
комедията “Гола месе-
чина” в Скопие. Режи-
сьор на спектакъла по
текстове на Стратиев е
проф. Здравко Митков.
Сценографията е дело
на Петър Митев. “Рейс”
се състезаваше с още
седем представления
на театри от Македо-
ния, Сърбия, Босна и
Херцеговина.

Преди да спечели
Гран при в Македония,
спектакълът с участие-
то на Тончо Токмакчи-
ев, Мартина Вачкова,
Александра Сърчаджи-

„Рейс” с Гран при
на театрален
фестивал в Македония

Снимка Зафер ГАЛИБОВ

П ева и другите звезди на
Сатирата беше избран
в конкурсните програ-
ми на международните
фестивали “Варненско
лято” и “Друмеви праз-
ници” в Шумен. През
септември спектакълът
ще участва и на фести-
вала “Сцена на кръ-
стопът” в Пловдив.

Пиесата на Сатира-
та беше избрана да от-
крие и Международния
фестивал на комедията
в Скопие, където бе ап-
лодиран от над три хи-
ляди души на открито.
Организатори на скоп-
ския фестивал са театър
“Комедия”, община “Ае-
родром” и Министерст-
вото на културата на
Македония.
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Джаз фестивал
в Южния парк
Популярни родни и чуждестранни джазмени
ще вземат участие в тридневното
шесто издание на проявата

много награди и
позитивни емоции
се завръщат
българските

Българското национално радио продължава традицията да
закрива сезона на съставите си с концертни изяви на открито.
Тази година финалът ще е с “БНР Матине” - представяне на
Оркестъра за народна музика и на Биг бенда на 2 и 3 юли на
сцена “Лятна естрада” в Борисовата градина в София от 11 ч.
В почивните дни в края на седмицата, в прохладата на Борисо-
вата градина, столичани и гости безплатно ще могат да се насла-
дят на най-доброто от репертоара на емблематичните оркестри
на общественото радио - най-големия производител и продуцент
на музика у нас. Събитието е логичен завършек на силния сезон
в изпълнение на културната мисия на радиото на Симфоничния
оркестър, Биг бенда, Оркестъра за народна музика, Смесения
хор, Детския хор и Вокалната група “Радиодеца” (на снимката).

В събота “БНР Матине” ще започне с концерт на Биг бенда на
БНР с гост-диригент Васил Спасов. Ще прозвучат произведения
за биг бенд и солисти на композитора и аранжор Иван Стайков,
като и подбрани пиеси от програмата “Латино фиеста”.

В неделя на Лятната естрада ще излезе Оркестърът за народ-
на музика на БНР с диригент Димитър Христов. Изпълнителите са
се спрели на любими мелодии от съкровищницата на българския
фолклор. Публиката ще чуе едни от най-ярките произведения на
оркестъра, изпълнявани през годината, нови пиеси и аранжимен-
ти, както и класически фолклорни произведения.

Сърцето на София ще
тупти от днес до 3 юли в
ритъма на “A to Jazz” - фес-
тивала, който ще ни срещне
с някои от най-добрите аме-
рикански и родни джазмени.
В продължение на 3 дни в
Южен парк 2 българската
публика ще има щастието да
чуе хедлайнерите Ник Уест
(1 юли), Даян Рийвс (2 юли),
квартетa на Бранфорд Мар-
салис и Кърт Елинг (3 юли).
Освен тях ще звучи още
много качествена музика от
българските артисти, които
ще вземат участие в шесто-
то издание на “A to JazZ”.

Първият фестивален ден
днес ще бъде открит в 16 ч.
с диджей сета на “Смъглърс

кълектив”. Точно в 18 ч. за-
почват изпълненията на
живо от сцената на “A to
JazZ”. Първи ще се изявят
младите таланти от “Имед-
жин”, а час по-късно “Голдън
проджект” ще представи
смесица от поп, джаз и соул.
Точно преди хедлайнера на
вечерта ще се запознаем с
музиката на френско-пол-
ската група “Авеню”. В 21 ч.
сцената ще посрещне фънк
басистката, любимка и уче-
ничка на Принс - Ник Уест.

Съботният ден ще започ-
не в 10.30 ч. с детската об-
разователна работилница
на фестивала. Музикалните
занимания ще продължат до
13.30 ч. Следобедната про-

грама отново ще е в ръцете
на “Смъглърс кълектив”,
който ще подготви публика-
та за концертите със специ-
ална музикална селекция от
16 до 18 ч. Следва уникален
микс от стилове - джаз, кла-
сика и фънк, в съчетание с
бийтбокс техника от саксо-
фониста Дерек Браун бийт-
бокс сакс. Веднага след
него, в 19 ч., ще звучи нова-
торската формация “Класик
ин дъ джаз”. Фюжън форма-
цията “Фънкалеро” ще се
появи на сцената час по-
късно, а точно след тях ще
излезе носителката на пет
“Грами” Даян Рийвс.

Последният, трети фести-
вален ден отново ще започ-

не с програмата за деца от
10.30 до 13.30 ч., а след това
музикалната щафета ще
бъде поета от “Смъглърс
кълектив”. Първият концерт
за вечерта ще бъде на Петя
Данкова лайв бенд. След
младите таланти в 19 ч. на
сцената ще се появи банда-
та с над 25-годишна музи-
кална кариера “Акага”, по-
следвана от Брас асоси-
ейшън биг бенд. Кулминаци-
ята на вечерта ще бъде квар-
тетът на Бранфорд Марсалис
със специален гост Кърт
Елинг, които ще превземат
сцената точно в 21 ч.

Освен 3-дневната музи-

кална програма “A to Jazz”
ще предложи на посетите-
лите повече барове със све-
жи напитки, вкусни изкуше-
ния, както и специална, ох-
раняема велостоянка. Фес-
тивалната зона ще се радва
и на Винтидж гардън базар,
който включва разнообразие
от ръчно изработени стоки
на български марки и авто-
ри. А в края на всяка фести-
вална вечер от 23 ч. “Сту-
дио 5” ще събира артисти и
фенове на едно място, за да
споделят страстта си към му-
зиката по време на специ-
алните фестивални джем
сешъни.

редпремиерното слушане с пуб-
лика на  радиопиесата “Измен-
ници в нощта” от Петър Марин-
ков и Виктор Пасков се състоя

Летният радиотеатрален сезон започва с премиера

СНИМКА “A TO JAZZ”

сурд на българската интелигенция пре-
ди и след 10 ноември, ще бе пресъзда-
дена от Стефан Мавродиев във Второ
студио на БНР. Очакванията, пробле-
мите, недоразуменията, които  бележат
живота на творците, са разказани в са-
тиричен план, но иронията и гротеска-
та в него са горчиви. В предпремиера-
та участваха и актьорите Владлен Алек-
сандров, Веселин Мезеклиев, Иван Пе-
трушинов, Мая Бабурска и Росица Алек-
сандрова, Теодор Елмазов, Пламен Си-
раков, Пламен Пеев.

Излъчването на новата пиеса е на
3 юли от 16 ч. в ефира на програма
“Христо Ботев”. С нея се поставя на-
чалото на летния театрален сезон в
ефира на програма “Христо Ботев”,
за който Радиотеатърът е подготвил
изключително разнообразна и бога-
та театрална програма в четири про-

грамни линии всеки ден, научи ДУМА
от Светла Стойкова.

Всеки ден времето от полунощ до
1.30 ч. е “Запазената марка” на Радио-
театъра. От 4 юли до 8 август в този
отрязък ще слушаме Шекспирови пие-
си, с участието на “звездни” български
актьори като Апостол Карамитев, Геор-
ги Черкелов, Олга Кирчева, Мила Пав-
лова, Таня Масалитинова.

Две седмици през юли и август ще
преминат под мотото “400 години след
Сервантес”, а остатъкът от месеца ще
бъде посветен на българската класи-
ка, съхранявана във фонда на Радио-
театъра и “Златния фонд” на БНР.
В края на летния театрален радиосе-
зон ще слушаме съвременна англий-
ска драма и немски класически автори
като Е. М. Ремарк, Дюренмат, Х. Бьол.

Освен традиционното време за ра-

диотеатър през уикенда, от началото
на август до началото на септември по
“Христо Ботев” са планирани още две
театрални линии. Първата е всеки ден
между 10 и 11 ч. преди обед, за която
редакторите са подбрали пиеси от
български автори - Никола Русев, Ста-
нислав Стратиев, Константин Илиев,
Георги Господинов, Алек Попов. Във
вечерната линия между 21.20 и 21.30 ч.
ще слушаме поредиците “Лични разго-
вори” на Ингмар Бергман и “Железният
светилник” на Д. Талев.

БНР ще буди децата от 1 август до
2 септември всяка сутрин в 8 ч., за да
ги отведе във вълшебния свят на те-
атъра с радиопиеси като “Царската го-
деница”, “Приключенията на Лиско”,
“Магьосникът от Оз” и драматизации
на приказки по Р. Киплинг, К. Чапек и
Х. К. Андерсен.

Снимка Димитър ВАСИЛЕВ

П
вчера. Трагикомичната история, която
разказва за битовия и творческия аб-

„БНР МАТИНЕ” ЩЕ ИМА
В БОРИСОВАТА ГРАДИНА

Снимка БУЛФОТО
студио “Svirplys” от Литва.
Съставите получиха па-
рична награда в размер
на 500 евро, дипломи,
купи и плакети. Победите-
лите бяха наградени на
галаконцерт в театър
“Новели” в Римини.
Освен от “Усмивки”
България беше предста-
вена и от Вокалното
студио “Таланти” от Вели-
ко Търново, Балетното
студио “Джулия” и Балет
“Терпсихора” от София.

Те също заеха призови
позиции, научи ДУМА от
Арт център “Кърнолски”.
Сред членовете на
журито са италианският
хореограф, танцьор и
преподавател Роберто
Лори, продуцентът в
Полската национална
телевизия, композитор и
вокaлен педагог Кристи-
на Пьотровска, Онуте
Жукиене - певица и
директор на Междуна-
родния конкурс “Kaunas
Talent” от Литва, и гру-
зинската режисьорка на
телевизионните проекти
“The Voice of Georgia” и
“Due Stelle” Русудан
Бакхтадзе.
Фестивалът на всички
изкуства “Magia Italiana”
се проведе за петнаде-
сета поредна година в
италиански град Римини.
Организира се от Меж-
дународната академия
на изкуствата “Европа”
със съдействието на Арт
център “Кърнолски”.
В тазгодишното издание
на събитието се включи-
ха повече от 200 деца и
младежи от Полша,
Италия, Дания, България,
Литва, Украйна и Грузия.

Танцовата формация „Усмивки”
с престижно отличие в Италия
Танцовата формация „Усмивки”
с престижно отличие в Италия
Танцовата формация „Усмивки”
с престижно отличие в Италия
Танцовата формация „Усмивки”
с престижно отличие в Италия
Танцовата формация „Усмивки”
с престижно отличие в Италия

ССССССС
представители във
Фестивала на всички
изкуства “Magia Italiana”,
който се проведе от
23 до 30 юни в Италия.
Танцовата формация
“Усмивки” към НЧ
“Димитър Динев 1937”
спечели журито и беше
наградена с Гран при
заедно с Вокалното

Снимка Арт център “КЪРНОЛСКИ”

“Акага”
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ВЪЗПОМИНАНИЕ
40 ДНИ без

ËÞÄÌÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂËÞÄÌÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂËÞÄÌÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂËÞÄÌÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂËÞÄÌÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂ

ÒÎÄÎÐÎÂÒÎÄÎÐÎÂÒÎÄÎÐÎÂÒÎÄÎÐÎÂÒÎÄÎÐÎÂ

/1939 - 2016/

ПОКЛОН
ПРЕД

СВЕТЛАТА
МУ ПАМЕТ!

От роднини,
съученици,

колеги, приятели

ÒÚÆÅÍ ÏÎÌÅÍ

ИВАНКА ГОЧЕВА
ЕНЧЕВА

1925 - 2015

Измина
една година
без нашата

скъпа и обича-
на Ваня.

Нека всички близ-
ки и приятели да
я почетем и си

спомним за нея на
2 юли 2016 г. от
10.30 ч. в Цент-

ралните софийски
гробища, парцел

118, ред 2 От семейството

ов прочит на една от класиките на
“Дисни” долита в кината на 3D на
2 септември. “Драконът, моят приятел”
е съвременна интерпретация на обича-
ния филм от 1977 г., като в главните
роли ще видим звездата от “Джура-
сик свят” Брайс Далас Хауърд и едно
от най-големите имена на Холивуд -
Робърт Редфорд.
Години наред старият дърворезбар
г-н Мийчъм (Редфорд) радва местните
деца с приказките си за свиреп
дракон, който живее дълбоко в горите
на тихоокеанския северозапад.
За дъщеря му Грейс (Хауърд), която
работи като горски рейнджър, тези
истории са просто небивалици...,
докато не среща Пийт (Оукс Фегли).
Пийт е загадъчно 10-годишно дете
без семейство или дом, което твърди,
че живее в гората с огромен зелен
дракон на име Елиът. Според разкази-
те на Пийт, Елиът поразително прилича
на дракона от приказките на г-н
Мийчъм. С помощта на 11-годишната
Натали (Ууна Лирънс), чийто баща
Джак (Уес Бентли) притежава местна-
та дъскорезница, Грейс ще се опита
да разбере откъде идва Пийт, къде
е домът му и каква е истината за
прословутия дракон.

çàâëàäÿ  êèíîñàëîíèòå
è êíèæàðíèöèòå
Новата творба разказва какво се случва, след като
оркската Орда влиза през Тъмния портал в света на Азерот

Месец след излизането на книгата с
предисторията на филма “Warcraft” -
“Warcraft: Дуротан”, идва ред и на изда-
нието, което се отнася точно за събити-
ята от лентата, излъчваща се по кината
от 10 юни. “Warcraft” (ИК “Сиела”, превод
Камен Велчев) разказва какво се случ-
ва, след като оркската Орда влиза през
Тъмния портал в света на Азерот.

Всичко започва с излизането на
“Warcraft: Orcs & Humans” през 1994 г.
Заглавието постига огромен търговски
успех, който изстрелва гейм студиото
“Blizzard Entertaiment” на върха. Повече
от 20 години по-късно и 5 основни игри
“Warcraft” е един от най-популярните
развлекателни франчайзи и най-дохо-
доносната серия компютърни игри на

всички времена.
Марката се развива като суперуспе-

шен кросмедиен продукт. “Blizzard
Entertainment” пуска множество настол-
ни игри и книги, а вече е факт и игрален
филм, който се превърна в боксофис хит.
Книгата “Warcraft”, която излезе пара-

лелно с филма, е поредният пример за
това, че до каквото и да се докосне гейм
гигантът, моментално се харесва на
публиката.

Автор и на тази книга е Кристи
Голдън, която е специалист в новели-
зацията на филмови хитове като “Стар

Трек” и “Междузвездни войни”. В биб-
лиографията й има над 50 романа, а
“Blizzard Entertainment” неслучайно й
възлагат задачата да напише истори-
ята, основаваща се на играта, за
създаването на филма “Warcraft”. Кри-
сти Голдън е и автор на добилата
висок статус “Повелителят на клано-
вете”, която представя на феновете
орка Трал, след провала на “Warcraft
Adventures: Lord of the Clans”.

Орската Орда бяга от своя умиращ
свят и нахлува в Азерот. Някои от орки-
те като Дуротан вярват, че новите земи
ще им предложат убежище. Други виж-
дат човешките кралства като заплаха,
която трябва да бъде унищожена.

Назрява тотална война, която може
да унищожи и хората, и орките, ако не
бъде спряна навреме. Само двама
души намират сила да погледнат отвъд
различията на двете раси и да потърсят
път към съвместно съществуване.

Ако усилията им се провалят, ще
дойде ред на големия сблъсък, в който
две могъщи армии ще се срещнат, за да
защитят семействата и народите си.

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА
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Никой не може да спре Том Круз
в „Джак Ричър: Не се връщай”

Един от най-добрите в срит-
ването на лошите на големия
екран безспорно е Том Круз.
Той е и един от най-популярни-
те холивудски актьори и много-
кратно е доказвал, че екшъни-
те са неговата стихия. “Джак
Ричър: Не се връщай”, който
излиза на екран в България на
21 октомври, е поредното до-
казателство за това.

В новата лента Джак Ричър
(Круз) се отправя обратно към
Вирджиния, където някога е ра-
ботил като военен следовател,
за да помогне на майор Сюзън
Търнър, в чиято роля ще видим
любимката от “Отмъстителите”
и “Как се запознах с майка ви”
Коби Смолдърс. Двамата се по-
знават единствено от телефон-

ни разговори. Но когато Търнър
е обвинена в шпионаж, Ричър
се чувства длъжен да й помог-
не и да докаже, че е невинна.

Има обаче причина Ричър
да е напуснал високия си пост
и все още да се скита. При
завръщането си във Вирджиния
и Вашингтон Джак отваря не-
малко кутии на Пандора. Това
ще накара него и Сюзън да
побегнат от безскрупулните
преследвачи, които тръгват
след тях.

След изключително успеш-
ната първа екранизация по ро-
ман на Лий Чайлд, събрала над
85 000 зрители в България, вто-
рият филм за Джак Ричър ще
тръгне по нашите екрани на
21 октомври.

Снимки “ФОРУМ ФИЛМ БЪЛГАРИЯ”
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- Вярвате ли в живота след
смъртта? - попитал един от млади-
те си подчинени шефът на фирма.

- Да, господине.
- Добре, защото след като вче-

ра си тръгнахте по-рано, за да оти-
дете на погребението на баба си,
тя се отби да ви види...

ВАСИЛ ПАНЕВ, председател
на Съюза на глухите в България
ДОРА ЯНКОВА,
народна представителка,
член на НС на БСП
ИВАН РУСЕВ, скулптор
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ, политик,
етнограф, историк, публицист
ЮЛИЯНА ТОМОВА, издателка и
главна редакторка на “Български
дипломатически преглед”

„JEREMY?” ЩЕ СВИРИ
НА „EXIT FESTIVAL”

1
Св. безсребреници Козма и Дамян.

Възвръщане честните мощи на преп. Йоан
Рилски чудотворец
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скулптури ще бъде открит
днес, 1 юли, в 18 ч. на добре
познато място - парк “Езе-
ро”, до Конна база. В първия
ден на деветото издание на
проявата всеки ще може да
разгледа безплатно впечат-
ляващите творения. За доб-
рото настроение на публика-
та по време на откриването

Мечо Пух, Малкият принц,
герои от филмите “Между-
звездни войни”, “Зоотропо-
лис”, “Хотел Трансилвания”,
“Ледена епоха”, “Замръзнало-
то кралство” и др.

Сигурни сме, че много
бургазлии (малки, но и голе-
ми) пазят в гардероба кос-
тюм на свой любим филмов
герой. Лятната петъчна ве-
чер на 1 юли е идеалният
момент да го облечете и да
направим заедно откриване-
то на фестивала изключител-
но забавно и паметно, убе-
дени са идеолозите на про-
явата.

По време на едно от пре-
дишните издания на фести-
вала в Бургас пристигна
лично Дарт Вейдър и даже
нахлу неканен в общината.
Причината - направили него-
ва скулптура от пясък, а не
бил поканен да я одобри.
Тогава героят заплаши да се
появи на откриването, но за
беда заваля дъжд и ситски-
ят лорд не дойде. Вероятно
бе възпрепятстван от опасе-
ния да не би да му ръждясат
металните части, а може да
е имал обостряне на хронич-

Пясъчни киногерои
показват в Бургас
Деветото издание на
впечатляващия фестивал се
открива днес с вход свободен

ще се погрижат момчетата
от група “Уикеда”.

Тазгодишната тема на фе-
стивала “Киногерои” вдъхнови
20 творци от 9 държави да
изваят от пясък някои от най-
популярните и любими персо-
нажи от големия екран. Сред
тях са Батман, Тарзан, кос-
тенурките нинджа, пингвини-
те от Мадагаскар, Рапунцел,

ната астма. Както и да е -
тази година на фестивалната
територия в парк “Езеро” от-
ново има пясъчно изображе-
ние на Дарт Вейдър и нека
той се чувства официално
поканен да го види (а и ние
него) на живо, разкриха ор-
ганизаторите.

За осемте си издания
Фестивалът на пясъчните
скулптури се превърна в
една от визитните картички
на Бургас. С всяка изминала
година посещаемостта му
нараства. Досега е бил раз-
гледан от над 600 хил. души.

Цените на входните так-
си тази година са следните:
1,50 лв. за учащи и пенсио-
нери, 2,50 лв. за групово по-
сещение и 3,50 лв. за възра-
стни. Деца до 7 години и хора
с увреждания ще могат да
разглеждат пясъчните фигу-
ри при вход свободен. Жела-
ещите да видят киногерои от
пясък може да купят билети
от мрежата на Eventim, как-
то и от касата на място. Фе-
стивалът ще е отворен за
посещение до края на сеп-
тември, всеки ден, с работ-
но време от 9 до 22 ч.

Изложбата “Капсулиране:
форми - обекти - идеи” на
Павлин Радевски се откри в
галерия “Credo Bonum”.
Авторът изгражда ново про-
странство от стъкло, в което
експонира скулптурата си.
Публиката е отдалечена от
прозрачна, но осезателна
преграда. Нахлуващата от
оберлихта дневна светлина
допълнително подсилва
процеса на дематериализация
на произведението на изкуст-
вото. Важен елемент в тази скулп-
турна инсталация е зрителят. Той е
поставен умишлено на дистанция.
Начинът, по който гледа и възпри-
ема произведението на изкуството,
е поставен под въпрос.

Темата за специфичния живот
на формите отдавна е централен
за творчеството на художника.
Тежките пластични обеми от чугун
той потапя в прозрачна смола,
в която те потъват в олекотена
безтегловност. Играта със светли-
ната и различни нюанси в цвета

толичният клуб “Маймунарника” на 3 юли отваря врати за
невероятна музикална програма. “Шоуто на Пецата” ще
е със съучастието на Милена Славова, Ерол от “Уикеда”,
Кольо от “Обратен ефект” и “Бандата на Пецата”. Кон-
цертът ще съдържа най-популярните и харесвани песни

на музикантите в него. Милена ще изпълни хитове си “Ха-ха”,
“Месо” и “Истина”, Пецата ще се включи с песните на “Контрол”
- “Леле, Како” и “Най-щастливият ден”, както и забавната “Твърде
съм красив”. Феновете на “Обратен ефект” ще чуят “Моля ви,
Мадам”, “За Марчето” и “Карагьоз”, а Ерол ще изпълни “Боби”,
“Уиски с фъстъци” и “Мариана”.

Вечерта ще продължи с още кавъри на любими български
песни, много изненади, музикални импровизации, както и игри с
публиката и томбола. Иронично наречената “Невероятна музикал-
на програма” ще е с продължителност над два часа, а за финал
музикантите са подготвили няколко общи изпълнения, които все
още се пазят в пълна тайна.

Началото на концерта е 19 ч., а входът е свободен.

В американския
конкурс за красота
“Мис Тийн” участничките
вече няма да дефилират по
бански костюми, а в спортни екипи. Реше-
нието отразява промените в обществените
нагласи и желанието на организаторите да
бъде изтъкната личността на момичетата,
което отговаря и на настояванията на ор-
ганизации за правата на жените. До мо-
мента претендентките, на възраст между
14 и 18 години, минаваха през три кръга:
по бански костюми, с вечерни тоалети и
лично представяне. На всяко издание на
конкурса за най-красива тийнейджърка
участват 51 момичета, представящи 50-те
щата и федералната столица Вашингтон.
Надпреварата, която води началото си от
1983 г., се излъчва онлайн. Милиардерът
и кандидат за президент на САЩ Доналд
Тръмп през септември 2015 г. продаде
компанията “Miss Univers Organization”,
която бе собственик на конкурсите за
красота “Мис Вселена”, “Мис САЩ” и “Мис
Тийн САЩ” на агенцията “WME/IMG”.

КАПСУЛИРАНЕ НА ФОРМИ,
ОБЕКТИ И ИДЕИ ПРЕДСТАВЯ
СКУЛПТОРЪТ ПАВЛИН РАДЕВСКИ

„Маймунарника” отваря врати за
невероятна музикална програма

Без бански
на конкурса
„Мис Тийн”

на материала допълнително лиша-
ват обемите от тяхната физическа
тежест и материалност. Публиката
е въведена в залата, за да съпре-
живее организираното но нов
начин архитектурно пространство,
в което стъклото, светлината и
тежката скулптурна материя
съжителстват по нереални грави-
тационни закони, едновременно
близки и далечни за сетивата.

Изложбата може да бъде
видяна до 24 юли в София,
ул. “Славянска” 2.
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Откритите безплатни класове по
бачата, кизомба, афро-самба и салса
ще започнат утре, събота, в 10 ч. на пл.
“Света Неделя” (между метростанция
“Сердика” и Министерство на здравео-
пазването). Събитието е част от трета-
та сесия на проекта “Танцуваща Со-
фия” (“Dancing Sofia”).

Стиловете, предвидени за 2 юли, са
разпрострени в Ангола, цяла Западна
Африка, в Куба, Доминиканската ре-
публика и Бразилия. Наименованието
“латино” обозначава факта, че ритмите
са горещи, а движенията - страстни.

Уроците по бачата ще са от 10 до
10,30 ч. Кизомба ще се танцува от
10,35 до 11,05 ч. На афро-самба жела-
ещите ще се обучават от 11,10 до
11,40 ч. А във вихъра на салса ще се
въртят от 11,45 до 12,15 ч.

Фестивалът стартира на 11 юни и
ще продължи общо осем съботи на
различни места в София чак до края на
септември, както ДУМА писа. Над 1000
любители на танците от всички възра-
сти посетиха първите две сесии - в
парка на Военната академия и в Южния
парк. Входът за фестивала е свободен
и всички желаещи ще могат да научат
от професионални инструктори стъпки-
те на 32 вида танци от цял свят.

Безплатни уроци
по латино танци
в столицата
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нес ще бъде слънчево. Около и след обяд
ще има временни увеличения на облач-
ността, по-значителни над Западна Бълга-
рия, където ще превали краткотрайно.

Ще духа слаб вятър. Максималните температури
ще са между 29-34 градуса, в София около 30. Над
планините ще преобладава слънчево време. В
следобедните часове, главно над масивите в
Западна България, ще има временни увеличения
на облачността и на места краткотрайно ще пре-
вали. Над Черноморието ще бъде слънчево със
слаб северозападен вятър. Максимални темпера-
тури 29-31 градуса. Температурата на морската
вода е 24-26 градуса.

В събота и неделя ще бъде предимно горещо иВ събота и неделя ще бъде предимно горещо иВ събота и неделя ще бъде предимно горещо иВ събота и неделя ще бъде предимно горещо иВ събота и неделя ще бъде предимно горещо и
слънчево, с вероятност за краткотрайни прева-слънчево, с вероятност за краткотрайни прева-слънчево, с вероятност за краткотрайни прева-слънчево, с вероятност за краткотрайни прева-слънчево, с вероятност за краткотрайни прева-
лявания основно над планините. Температурителявания основно над планините. Температурителявания основно над планините. Температурителявания основно над планините. Температурителявания основно над планините. Температурите
ще се повишават.ще се повишават.ще се повишават.ще се повишават.ще се повишават.
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»Á‡Áˇ‚‡ÈÍË ÏÌÂ-
ÌËÂÚÓ ÒË ÔÓ ‚‡ÊÌË
‚˙ÔÓÒË, ‰ÌÂÒ ˘Â
ÒÂ˘ÌÂÚÂ ‡Á·Ë‡-

Œ¬≈Õ
‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ ÔË-
ÚÂÒÌÂÌË  ̌ÌˇÏ‡ ‰‡
Ò‚˙¯‡Ú, ÌÓ ·ËıÚÂ
ÒË ÔÓÏÓ„Ì‡ÎË, ‡ÍÓ

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
Œ‚Î‡‰ÂÌË Ë ‡Ì‡-
ÎËÚË˜ÌË, ‰ÌÂÒ ˘Â
„Ó‚ÓËÚÂ, Û·ÂÊ‰‡-
‚‡ÚÂ Ë Ò˙‚ÂÚ‚‡ÚÂ. —

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
ƒÌÂÒ ËÌÚÂÂÒ˙Ú ‚Ë
Í˙Ï ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ ˘Â
ÔÓ‚ÓÍË‡ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë Í‡ÍÚÓ Ì‡

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
ƒÌÂÒ ˘Â ÒÂ ‚ÍÎ-
˛˜ËÚÂ ‚ ÔÂ‰ÒÚÓ-
ˇ˘Ó Ò˙·ËÚËÂ, Á‡
ÍÓÂÚÓ ÒÚÂ ÔÓ‰„ÓÚ-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ
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¿ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë ÓÚ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÌË
˘Â ÓÚÒÚ˙ÔË Ì‡ ÔÓ-
ËÌÂÚÌË Á‡ÌËÏ‡-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
ŸÂ Ó·ÏËÒÎˇÚÂ ‰Â-
ÎÓ‚Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ
Ë ‰‡‚‡ÈÍË ÒË
ÒÏÂÚÍ‡ Á‡ ÔÂÒÔÂÍ-

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
— ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË-
ÚÂ ÒË ËÁˇ‚Ë ‰ÌÂÒ
˘Â ÔÓ‚Ë¯ËÚÂ
Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË Á‡

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
œËÍÎ˛˜‚‡ÈÍË
Ì‡‚ÂÏÂ ‡·ÓÚÂÌ
ÔÓÂÍÚ ˘Â ÒÂ ÔÓ-
‚Ë¯Ë ‰Ó‚ÂËÂÚÓ

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
ƒÌÂÒ ˘Â ÔÓ‰˙Î-
ÊËÚÂ ‰‡ ÔÓÍ‡Á‚‡-
ÚÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓÚÓ
ÒË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÎË˜ÂÌ
ÔÎ‡Ì.

‚ÂÌË, ‡ ÌÂ ‚ ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ
Ï‡ÎÍÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂ.

ÚË‚ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÚÓ ÌÓÒË, ÌˇÏ‡ ‰‡
ÒÂ ÓÚÍ‡ÊÂÚÂ.

ÔÓ-‰Ó·‡ ÔÓÁËˆË  ̌ËÎË ‚˙ÁÌ‡„-
‡Ê‰ÂÌËÂ.

ÌË .̌ “Ó‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÓÚÍ‡ÊÂ
ÓÚ Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ‚Ë.
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ƒÌÂÒ ̆ Â Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ ÓÚÌÂÒÂÚÂ Ò ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Í˙Ï ‚˙ÔÓ-
ÒË, ÌˇÍÓË ÓÚ ÍÓËÚÓ

ËÏ‡Ú ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë Í˙Ï ÙËÌ‡Ì-
ÒËÚÂ ‚Ë.

 Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ ˘Â ÔÓ‰˜ËÌË-
ÚÂ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
‚ÂÏÂÚÓ Ë ÏËÒÎË-
ÚÂ ÒË Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡,

ÌÂ ÒÂ‰ Ó·Í˙ÊÂÌËÂÚÓ ÒË ‚
‡·ÓÚ‡Ú‡.

‚˙‚ ‚‡Ò Ë ÓÚ ÚÓ‚‡ ˘Â ÔÓÒÎÂ‰‚‡Ú
‰Û„Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË .̌

Í˙Ï ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚ ÊË-
‚ÓÚ‡, ÌÓ Ë ‚ ·ËÁÌÂÒ‡.

·˙ÁÓ ÔÓÚ˙ÒËÚÂ Ò˙‚ÂÚ Ë ÔÓ‰-
ÍÂÔ‡.

Ú‡ÍÓ‚‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˘Â ÔÓÒÚË„ÌÂ-
ÚÂ ˆÂÎËÚÂ ÒË.
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ÌÓ ‚ËÂ ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜Â ÒË Á‡ÒÎÛÊ‡‚‡
ÛÒËÎËÂÚÓ.

Легендата
за Тарзан

Cinema City (тел.: 02 929 29 29); Cine Grand (тел.: 0875 300 985 ); Арена The Mall (бул. “Цариградско
шосе” 115); Арена Запад (тел.: 02 812 77 00); Арена Младост (тел.: 02 817 97 00); Mtel IMAX (тел.: 02
929 29 29), Арена Deluxe - бул. “България 69”, Bulgaria Mall.

Warcraft:
Началото

В полза на супер продукцията
работят небивал франчайз, стра-
ховита компютърна графика и опит
за разяснение на митологията,
довела до конфликта между Али-
анса и Ордата на земята на Азе-
рот. На кормилото е Дънкан Джо-
унс, който трябва да премине
границата между разочароващ
фентъзи клонинг и най-доброто в
жанра, за да изтръгне едно искре-
но “уау” от зрителите след финал-
ните надписи.

Тарзан живее като лорд Джон
Клейтън III заедно със своята
Джейн Портър във викториански
Лондон. Идилията им обаче се
пука като сапунен мехур, когато
са примамени да се върнат в
Конго от капитан Леон Ром - ал-
чен белгиец, който ги оплита в
схемите си и отвлича момичето
за стръв. На Джон не му трябва
много, за да се слее пак с джун-
глата и да покаже маниерите си
отпреди да обуе панталон...

В гимназията Скалата е обща
мишена за присмех тежка катего-
рия (като килограми), но след 20
години всекидневни тренировки по
6 часа на ден на събирането на
класа същият се появява като
напомпан ЦРУ агент. Съученикът
му Харт е в другата крайност - от
любимец номер 1 е слязъл до сду-
хан от живота счетоводител, но пък
точно уменията му с числата го
вкарват в екшъна. Има агентска
мисия за изпълнение, шпиони, пре-
дателства и престрелки, но опасно-
стите само каляват приятелството.

Агент и 1/2

Arena Deluxe Bulgaria Mall
18:45, 21:15; Arena Mladost
16:30, 18:50, 21:10; Arena The
Mall 11:50, 14:15, 16:30, 18:50,
21:20; Arena Zapad 16:15, 18:30,
20:50; Cine Grand Tsar Lounge:
16:00; 16:15, 18:45, 21:15; Cine
Grand Sofia Ring Mall 11:30,
14:20, 16:30, 18:45, 20:00, 21:00;
Cinema City 12:45, 15:10, 17:20,
19:30, 21:40; Cinema City
Paradise 12:15, 14:30, 16:45,
19:15, 21:30

Arena Deluxe Bulgaria Mall 3D
14:00, 16:30, 19:10, 21:30; Arena
Mladost 3D 13:20, 15:40, 18:00,
21:00; Arena Mladost Sofia IMAX
3D 19:30; Arena The Mall 3D
14:20, 16:45, 19:10, 21:30; Arena
Zapad 3D; Luxe зала: 19:30;
13:20, 15:50, 18:30, 19:30, 21:00;
Cine Grand 3D; Tsar Lounge
11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30,
22:45; Cine Grand Sofia Ring
Mall 3D: 21:15, 23:30

Arena Deluxe Bulgaria Mall 3D
12:00, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30;
Arena Mladost 3D 12:15, 14:45,
17:15, 19:45, 22:15; Arena The
Mall 3D 12:30, 13:40, 15:00, 16:15,
17:30, 18:30, 20:00, 21:15; Arena
Zapad 3D 12:15, 14:45, 15:50,
17:15, 18:20, 19:45, 21:00, 22:15;
Cine Grand 3D 11:15, 14:15; Cine
Grand Sofia Ring Mall 3D: 10:45,
16:45, 19:15, 21:45

Някои премиери до 7 юли
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Обективът се шегува

Руските антитерористични под-
разделения приеха на въоръже-
ние най-малкия в света 62-мм гра-
натомет „Бур“ за многократна упо-
треба, изработен от тулското Кон-
структорско бюро за приборостро-
ене, съобщава „Известия“.

Дължината на комплекса е
74,2 сантиметра, а тежестта на ус-
тройството, заедно с бойната гра-
ната – само 3,5 килограма. На раз-
работчиците била поставена за-
дачата да създадат най-лекия в
света гранатомет, който да позво-
лява воденето на бойни действия
по всяко време на денонощието,
уточнява изданието. „Изпитанията
преминаха успешно и той вече е
приет на въоръжение“, съобщил
преди вестника представителят  на
конструкторското бюро.

Мощността на гранатомета
„Бур“ в тротилов еквивалент е поч-
ти шест килограма, ефективната
далечина на стрелбата достига
650 метра, а максималната надви-
шава 900 метра. Разрушителната
сила на изстрела е напълно съпо-
ставима с взрива на 120-милимет-

От днес, 1 юли, Пентагонът планира да
обяви отмяната на забраната за служба във
войските на САЩ за транссексуалните, съоб-
щава USA Today, позовавайки се на източ-
ници от военното ведомство. По данни на
изданието съответният документ ще бъде
подписан от заместник-министъра на отбра-
ната на САЩ Боб Уърк в сряда. След финал-
ния подпис на шефа на Пентагона Ащън
Картър на 1 юли ще последва и официално-
то обявление. Предполага се, че нововъве-
дението ще засегне всичките аспекти на во-
енната служба. Преходът към новата поли-
тика ще протече около година. Промените
ще засегнат окомплектовката на войските,
дислоцирането и униформите за транссексу-
алните. Миналата година Ащън Картър на-
реди да бъде сформирана специална работ-
на група, която да проучи възможностите за
прием на служба в армията на транссексу-
ални. По думите му действащите правила
относно транссексуалните в армията са „ос-
тарели и пораждат неувереност”, което пре-
чи на командирите да изпълняват задачи.
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ТРАНССЕКСУАЛНИТЕ
СА НОВИТЕ
ВОЙНИЦИ В
АРМИЯТА НА САЩ

Вместо виц

- Господин лейтенант, във взвода
има гей!

- По какво разбра бе, Петров?
- Някой пак е ровил в шкафчето ми

и е откраднал червилото...

В РУСИЯ:

Самолетът е предназначен за
военновъздушните училища
и авиационните школи

Главнокомандващият Во-
енно-космическите сили на
Русия генерал-полковник Вик-
тор Бондарев съобщи, че
учебният самолет  Як-152 ще
бъде пуснат в серийно произ-
водство през март 2017 годи-
на, пише RT.

„Длъжни сме да го напра-
вим и аз смятам, че промиш-
леността ще успее да се
справи. По план самолетът
трябва да полети до два ме-

сеца, след това да премине
изпитания, да потвърди каче-
ствата си и едва след това да
бъде пуснат в серийно произ-
водство”, цитира думите му
РИА „Новости”.

Самолетът за първоначал-
на летателна подготовка Як-
152 е предназначен за воен-
новъздушните училища и ави-
ошколите. След това курсан-
тите ще продължават подго-
товката си на Як-130. С
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Самолетът за първоначална летателна подготовка Як-152

Ñåðèéíîòî ïðîèçâîäñòâî íà ßê-152 ùå çàïî÷íå
ïðåç ìàðò 2017 ã.
Ñåðèéíîòî ïðîèçâîäñòâî íà ßê-152 ùå çàïî÷íå
ïðåç ìàðò 2017 ã.
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ïðåç ìàðò 2017 ã.
Ñåðèéíîòî ïðîèçâîäñòâî íà ßê-152 ùå çàïî÷íå
ïðåç ìàðò 2017 ã.
Ñåðèéíîòî ïðîèçâîäñòâî íà ßê-152 ùå çàïî÷íå
ïðåç ìàðò 2017 ã.
Ñåðèéíîòî ïðîèçâîäñòâî íà ßê-152 ùå çàïî÷íå
ïðåç ìàðò 2017 ã.

Ракетен
катер Р-32

МОСКВА ПОДАРИ НА ЕГИПЕТ ВТОРИ РАКЕТЕН
КАТЕР С КРИЛАТИ РАКЕТИ „МОСКИТ”

Снимка FLOT.COM

Р
Русия е подарила на ВМС

на Египет ракетен катер Р-32
проект 12421 "Молния" с уда-
рен комплекс „Москит” съоб-
щи РИА „Новости”.

Целта е да се помогне на
Кайро да противостои на те-
роризма не само по суша, но
и по море. Противокорабните
крилати ракети „Москит” се
отличават с малка височина
на полета, свръхзвукова ско-
рост и голяма маневреност.
Това им позволява да пре-
одоляват системата за ПВО
на противника. Дистанция на
стрелбата - 100 км, скорост –
2,5М. Ракетният катер Р-32 (ракетна корве-
та) е сравнително нова конструкция, водо-
изместимост – от 500 до 550 тона, дължина
– 56 м, скорост – 72 км/час. Спуснат е на
вода през 1999 г., като от май 2000 година
той е в състава на ЧФ, а от 2013 година –
в състава на БФ.

Освен ракетите, катерът е въоръжен и с
артилерийска установка калибър 76-мм, зе-
нитни ракети игла и 30-мм оръдия.

Преди година Министерството на отбра-
ната на Русия предаде на Египет вече един

такъв „антитеростичен“ катер Р-32.
Русия и Египет са сключили оръжейни

договори към септември 2014 г. за 3,5 млрд.
долара. Контрактите предвиждат доставка-
та на стрелково оръжие, средства за ПВО и
артилерия. Водени са преговори и за па-
лубни вертолети Ка-52К за френските вер-
толетоносачи „Мистрал”. Египет прояви ин-
терес към закупуване на изтребители МиГ-
35. През тази година военноморските сили
на двете страни ще проведат съвместното
учение „Мост на дружбата“.
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62-мм гранатомет „Бур“ за
многократна употреба

РУСКИЯТ СПЕЦНАЗ ВЕЧЕ ИМА
НАЙ-МАЛКИЯ ГРАНАТОМЕТ

ров гаубичен снаряд. Взривното ве-
щество е достатъчно да изпепели
не по-малко от 30 кубически метра,
което се равнява на жилищна стая
с площ от 16 кв. м

Тя се радва, защото е случила и на оръжие...

СТАВА ИНТЕРЕСНО
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ПО БНТ HD
КОНЕН СПОРТ

15.00 СК в Божурище
ВОЛЕЙБОЛ
03.30 САЩ -

България (мъже)
ПО Ф+
ТЕНИС

13.30 “Уимбълдън”
ПО ЕВРОСПОРТ 1

КОНЕН СПОРТ
21.30 “Париж Айфел”
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

ФОРМУЛА 1
11.00 и 15.00 Гран при

на Австрия (тренировки)

Финансовият директор на Левски
Константин Баждеков се закани, че
ако Изпълкомът на БФС разреши на
ЦСКА- София да играе в елита на
българския футбол, “синият клуб” ще
вземе “крайни мерки”.

“В нашата позиция, която изразихме
преди известно време, твърдо заявих-
ме, че не сме съгласни с това, което се
случва, но явно, че нещата се случват,
за съжаление. Ако решенията на коми-
сиите се приемат от Изпълкома, това
вече е друго като позиция. За съжале-
ние, никой не се съобразява с нас и
само крайни действия биха накарали
някои хора да се замислят какво правят
в момента”, заяви Баждеков без да уточ-
ни в какво ще се изразят те. “В момента
не искам да уточнявам, но така както се
поставиха крайни и безапелационни
условия, считайте, че ние изпадаме в
много неравностойна ситуация. Левски
и другите клубове, които са коректни,
изпълняват си всички ангажименти,
докато се видя, че може и да не се
случва това, така че ще изчакаме да
видим какво в крайна сметка ще се реши
и тогава Левски ще иска и за него да се
подходи по същия начин. Не е справед-
ливо и не е честно, и не е спортсмен-
ско”, коментира още той.

Баждеков бе между стотиците близ-
ки, ветерани и привърженици на Лев-
ски, отдали вчера почит на футболните
легенди на България Георги Аспарухов
- Гунди и Никола Котков - Котето, заги-
нали преди 45 години при трагичен
инцидент край Витиня. На Централните
софийски гробища цветя и венци подне-
соха съпругата на Гунди Величка Аспа-
рухова, “сини”  легенди и привърженици.
От клуба публикуваха съобщение по
повод трагичната годишнина:

“Казват, че времето лекува и годи-
ните заличават раните от големите за-

Почетоха 45 години от гибелта на Гунди и Котков

Снимки БГНЕС

Вдовицата Величка Аспарухова и  финансовият директор
на Левски Константин Баждеков бяха сред стотиците, почели

паметта на загиналите преди 45 години футболни легенди
на България Георги Аспарухов и Никола Котков

губи. Изтекоха 45, а болката от липса-
та на двама необикновени футболисти
остава. Отново е 30 юни. Близо поло-
вин век след онзи ден, в който съдбата
ни отне Георги Аспарухов и Никола Кот-
ков. И днес сякаш някакъв камък ляга
върху гърдите и настъпва една непре-
одолимо протяжна тъга. Едно чувство
за безсилие и съжаление.  Гунди и
Котето вече ги няма. Останаха споме-
ните, разказите и усмивките на докос-
налите се до тях. За останалите пък
красивите разкази, приказките и уроци-
те от едно романтично минало.

Днес, 45 години след трагедията на
Витиня, България все още ги помни.
Младите слушат прехласнати истории-

те за тяхното майсторство и човешки
достойнства, а по-възрастните все още
не могат да повярват, че ги няма.

Тъгата по Гунди и Котков не е про-
сто тъга по двама велики играчи. Не е
тъга само на спортната общественост,
но и на цяла България. Имената на
Гунди и Котков припомнят, че има ле-
генди, които не умират. Приказката за
Георги Аспарухов и Никола Котков се
разказва от бащи на синове до днес и
не позволява пламъкът на величието
им да угасне. Ръководството, футболис-
тите и служителите на ПФК Левски се
покланят пред паметта на Георги Аспа-
рухов и Никола Котков!”, отбеляза офи-
циално “синият клуб”.

Ëåâñêè ïëàøè ñ „êðàéíè
ìåðêè” ñðåùó ÖÑÊÀ-Ñô
Владимир НИКОЛОВ

кратки

Контроли

Лудогорец - Динамо Москва (в
Австрия) 1:1 0:1 Зотов (28) 1:1
Марселиньо (41); Левски - Дунав
Рс 3:2 (в Правец) 0:1 Будинов (35)
1:1 Краев (73), 2:1 Костадинов
(75) 3:1 Адениджи (80) 372 Димов
(88-д); проп. дузпа В. Христов (23-
Л), ЧК: Де Нойер (69-Л)

От ЦСКА М гледаха
играч на Славия

Пратеници на руския шампион
ЦСКА Москва пристигнаха в Со-
фия, за да наблюдават изявите на
младия защитник на Славия Сте-
фан Велков. 20-годишният младеж-
ки национал и съотборниците му
играха на ст. “Васил Левски” снощи
срещу полския Заглембе (Любин) в
първи мач от I предварителен кръг
на Лига Европа. Това бе първо ев-
роучастие на “белите” след 20
години. Талантът вече бе на проби
в ЦСКА М, но след като се завърна
от Русия, получи тежка контузия,
която го остави задълго извън
терените. Сега от руския шампи-
он са провели разговор с треньора
на “белите” Александър Тарханов,
който е бивш наставник и вице-
президент на московските “армей-
ци”, за да разберат състоянието
на Велков. Руснакът е информирал
сънародниците си, че Велков е в
добра форма и ще играе срещу
поляците, затова те са пратили
съгледвачи да видят изявите на
младия бранител и на живо.

Бербатов преговаря
с Нюкасъл и
Нотингам Форест

Димитър Бербатов преговаря с
Нюкасъл и Нотингам Форест.
Агентът на българския нападател
Емил Данчев се е срещнал с пред-
ставители и на двата клуба,
твърди в. “Нотингам Поуст”. В мо-
мента Бербатов е свободен агент,
след като договорът му с гръцкия
ПАОК изтече. Бербатов стана
бакалавър по “Спортен ме-
ниджмънт”, след като вчера
издържа държавния си изпит в НСА.
7-кратният Футболист №1 на
България има намерение през есен-
та да се запише в магистърската
програма “Спортен мениджмънт”.

Лудогорец взе
защитник
от Аржентина

Лудогорец приключи селекцията,
след като взе аржентинеца Хосе Луис
Паломино. Защитникът идва в Раз-
град от френския Мец, а преди това
е играл в родината си за Сан Лоренсо
и Архентинос Хуниорс.

БОРИСЛАВ ПОПОВ:
ХИБРИДЪТ НА ГАНЧЕВ Е С 4 ТИТЛИ, А НЕ С 31

ННННН

Маркъс Уилис се поздравява с Роджър Федерер, от когото загуби в
мач от II кръг на Централния корт на “Уимбълдън” с 0:6, 3:6, 4:6

овосформираният
ЦСКА-София на Гри-
ша Ганчев е с чети-
ри титли, които са

вешкият бизнесмен смята
да участва в елита с клуба,
кой създаде преди години
под Покрития мост, а не с
автентичното “армейско”
дружество. Ганчев е заявил
Националния стадион “Ва-
сил Левски” за домакин-
ските мачове. “Освен това
трябва да си измислят нова
емблема”, оповести Попов
на пресконференцията.

“ЦСКА-София няма как
да има 31 шампионски тит-
ли. Те са на ПФК ЦСКА АД,
което в момента е в несъ-
стоятелност. Титлите и ис-

торията, победите над
Нотингам и Ливърпул са
при ПФК ЦСКА АД. ЦСКА-
София обаче сега може да
откупи историята, включи-
телно титлите на досегаш-
ния ЦСКА. ЦСКА-София
приема историята на ПФК
Литекс Ловеч. Ситуацията
с Литекс е малко по-дълга
като изложение. Първата
промяна е в Етрополе.
Чавдар Етрополе проме-
ня името си на ПФК ЦСКА
1948 и седалището си - от
Етрополе в София. Това е
вписано в съда. Съдебно-

то решение е вписано в
Търговския регистър.
След това ПФК ЦСКА
1948 придобива собстве-
ността върху Литекс, т.е.
изкупува Литекс. Като соб-
ственик на Литекс ПФК
ЦСКА 1948 преименува
Литекс в ЦСКА и го мести
от Ловеч в София. Това
също е вписано в съда. В
сряда постъпи от ЦСКА-
София документ за съдеб-
ното решение и негов
превод на английски и това
ще бъде пратено в УЕФА”,
заяви още Попов.

спечелени от Литекс, обя-
ви изпълнителният дирек-
тор на БФС Борислав По-
пов на специална прескон-
ференция вчера. Автентич-
ното ЦСКА, което е обяве-
но в несъстоятелност, про-
дължава да притежава 31
шампионски купи на Бълга-
рия и най-големите меж-
дународни успехи в истори-
ята на клубния ни футбол.
Така се потвърди, че ло-

ГРИШО E БЕЗ ТРЕНЬОР,
НО E В III КРЪГ
НА „УИМБЪЛДЪН”

Г
Григор Димитров (№37) е без треньор на

“Уимбълдън”, след като в понеделник се е раз-
делил с досегашния си наставник Франко Давин
преди старта на най-авторитетния турнир в тени-
са, съoбщи Би Би Си. Гришо натрупа няколко
поредни загуби в първи кръгове на турнирите и
е решил, че е време за промяна. Давин не седе-
ше в ложата на Димитров от началото на турни-
ра, не присъства и на мача с Жил Симон вчера,
спечелен от хасковлията с 6:3, 7:6 (1), 3:6, 6:4 за
3:01 ч. на Корт №1. В III кръг полуфиналистът в
турнира от 2014 г. ще играе със Стив Джонсън
(САЩ, №29), отстранил друг французин - Жере-
ми Шарди с 6:1, 7:6 (6), 6:3.

Цветана Пиронкова (№71) пък напусна тур-
нира за втора поредна година на старта, след
като отново падна от Белинда Бенчич (Швейц,
№13). Двете играха на покрития Централен корт
заради дъжда, а 19-годишната швейцарка по-
беди с 6:2, 6:3.
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Белгийският национал Миши Бат-
шуай премина медицински прегледи,
преди да финализира трансфера си в
Челси. 22-годишният нападател полу-
чи разрешение да напусне за един ден
лагера на националния отбор и пре-
мина тестове в присъствието на докто-
ра на Челси в Бордо.

Очаква се трансферът да бъде

кратки

ПО ДИЕМА
22.00 Уелс - Белгия

ПО БНТ 1
14.15 Днес на УЕФА

Евро 2016

Миши Батшуай тренира с настроение преди мача с Уелс и трансфера си в Челси

Челси прегледа
Миши в Бордо

Саутгейт отказал
на Англия

Гарет Саутгейт е отказал
да поеме националния отбор на
Англия, твърди в. Сън”. Селекци-
онерът на младежкия отбор на
“трите лъва” не иска да е време-
нен вариант, каквито са плано-
вете на Футболната асоциация.
Оттам все пак се надяват да
убедят специалиста да замени
подалия оставка след фиаското
на Евро 2016 Рой Ходжсън. Меди-
ите на Острова твърдят още,
че за наследник на Ходжсън вече
се спряга и Лоран Блан, който в
понеделник бе уволнен от ПСЖ.

Погба контузи Евра

Титулярният ляв бранител на
Франция Патрис Евра напусна
тренировка на “петлите” с кон-
тузия на лявата китка. Бекът се
сблъска със съотборника си Пол
Погба в края на заниманието и
създаде нови проблеми за селек-
ционера Дидие Дешан преди 1/4-
финалния сблъсък с Исландия в
неделя на “Стад де Франс”. Адил
Рами е наказан за мача и ще
бъде заменен от младия Самюел
Юмтити. Кингсли Коман обаче е
възстановен от травмата си в
глезена и вече тренира пълно-
ценно.

Флоренци се заканва
на Германия

 Халфът на Италия Алесандро
Флоренци е убеден, че отборът
има сили да триумфира на Евро
2016. Утре вицешампионите от
Евро 2012 срещат световния
шампион Германия в 1/4-финал,
след като вече детронираха ев-
рошампиона Испания. “Италия
срещу Германия - този мач гово-
ри сам за себе си и ние нямаме
нужда от допълнителна мотива-
ция. Те са световни шампиони и
имат много увереност. Сигурни
са, че ще спечелят. Знаем, че ще
е трудно, но ние искаме да спе-
челим турнира, а феновете ни са
зад нас. Уверени сме в нашите
възможности и знаем, че имаме
сили да триумфираме”, заяви
Флоренци.  “Треньорът Конте ни
даде много тактически и техни-
чески познания. Той е страхотна
личност и свърши прекрасна ра-
бота с националния отбор”, доба-
ви 25-годишният халф.

Азар поднови тренировки, но е под въпрос
за 1/4-финала с Уелс довечера
официално обявен още през този уи-
кенд. Така Батшуай, към когото инте-
рес проявяваха още Кристъл Палас,
Уест Хем и Тотнъм, ще стане първото
ново попълнение за новия мениджър
на Челси Антонио Конте.

От трансфера Олимпик Марсилия
очаква да получи за Миши 33 милиона
паунда (40 млн. евро), след като 2 го-
дини по-рано го закупи от Стандард
Лиеж само за 6,5 млн. евро.

През миналия сезон Батшуай вка-
ра 17 гола и изработи 10 в Лига 1.
Преди няколко дни той реализира и
дебютното си попадение на Евро 2016,
след като се появи като резерва срещу
Унгария и се разписа с първото си до-

косване в мача. Трансферът на белги-
еца ще бъде един от най-стойностните
по време на европейското.

Бъдещият съотборник на Миши на
“Стамфорд Бридж” и капитан на Бел-
гия Еден Азар пък поднови тренировки
вчера с “червените дяволи”. Виртуоз-
ният халф тренира със специална
превръзка, която пази десния му крак.
В последните дни Азар пропусна зани-
манията заради разтежение на чети-
риглавия бедрен мускул. Участието му
в 1/4-финала с Уелс довечера обаче
продължава да е под въпрос и селек-
ционерът Марк Вилмотс ще решава за
него в последния момент. Азар е капи-
тан на Белгия на европейското, след

като титулярът Венсан Компани се кон-
тузи в началото на май.  “Работим върху
това той да бъде на 100% готов за
четвъртфинала, но не можем да дадем
точен срок за завършване на лечени-
ето. Не може да кажем кога точно той
ще бъде окей. Иска ми се, но не мо-
жем. Медицинският щаб работи върху
това”, призна Вилмотс преди мача.

Двата отбора бяха в една квалифи-
кационна група и тогава Уелс победи
с 1:0 в Кардиф и удържа равен в Брюк-
сел. Въпреки това Белгия е фаворит на
букмейкърите за успех в мача.

“Ще опитаме да неутрализираме
Аарън Рамзи и Гарет Бейл, защото те
са им водещите играчи. Ще намерим
начин да го направим, но трябва да
внимаваме много и с останалите им
съотборници”, допълни нападателят
Ромелу Лукаку.

Снимка DHNET.BE

Европейската футболна
асоциация УЕФА забрани
отдаването на почит към
жертвите на терористичния
атентат в Истанбул по време

УЕФА забрани почит към жертвите в Истанбул
на предстоящите мачове на
Евро 2016. От терористичния
акт загинаха 41 души, а дру-
ги 230 бяха ранени, като тра-
гедията покърти не само Ев-

ропа, но и света. От УЕФА
обаче обявиха, че отдаване-
то на почит с минута мълча-
ние в турнири на УЕФА се
прави само за хора, които са

пряко свързани с футболната
централа - ръководители,
съдии и играчи.  Първият мач
от 1/4-финалите Полша - Пор-
тугалия се игра снощи.

Приходите от залози на Евро 2016 ще
достигнат до 60 млрд. евро, прогнозират
от УЕФА. Рекордната сума се дължи на
увеличения формат на шампионата, който
за пръв път се провежда в 4 седмици, а
мачовете са 51. Само във Франция за
първите 44 мача приходите са в размер
на 197,7 млн. евро, съобщи в. “Л`Екип”,
без в това число да е отчетен първият
1/4-финал между Полша и Португалия
снощи. Почти половината от залозите в
страната-домакин на шампионата са
направени онлайн.
За сравнение - Световното първенство в
Бразилия 2014 генерира във Франция
само 109 млн. евро от онлайн залози.
Според местните букмейкъри в последни-
те дни мачовете, на които се е залагало
най-много в страната, са били Англия -
Исландия (6,8 млн. евро) и Франция -
Ирландия (6,2 млн.).

Ръководството на Реал Мадрид не
се отказва от привличането на Давид
Алаба и е готово да се бръкне още
по-дълбоко, за да има играча на Бай-
ерн М. “Кралският клуб” е повишил
първоначалната си оферта от 50 ми-
лиона евро на 65 млн., пише близки-

Очакват приходи
от залози
за 60 млрд. евро

Реал М дава 65 млн. евро за австриеца Давид Алаба
ят до клуба в. “АС”. Първото официал-
но предложение е дошло в началото
на този месец и изобщо не е събуди-
ло интерес у баварския колос. От
“Алианц Арена” са оценили австрий-
ския играч на 80 милиона. Новият тре-
ньор на мюнхенци Карло Анчелоти

ясно е заявил, че Давид ще е основ-
но звено в неговия тим. В Мадрид
обаче очакват австриецът да играе
на 3 поста -  като ляв бранител, цен-
трален бранител и разиграващ халф.
Австрия отпадна безславно в група F
със само 1 т.

  Селекционерът на Германия Йоахим Льов демонстрира футболни
умения пред играчите преди 1/4-финалния сблъсък с Италия

Снимка УЕФА


