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Немският цирк Ронкали реши да
вкара в програмата си, вместо
истински животни, техни холограми.
Нововъведението бързо срещна
одобрението на публиката и се
превърна в истинска сензация.

ЦИРКОВО
ИЗКУСТВО
$ $

Съдят син, че вземал пенсията на баща си 5
години след смъртта му. Адвокатът му доказа,
че бащата е бил жив, защото гласувал на избори

Риана е най-богатата жена
в музиката с $ 600 млн.

Селин Дион с
10 000 чифта обувки

Руши се храм-паметникът
Рождество Христово в Шипка

Слоновете могат да
броят с хоботите си

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Слави: Министър Горанов е виновен за неправомерните
субсидии
диите да бъдат надвишени, а министър
Горанов е този, който
подписва документите за такива огромни
суми и бюджета. Още
при първия погрешен
паричен транш от
партийните счетоводства установили
несъотвествия. Тогава от централите
отправят запиване
до ведомството на
Горанов, от което
получават
зелена
светлина да оста-

МенТа не познава
закона, а МФ го наруши,
сече шоуменът
"Няма
значение
дали са откраднати
от банка или от бюджета, неправомерно
дадените
субсидии
на партиите означават, че финансовият
министър Владислав
Горанов е виновен,
също и шефът на
сметната
палата
Цветан
Цветков,
който е трябвало да
утанови кражбата",
заяви водещият Слави Трифонов. Припомняме, че от екипа му
излъчиха информация
за надвишени субсидии за партиите. От
Министерството на
финансите (МФ) им
бяха са изплатени
по 13,23 лв. за един
действителен глас,
вместо полагащата
се субсидия от 11 лв.
Подобна практика съществува от 2014 г.,
именно след като Го-

ранов става финансов
министър. От тогава цялата надвишена
сума е над 32,5 млн.
лв. или два годишни
бюджета на България за туризъм или за
спорт.
„МФ не се е съобразило с волята на законодателя”, категоричен е Трифонов. Той
подчерта, че противно на твърденията
на министъра по закон в общата сума не
трябва да се включват гласовете, получени от партиите и
коалициите,
които
нямат право на субсидия, още по-малко
на независимите кандидати или гласовете
на
неподкрепилите
никого. Субсидията е
на глас, не на преразпределен процент.
„Несъвършенство
в Закона била причи-

Прeкият избор за шеф на
БСП остава

"Пряк избор на лидер на БСП ще има”, заяви
пред Епицентър.бг лидерът на Левицата в
оставка Корнелия Нинова. Коментарът и идва
след заседанието на вътрешно-партийната
комисия, която обсъди предложенията за
правила за избор на нов лидер. Комисията не
е излязла с решение. Самата Нинова не е присъствала на заседанието, тъй като не е член на
този партиен орган.
„Комисията не се занимава с въпроса дали
да има пряк избор или не, тъй като това
вече е заложено в Устава на партията. Комисията трябва да утвърди само реда и условията
за прекия избор”, посочи соцлидерката.

ната МФ да отделя
повече пари за финансиране на политическите сили”, заяви
пък самият Горанов.
Той обаче не коментира защо досега
никога не е обсъждал публично този
проблем и не е предприел нищо за коригирането му. Що
се отнася до моралната страна на въпроса, министърът
заяви: „Честност е
класово понятие, законодателството
дава правила“.
Напомняме, че Цацаров вече сезира
Горанов, Сметната

палата и Върховната касационна прокуратура по въпроса.
Предстои в корекция
на закона, от ВАП
поставиха 30-дневен
срок, в който да бъдат събрани и възстановени неправомерно раздадените
суми. Магистратите
искат изчистване на
разликите само след
2016, а не от 2014г.
когато започва подобна практика. Аргументът и ме е, че
има 3-годишна погасителна давност.
Според юриста Марин Киров това е
абсурдно, тъй като

тук не става дума за
периодично плащане
от рода на сметка
за телефон, парно и
т.н. За сега само от
БСП и ГЕРБ заявиха,
че ще върнат сумите, но от ДПС, ОП и
Воля мълчат. Дори и
да бъде променен законът, той не може
да работи със задна и
да има обратна сила.
Освен това е логично, че сумите
трябва да бъдат
възстановени
не
от партиите, а от
тези, които са им ги
давали. Именно МФ е
интерпретирало закона така, че субси-

Нинова: Бившият член на БКП Борисов харчи чужди пари
„Бившият член на БКП Бойко
Борисов твърди, че социалистите обичат да харчат чужди
пари - тези, които раздава
през прозореца на джипа си,
не са негови”, заяви лидерът
на БСП в оставка Корнелия
Нинова по време брифинг в
НС. Изказването и е отговор
на твърдението на премиера,
че предложението на БСП за
сваляне на ДДС е „популистко”.
„Да оставим лакърдиите на премиера и да седнем и с истински аргументи да намерим
решението на проблемите с

неравенствата, бедността и
демографията”, призова тя.
"Искаме да решим част от
проблемите по темите бедност
и неравенства", обяви Нинова.
„Последната половин година
няколко пъти се увеличават
цените на ток, парно, вода,
инфлацията расте, а близо 2
млн. души живеят под прага
на бедността", подчерта
Нинова.
„Първо, внасяме за пореден път
предложение за намаляване
на ДДС на мляко, месо, брашно
и продукти от брашно на 5%.

Данъчни облекчения за млади
семейства с деца, които са
работили последните години,
внасяли са си осигуровките.
Отново внасяме искане за
преизчисляване на всички
пенсии“, каза още Нинова.
„Това е европейска практика”,
подчерта тя. Нинова попита
премиера кога точно г-жа
Меркел е станала социалист
и популист, който харчи чужди пари, тъй като в Германия
има диференциран ДДС на
храни, книги и медицински
услуги.

вят нещата, както
са. От МФ съзнателно са запазили субсидиите надвишени.
От БСП вече призоваха министър Горанов лично да си понесе наказателната
отговорност.
„Продължавам да
твърдя, че формулата за изчисляване на
субсидиите за партиите е спазена”,
заяви шефката на
бюджетната комисия Менда Стоянова.

„Преразпределението
на парите от субсидията следва логиката на преразпределението на мандатите
и така се получава
тази разлика”, посочи тя и подчерта, че
„законът е спазен”.
„Логиката на текста по отношение
на субсидиите следва
логиката на разпределението на гласовете за мандатите.
Това е преразпределението на тези дей-

ствителни гласове,
които са дадени за
партии, които не са
успели да влязат в
НС или да съберат
най-малко 1%, за да
получат подобно финансиране”,
посочи
Стоянова.
Шоуменът Трифонов обаче попиля
твърденията й: „От
това изказване става ясно, че тя нито
познава закона, нито
е наясно за какво
точно говори”.

Вдигат социалните песнии със 7 лв.
От 1 юли социалната пенсия
се увеличава с 5,7%, реши МС.
Така от 125.58 лв. тя ще стане
132,74 лв. По-голяма ще бъде
също пенсията за стаж и възраст. Увеличението при нея е
с 11,83 лв. и от 207,60 ще стане
219, 43 лв. От 1 юли се вдига

и таванът на пенсиите. Така
най-високите доходи на възрастните хора стават на 1200
лева. Освен това от началото
на следващия месец ще бъдат
осъвременени всички трудови пенсии, отпуснати до края
на 2018 г. с 5,73%

Радев се среща с Путин в Петербург
Президентът Румен Радев ще проведе среща с руския си колега Владимир Путин, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. От 6 до
8 юни Радев ще бъде на посещение в
Руската федерация за участие в Международния икономически форум в
Санкт Петербург.
Срещата на двамата държавни глави,

която ще се проведе на 6 юни е
втората между след разговора им
в Сочи през месец май 2018 г.
Радев ще се срещне и с представители на българската общност в
Петербург. По време на посещението
си в Русия президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава
Радева.

ГЛАСЯТ ПАВЛОВА ЗА ЗАМ.-ШЕФ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА
Лиляна Павлова е предложена за зам.-председател
на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
Новината потвърди самата
тя в НС. Ако кандидатурата й бъде одобрена, тя ще
поеме поста с мандат за
3 години от октомври.
Евентуалното й място в
ЕП ще заеме следващият в
листата Емил Радев, който
вече беше евродепутат за
един мандат.Павлова беше
седма при ГЕРБ за евроизборите и бе гласена за евродепутат,
след като водачът Мария Габриел
обяви, че остава еврокомисар.

Припомняме, че според съдия
Румяна Ченалова, която цитира
Акта за избиране на членове на
ЕП, Павлова не може да бъде
евродепутат, тъй като е член на

националния парламент. ЦИК
също отхвърли членство на
Павлова в ЕП автоматично.
Вероятно банкерството е
свързано с този факт, който
беше пропуснат от юристите в ГЕРБ. Сега правителството се аргументира с факта, че
Павлова е "финансов експерт
с богат управленски опит" в
страната, така че номинацията й била напълно оправдана.
Министърът на финансите
трябва да уведоми ЕИБ за
това решение след съгласуване
със страните от избирателната
група на банката, в която е включена и България.

"Изборният кодекс
не предвижда, както
твърдите, гласовете
на партиите, коалициите и независимите
кандидати, които не
са влезли в парламента, да се преливат към
партия или коалиция,
преминала изборната
бариера. Точно тази
логика следва и Законът за политическите
партии, който финансовото министерство
е нарушило", категоричен е водещия

Холандия: Не
сте готови
за Шенген
„Прогресът на България
е впечатляващ, но е
недостатъчен”, заяви по
повод на българските
амбиции за Шенген
външният министър на
Холандия Стеф Блок,
който е на посещение
у нас. "Ние разбираме
това желание, но се
надявам, че и вие ще
разберете, че и холандският народ трябва да
е уверен, че ще има
изключително силен
и безкомпромисен
контрол на външните
граници преди да приеме България в Шенген.
Впечатлен съм от постигнатия прогрес. Министър-председателят
ми показа многобройни
снимки от оградата по
границата, но има още
една част, свързана с
граничния контрол –
как се справя правителството с корупцията, с
трафика на хора. Трябва
да има по-стриктна система в това отношение",
подчерта Блок.

четете още на
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тъпки за
подобрения с конкретни
резултати, но и значителни
проблеми в множество сфери вижда Европейската комисия
в препоръките си към
България за устойчив
и приобщаващ икономически растеж, информира бТВ.
В подробния си анализ от Брюксел посочват, че постъпленията от данъци и
събираемостта им
растат, но събираемостта не изглежда да се подобрява
навсякъде с еднакво
темпо, като е даден
пример с облагането
на възнагражденията и осигуровките,
както и някои категории акцизи - сиреч контрабандата
цъфти!
Има доказателства
за това, че недекларираният труд и нелегалната търговия с
горива остават предизвикателство, отбелязват от ЕК.
Проблеми се виждат и при държавните фирми, които
„страдат от слабо
управление,
което
в голяма степен се
отразява и на икономическото
им
представяне.
По отношение на
банковия
сектор
основен акцент са
проблемите по линия на борбата с
прането на пари.
Неотдавнашни развития в банковия
сектор показват, че
има нужда да се подобри националният
надзор на международни транзакции
с цел да се обезпечи
ефективното прилагане на законовата рамка за борба с

www.19min.bg
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ЕК: Имате проблеми с
банки, застрахователи,
държавни фирми и пране
на пари

Европейската комисия
ни критикува и заради
липсата на е-правителство
прането на пари”, се
посочва в документа. Не става ясно
кои развития се визират, но преди няколко
месеца българска банка се оказа замесена
в 2 скандала, свързани с пране на венецуелски държавни и на
израелски
измамни
пари.

Критикувана
е
липсата на общи
правила за компенсиране по щети в
застрахователния
сектор, която води
до
противоречива
съдебна практика,
а в по-дългосрочен
план и до нестабилност на цялата
система. Като неси-

гурен е определен изходът от публичния
дебат около системата Бонус-малус. „Сериозни притеснения
пък предизвиква състоянието на т.нар
Бюро Зелена карта
заради неплащането
от страна на български застрахователи",
пише ЕК.

>>МОТАЕМ ВЗЕМАНЕ НА БГ ГРАЖДАНСТВО НА
РУСКИНЯ ОТ ВТБ
Освен с даването, имаме проблем и с
отнемането на бг гражданство. Според
Свободна Европа съпругата на заместник-председателя на управителния
съвет на ВТБ Банк и председател на съвета на директорите на ВТБ Капитал,
съсобственик на БТК и инвеститор в
БТ - Юрий Соловьов – Галина Улютина
е получила българско гражданство,
което трябва да бъде отнето.
Улютина не е направила инвестиции-

те, които е трябвало да бъдат направени и нейният случай е един от осемте,
докладвани от ДАНС, в които гражданството трябва да бъде отнето.
От ноември 2018 г. до май 2019 г. процедурата по отнемане не е задействана, защото няма финално становище от ДАНС.
Според Свободна Европа за издаването
на българското гражданство на Галина
Улютина съдействал бившият финансов
министър Милен Велчев.

Големи инвестиционни дупки се виждат в
инфраструктурата,
като призивът
на
Брюксел е за
разгръщане
на повече
пътни и железопътни
проекти.
От документа става ясно, че
„високата
енергийна
интензивност
на
икономиката и бавният прогрес
към постигане на заложените
цели в енергийната
ефективност, особено
в строителния сектор, удрят по продуктивността и конкурентоспособността.
На този фон, парите
за развойна дейност
остават скромни както в държавния, така
и в частния сектор.
Един от резултатите
е бавно и неефективно
е-правителство.
Призовава се и за
конкретни мерки на
трудовия пазар, където заетостта е на
историческо
високо
ниво, но групи като
хората с увреждания,
ромите и младите
неквалифицирани хора
остават изолирани.

www.19min.bg
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ВАС С ВТОРИ ШАМАР ЗА НАП ПО КАЗУСА 19 МИНУТИ
ВТОРИ ШАМАР ПОЛУЧИ ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
ПРИХОДИТЕ, КОЯТО В НАРУШЕНИЕ НА
ЗАКОНА И СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРОЦЕДУРИ ВЕЧЕ 2 ГОДИНИ И 7 МЕСЕЦА
ОСЪЩЕСТВЯВА ТОРМОЗ НАД 19
МИНУТИ. С ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ
ТОЙ ПОТВЪРДИ ВЕЧЕ СПЕЧЕЛЕНОТО
ДЕЛО НА ОСНОВАТЕЛЯ НА 19 МИНУТИ СРЕЩУ РЕВИЗИОНЕН АКТ НА НАП.
ДУМИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА РАБОТАТА НА ДАНЪЧНИТЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ПОРЪЧКА ОТ
ЧЛЕН НА КАБИНЕТА СА: „НЕОСНОВАТЕЛНО”„НЕОТНОСИМО”, „НЕДОКАЗАНО”, „НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ”, „НЕ СА УСТАНОВИЛИ”.
СИРЕЧ, КАКТО ПИШЕМ ОТ САМОТО НАЧАЛО, И СЪДЪТ Е СТИГНАЛ ДО ИЗВОДА, ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С
ВЛАСТ, РЕКЕТ И НЕПРАВОМЕРЕН НАТИСК, ЗА КОЕТО НА ВСИЧКИ ВИНОВНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ.

Премиерът: Няма да
променяме данъци

Н

а бала на КРИБ
премиерът
Борисов се зарече да не променя
данъци. Според него
свалянето им, което
е класика за дясна
политика, било лява
– това бе отговор
на
предложението
за 5% ДДС на хляба и
7% на лекарствата.
А два дни, след като
сам обеща безплатна храна в детските
градини, обясни, че
комунистите искали безплатни неща,
а не можело да има.
Според него приходните агенции работели
перфектно, на което
се дължал излишъкът,
което обаче не е вярно.

Ето коментарите на
водещите икономисти:
„В България ДДС се
въвежда през 1994 г.
като данъчната ставка е в размер на 18%.
През 1996 г. тази ставката по ДДС е повишена до 22% и се запазва
такава до 1999 г., когато отново е коригирана, този път в посока надолу, и вече 20
години е 20%”, напомни Румен Гълъбинов.
Напомняме, че през
1994 г. на власт беше
коалиция с мандата

на ДПС между партията, част от СДС,
поставила за шеф на
парламента сегашния
евродепутат от ГЕРБ
Александър Йорданов,
и негласно с участието на БСП. През 1996
г. кабинетът беше на
червените, а през 1999
г. – синьото правителство на Иван Костов.
„Ниско ДДС означава
по-ниска преразпределителна роля през държавния бюджет и повече средства, които
остават при потре-

бителите. По-високо
ДДС - по-голяма намеса на държавата,
прекрасен стимул за
ДДС помпачите (винаги
гравитиращи
около политическите
партии, които управляват) и по-скъпи
стоки и услуги за потребителите”, отсече Бисер Манолов.
Кандидатът за шеф
на БНБ с най-добра
концепция, пренебрегнат заради парашутиста на Кръга Капитал, Кристалина,

МенТа и ГЕРБ Д. Радев
коментира и темата
за излишъка: „Няма
бюджетен излишък.
По дефиниция това е
резултат от нереалистично планиране
на бюджета. Излишък
има, когато си направил по-малки разходи
от планираните. Поголемите приходи не
зависят от субекта.
От субекта зависят
само разходите, но
това е дълга тема.
Това е специфично за
публичните финанси”.
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7 нови детски градини в София,
санират Шейново и Втора градска

„Изградена на груб
строеж е новата сграда
към Детска градина №
12 в кв. Мусагеница. Тя е
една от седемте детски
градини, които изграждаме в момента в София, и
ще бъде готова през есента за прием на деца“,
каза кметът Фандъкова при проверка. Инвестицията възлиза на 1.5
млн. лв. „Тази година над
80 млн. лв. от бюджета
на София влагаме в образование – изграждаме 7
детски градини и предстои да започне строителство на още 8 в Овча
купел, Подуяне, Искър,
Изгрев, Люлин, Триадица, на 10 училища, в пет
от тях се изграждат
физкултурни салони. Извършват се и цялостни
реконструкции в други
26 училища и детски градини”, допълни кметът.
„До есента общинската
II АГ Болница Шейново ще
бъде изцяло санирана. Очакваме между 20 и 25% икономия на средства от отопление, които ще остават
за болницата, за лекарите,
акушерките и сестрите.
Ефектът за болницата
освен икономически, ще
бъде и по-добри условия за
пациентите и персонала.
Ремонтните дейности са
планирани, без да прекъснат работата.
Всяка година отделяме
между 8-10 млн. лв. за дофинансиране на дейности
на общинските здравни
заведения. Отделно от

23 ПОСЛАНИЦИ
И ВМРО СЕ
СЧЕПКАХА ЗА
ГЕЙПАРАДА

в
тази сума са инвестициите, които правим в ремонти и ново оборудване
– тази година инвестираме 4 млн. лв. за сгради и
апаратура”, пък съобщи
Фандъкова при проверка-

в в В
к
та си във
Втора градска
болница.

четете още на
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ВМРО изрази категорична
политическа позиция срещу
провеждането на гейпарада
в събота в София, тъй като
патриотите съзират политически елемент в него. Тяхната
съпротива срещу шествието
и събитията, наричани още
Прайд, е традиционна. Също
традиционно група посланици, акредитирани у нас
защитиха проявата. Начело
на листата са американският
Рубин, колегите му от Великобритания, Франция, Испания,
Германия, Израел, Белгия и
дори Австралия. Тази година
събитието, което се очаква
да събере около и над 3000
души минава под девиза:
„Не давай власт на омразата, дай власт на любовта”.

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Кардиология, Кардиохирургия
и Съдова хирургия
www.tokudabolnica.bg

Съвременно лечение на сърдечно-съдовите
болести – планово и спешно
По договор с НЗОК

ГРАДСКА
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За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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На 30 мин. път в София, 20 мин. сме в задръстване, пикови са понеделник и вторник
СОФИЯ НАДМИНАВА ПО ТРАФИК МНОГО ПО-ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ КАТО САН ФРАНЦИСКО, ТАЙПЕ И СИДНИ,
ПОНЕЖЕ ВСЕ ОЩЕ, ВЪПРЕКИ ПОСТЕПЕННОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА „УМНИ СВЕТОФАРИ” И ДРУГИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И УЛЕСНЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, Е ПО-НАЗАД ОТ ТЯХ В ИНТЕЛИГЕНТНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ. ТАКА ПРИ 30 МИНУТИ ПЪТУВАНЕ С КОЛА ИЛИ АВТОБУС В ГРАДА, 20 МИНУТИ НИ
ОТНЕМАТ ЗАДРЪСТВАНИЯ И ИЗЧАКВАНЕ ПО СВЕТОФАРИ, КЪСТОВИЩА И ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ. В НОВОТО
СВЕТОВНО ПРОУЧВАНЕ НА ТОМТОМ СТАВА ЯСНО СЪЩО, ЧЕ НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ ДНИ СА ПОНЕДЕЛНИК И
ВТОРНИК, А ПИКОВИТЕ ЧАСОВЕ, КАКТО СИ И ЗНАЕМ СА РАНО СУТРИН И ПРИВЕЧЕР.

„Няма как да допусна общински съветници, които
би трябвало да познават
процедурите по изготвяне и приемане на план,
да ми вменяват някакви
тайни мисли за скрито и
открито застрояване. И
то представители на партии, които са допуснали
огромни части от Борисовата градина днес да са
частна собственост. От
тях не очаквам коректност, а още по-малко истината, защото тя не е в
тяхна полза”, коментира
кметът Йорданка Фандъкова. Покрай представянето в сряда на плана за
реконструкция на парка
и старта на дискусията
върху него, някои от сините представители в
местния парламент излязоха с позиции по темата.
Фандъкова продължава:
„Позициите, които споделих преди дни, и които
ще защитавам при обсъждането и приемането на
плана на Борисовата градина, са:
Не подкрепям предложението на проектанта
за изграждане на съществуващото преди десетилетия Климатично училище. Тази зона трябва да е
част от зелената система на парка.
Обектите на Спортна София и Конната база
трябва да бъдат запазени
на местата, на които са,
а стадион Юнак да е във
вида, в който го помним.
Стадионите в Борисовата могат да бъдат
реновирани, но не и разширявани.
Автокъщата трябва
да бъде премахната, за
което от миналата годи-

Съветници
манипулират за
застрояване в
Борисовата градина
на водим дела. На нейно
място се предвижда подземен паркинг. Предложението на арх. Ковачев
там да се изгради музей,
може да бъде обсъдено,
но мнението ми е, че не
трябва да се допуска застрояване извън съществуващото.
Къпалнята Мария
Луиза се запазва и категорично не се допуска допълнително разширяване
и застрояване”.

четете още на
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>>ОБОСОБЯВАТ 10 КАМПУСА В
СТУДЕНТСКИЯ ГРАД
„На финала
е проектът
за първия
студентски
кампус в
Студентския град.
На терен от
27 дка се
обособяват 4 от съществуващите общежития – три на Техническия университет и едно
на Минно-геоложкия. Предвиден е и паркинг на 2 нива с 40
места. С плана за Студентския
град обособихме 10 кампуса
и спасихме от застрояване
220 дка. През 2001 г. е приет

план, който
предвижда
застрояване
на всичко,
което може
да се застрои.
Най-фрапиращо беше, че
за застрояване е отреден дори и дворът
на Националната спортна
академия. Затова през 2008
г. започнахме изготвянето
на нов план, с който спасихме 70-те декара от двора на
НСА и общо 220 дка зелени
площи”, сподели във Фейсбук кметът Фандъкова.
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>>СИ СИ КЕЧ ОТНОВО В СОФИЯ
ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА HITS ONLY ИЗБУХВА С МОТОТО ALL STARS, ЗА
ДА СЪБЕРЕ В ЕДНА ВЕЧЕР ТРИ ОТ НАЙ-ОБИЧАНИТЕ ЗВЕЗДИ НА 80-ТЕ И
90-ТЕ. РАДИО ENERGY И KEEN ACTS ОТНОВО ОБЕДИНЯВАТ СИЛИ И ИЗНЕНАДВАТ ФЕНОВЕТЕ С УДАРНА ДОЗА ОТ НАЙ-ЛЮБИМИТЕ ПАРЧЕТА.
РЕЗУЛТАТЪТ Е КОМБИНАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ПРИПОМНИ НА ПУБЛИКАТА
ЗА ЩАСТЛИВИТЕ БЕЗСЪННИ НОЩИ И БЕЗКРАЙНИТЕ ТАНЦИ. ТОЗИ ПЪТ
ЗА ЩУРИЯ КУПОН НА 25 АПРИЛ ДОГОДИНА В СОФИЯ ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ
ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА ЕДНА СЦЕНА DJ BOBO, CC CATCH И ПЕРЛАТА НА ACE
OF BASE - JENNY. КАТЕРИНА МЮЛЕР (СИ СИ КЕТЧ), Е ОТКРИТИЕ НА
ДИТЕР БОЛЕН ОТ MODERN TALKING, ПОКОРЯВА КЛАСАЦИИТЕ СЛЕД
ПРОБИВА СИ ПРЕЗ 1985-А И ДОСТИГА ДО СТРАХОТЕН УСПЕХ С ЦЕЛИ 12
ХИТА В ТОП 20.

>>АЛЛА И ГАЛКИН ВДИГНАХА ПАЛАТ В КИПЪР
АЛЛА ПУГАЧОВА И СЪПРУГЪТ Й МАКСИМ ГАЛКИН СЕ СДОБИХА С НОВ ЕЛИТЕН ИМОТ
ЗАД ГРАНИЦА. ЗВЕЗДНАТА ДВОЙКА ПОСТРОИ ПАЛАТ НА БРЕГА НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ В
КИПЪР. СЪПРУЗИТЕ КУПИХА ЗЕМЯ В ЛИМАСОЛ И ВДИГНАХА ТРИЕТАЖНА ЛУКСОЗНА ЛЯТНА ВИЛА. СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПАЛАТА ПРОДЪЛЖИЛО ДВЕ ГОДИНИ, КАТО СЕ ОЧАКВА
РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ ДА ПРИКЛЮЧАТ ДО АВГУСТ. ОТ АГЕНЦИЯТА CYPRUS BUTTERFLY,
КОЯТО ДВИЖИ СДЕЛКАТА, ОБЯВИХА, ЧЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ВИЛАТА Е СТРУВАЛО НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ Й КОЛОСАЛНИТЕ 2,6 МЛН. ЕВРО. ОБЩАТА ПЛОЩ НА ПАЛАТА В КИПЪР
ВЪЗЛИЗА НА 600 КВ. МЕТРА. ОСВЕН МНОЖЕСТВОТО СТАИ И СПАЛНИ, ВЪВ ВИЛАТА СА
ПРЕДВИДЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДОМАШНО КИНО, САУНА, ОГРОМЕН ХОЛ С КАМИНА И
ПРОСТОРНА ТЕРАСА. ПРЕД ДОМА ЩЕ БЪДЕ ПОСТРОЕН И ОТКРИТ БАСЕЙН, СЪОБЩАВА
АГЕНЦИЯ МОНИТОР.

Инцидент беляза
снимките на
Бонд 25

Карамазов, Вергов и Геро
играят за последно
Съдийското трио Владо Карамазов,
Юлиан Вергов и Герасим Георгиев-Геро ще представи култовата комедия
Спанак с картофи на 7, 10 и 11 юли.
Изненадата поднася тазгодишното
трето издание на Театър пред театъра. Тримата актьори се събират
отново и за последен път, за да изиграят пред близо 3000 зрители под
звездите спектакъла на режисьора
Богдан Петканин. В комедията се
разказва за трио футболни съдии
и техните емоции в съблекалнята

преди и след мача. От 2 до 11 юли
на откритата сцена, която ще
бъде издигната пред Народния театър, ще се изиграят общо 10 представления. На 2 юли Малък градски
театър Зад канала гостува с Ромул
Велики, на 3 и 4 юли ще се играе Лисичета, на 5 и 6 юли – Един безумен ден,
на 8 и 9 юли – новата постановка
Актрисата с Аня Пенчева и Стефан
Данаилов. Трибуната ще е с капацитет 1000 места, а строежът й ще
започне в края на юни.

КИМ КАРДАШИЯН: ПОТОМКА
НА КРАЛСКИ ОСОБИ

АЛЕН ДЕЛОН С
НОВА ПЕСЕН
Прочутият френски актьор
Ален Делон записа нова
песен. Тя се казва Обичам
само теб. Текстът е написан от
французойката Джулия Пари,
а музиката – от канадеца Рик
Алисън. Песента е записана в
Студио Сен Жермен в Париж.
В клипа Делон е в студиото, в
процеса на запис на композицията. „Това е доказателство,
че и на 83 години актьорът
все още е изпълнен с енергия“, отбелязва изданието.
Най-известната песен на
Ален Делон е неговият дует с
Далида Parole, parole.

Родословното
дърво на Ким
Кардашиян
разкрива, че
тя е потомък
на шотландски кралски
особи чрез
връзката си
с холандския
бунтовник
Робърт Рой,
пише Daily
Record. 38-годишната риалити звезда е член на едно от най-известните шоу
семейства в света. Далечният роднина на Ким, Роб
Рой има родословие с първия крал на Шотландия
Кенет Макалпин. Изненадващото разкритие идва
от журналиста Крейг Уилямс, който решава да се
порови в историята на клана Кардашиян, след като
научил за техния афинитет към шотландските имена.
По-голямата сестра на Ким, Кортни Кардашиян
кръсти дъщеря си Пенелопе Скотланд Дисик, като
намигане към шотландските корени на семейството.

>>УДИ АЛЪН ЩЕ СНИМА НОВ
ФИЛМ В ИСПАНИЯ

Експлозия на
снимачната
площадка в
Лондон

Испанската фамилия Санча
с изложба в Двореца
Мащабна
изложба
От Малага
до Виена,
минавайки
през София
се открива
в Националната галерия – Двореца, където ще може да
бъде разгледана до 7 юли. Франсиско Санча и
Ленго е известен пейзажист, портретист, илюстратор и карикатурист. Роден е в Малага – родния град и на Пабло Пикасо, с когото го свързват
дългогодишно житейско и професионално
приятелство. У нас най-известен е Хосе Мария
де Санча и Падрос. През 1947 г. се озовава със
съпругата си в България, където след 3 години
се ражда дъщерята Алисия. Хосе Санча е сред
основателите на Сатиричния театър и автор на
неговото лого – кукерчето с камшика. Свързан е
и с първите стъпки на българското кино.

Режисьорът от САЩ Уди Алън ще снима новия
си филм в Испания, съобщи продуцентската
компания Медиапро. Снимките за романтичната комедия ще започнат на 10 юли в
курортния град Сан Себастиан - домакин на
ежегодния фестивал на испанското кино, и
ще продължат до края на август. Звездата в
актьорския състав е носителят на две награди
Оскар, Златна палма и БАФТА Кристоф Валц,
който се прочу най-вече след участията си
във филми на Куентин Таринтино. В лентата ще
се снимат още Джина Гершон, френският актьор Луи Гарел и испанските им колеги Елена
Аная и Серхи Лопес. Романтичната комедия,
която 83-годишният Алън ще снима, се явява
своеобразно продължение на любовната
му връзка с водещи европейски градове.
Режисьорът е снимал туристически филми в
Барселона, Париж, Лондон, Рим.

Две седмици, след като стана
ясно, че Даниел Крейг ще трябва да бъде опериран от контузия
на глезена, вследствие на каскада
от Бонд 25, нов инцидент беляза
снимките на продукцията. Целият снимачен сет Pinewood Studios
в Лондон беше затворен, след като
на терен се е получила експлозия.
Пострадали от произшествието
няма, гласи официалното съобщение в Туитър страницата на
филма. Въпреки това според Sun

при експлозията е бил ранен член
от техническия екип, който е бил
премазан от част от сета, паднал
върху него, докато той бил на рампа извън студиото. Това е поредното забавяне за лентата. Миналото лято режисьорът Дани Бойл
отказа да работи по продукцията,
като тогава носителят на Оскар
посочи творчески различия като
причина за сбогуването му с агент
007. Мястото му начело на заглавието зае Кари Фукунага.

NG отбелязва 75-ата
годишнина от Десантa
в Нормандия

National Geographic отбелязва 75-ата годишнина от решителната битка в
Нормандия с месец, изпълнен с въздействащо съдържание, посветено
на Втората световна война. Премиерите в тематичната програма включват Пресушаване на Океана: Десантът в Нормандия, Последната битка на
Хитлер, Очевидец: Десантът в Нормандия,„Кралят, който заблуди Хитлер,
както и още продукции на National Geographic. Специалната програма
стартира с премиера на Пресушаване на Океана: Десантът в Нормандия
на 6 юни от 21:55 часа.
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ХОРОСКОП

ОСВЕН В
ДЕВЕТНАДЕСЕТ
МИНУТИ ДНЕВНИ,
СЕДМИЧНИ И
МЕСЕЧНИ ПРОГНОЗИ
ЧЕТЕТЕ И В САЙТА
WWW.SLAVA.BG

Настроението на Телците
ще бъде добро през целия ден
и ще постигнат значителни
резултати. Девите да
следват естествения ход на
събитията. Работата на
Везните ще спори.

Овен

Рак

Везни

На делова среща ще обсъждате предстоящи
начинания,
включващи и чуждестранно участие. Ще съумеете
да се възползвате от
обстоятелствата и ще направите предложенията си
с последващи резултати.

Финансови
и други
интереси
ще поставят
някои от вас в условия да
избирате между повече
от една възможност. Няма
да сте безразлични и към
нечии нужди, очакванията
към вас не свършват.

Работата Ви
спори. Делови
ангажименти ще
са в центъра на
вниманието Ви. Успехът
Ви е гарантиран благодарение на пословичната
Ви далновидност. Не вземайте много присърце
критиките на околните.

Служебни
ангажименти
ще изострят
вниманието ви
върху поредния проблем,
който ще го решите, но с
известна доза неохота. Не
сте незаменими, за това
не налагайте присъствието си навсякъде.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Успешното
приключване на
доста ангажираща задача, по
която работите от доста
време ви осигурява необходимите ви средства.
Освен това вече имате
нужното ви време за да
се заемете със привлекателни и отдавна отлагани
занимания.

Не се притеснявайте излишно от
нищо. Силни сте
и можете да се
справите с всяка ситуация, стига да не загубите
присъствие на духа си.
В процеса на работа ще
направите най-добро за
нея и Вас.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Ще овладеете
напиращите
у вас емоции,
подтикващи ви
към агресия и разумно
ще следвате хода на
събитията. Снижаването
ви не е израз на слабост,
а добре премерен ход,
позволяващ ви последващи волности.

Ще се заемете с
повишаване на
квалификацията си, в търсене
на по-благоприятни
перспективи за бъдещето си. Обстоятелствата
ще благоприятстват
усилията ви, каквито и
чужди намеси да срещнете.

Нещо, което не
сте очаквали, че
може да се случи
ще ви изненада
приятно днес. Настроението ви през целия ден
е добро, благодарение на
което вършите работата
си с желание и постигате
значителни резултати.
Близнаци

Приключвайки
навреме работен проект или
поети ангажименти ще повишат доверието във вас и от това
ще последват интересни
предложения. В личните
си взаимоотношения си
наложете повече търпение и такт в общуването.

Дева

времето

В Бургас ще бъде слънчево. Минималната
температура ще бъде 17°, максималната 24°
В Перник ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 13°, максималната 25°

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА

Риби

Професионалната
ви работа ще
ви носи добро
самочувствие.
Отлично представяне пред
хора, оценяващи уменията
и знанията ви. Постигате
положителни резултати.

ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:
0878 225 395
reklama@19min.bg
Издателят не носи отговорност
за съдържанието на
публикуваните в изданието
цитати и рекламни материали.

Русе

min: 14о max: 25о

min: 15о max: 27о

Варна

София

Велико Търново

min: 18о max: 25о

min: 12о max: 23о

min: 13о max: 26о

В София ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде
12°, а максималната 23°

Във Варна ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 18°,
максималната 25°

Стрелец

Този ден се
характеризира
с промени в
личен план.
Към част от тях от дълго време се стремите,
затова няма да е чудно,
че ще останете особено
доволни от резултата.
Печелите дивиденти от
професионален проект.

София 1000,

Видин

Днес над страната ще има
променлива облачност с
превалявания от дъжд в западните райони. Mинималната температура ще бъде
11°, а максималната 27°.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде 14°, максималната
26°

Козирог

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Перник

Пловдив

Бургас

min: 17о max:24о
min: 13о max: 25о

min: 14о max: 26о
Сандански

Кърджали

min: 12о max: 26о

min: 12о max: 25о
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ВРЕМЕ

СИ ПРИ ПУТИН, ВОДИ МУ 2 ПАНДИ И 1000 ДУШИ ОТ БИЗНЕСА
ПРЕЗИДЕНТЪТ СИ ДЗИНПИН ПРИСТИГНА НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В РУСИЯ В ЧЕСТ НА 70-ГОДИШНИНАТА ОТ УСТАНОВЯВАНЕ НА
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ. 3-ДНЕВНАТА ВИЗИТА, КАКТО Я ОПИСВА НЮ ЙОРК ПОСТ, ЩЕ ИМА ИКОНОМИЧЕСКИ АКЦЕНТ, СЛЕД КАТО Е ИЗВЕСТНА ТЪРГОВСКАТА ВОЙНА НА КНР
СЪС САЩ ОТ ЕДНА СТРАНА, И БУРНИЯТ РЪСТ НА ОБОРОТА МЕЖДУ
ДВЕТЕ ИЗТОЧНИ ИМПЕРИИ – 25% НА ГОДИШНА БАЗА ДО НАД 108
МЛРД. ДОЛАРА. ИМЕННО ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ТОЙ ВОДИ ОГРОМНА
1000-ЧЛЕННА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ В
САНКТ ПЕТЕРБУРГ, КЪДЕТО ПУТИН СЕ СРЕЩА И С НАШИЯ ДЪРЖАВЕН
ГЛАВА РАДЕВ. СИ ВОДИ СЪС СЕБЕ СИ И 2 ПАНДИ ЗА МОСКОВСКИЯ
ЗООПАРК, ОТБЕЛЯЗВА НЮ ЙОРК ТАЙМС. РУСКИТЕ МЕДИИ ПОСТАВЯТ
УДАРЕНИЕТО ВЪРХУ ОЧАКВАНИТЕ ОБЩИ ПОЗИЦИИ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ ПО СЕВЕРНА КОРЕЯ, ИРАН И ВЕНЕЦУЕЛА. И СЪОБЩАВАТ, ЧЕ ЩЕ
ИМА СПЕЦИАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧЕСТ НА СИ В БОЛЬШОЙ ТЕАТР.

Критиката,
която понесе хитовият сериал на HBO
Chernobyl,
че
му
липсват „актьори с
цвят” всъщност има
основание, тъй като
в руската социална
мрежа ВКонтакте,
алтернативата на
Фейсбук в целия бивш
СССР, се появи един
от съветските войници, които са помагали за евакуирането
на населението от
района около авариралата през 1986 г.
украинска АЕЦ. Това е
Игор Анатолиевич Хиряк. Освен шоколадов
цвят на кожата, той
има и име с гръцки
корен, което го прави още по-екзотичен
персонаж. През 1985 г.
героят влиза в казармата и година по-късно е изпратен на мястото на аварията.
Игор е от Череповец,
региона на Вологда, 500
км на север от Москва.
Първи го разконспирира украинският портал TheBabel, който

Имало е черен в Чернобил,
сам се похвали

направи достояние на
света собствените му
снимки и почетната
му
благодарствена
грамота за участие
в операцията. Той е
бил част от поделение №75110 на 210-а
инженерна бригада,
която слага понтони на 2 май 1986 г. за
улесняване на бързата евакуация на населението от района на
Чернобил и Припят.
Има и медал за заслу-

ги пред отечеството
за това. В момента
Игор живее щастливо
в руската провинция,
хоби са му ловът и риболовът с неговия
син,
участва
в исторически
възстановки и
в местна комедийна самодейна трупа. През
2014 г. записва
даже
епизодична филмо-

>>€320 МЛРД. ИСКА ГЪРЦИЯ ОТ ГЕРМАНИЯ,
ЗАСЕГА НЕ СМЕ ЗАСЕГНАТИ
Репарации на стойност 320 000
000 000 евро поиска съвсем
официално Гърция от Германия. Повод са нанесени щети
по време на окупацията на
страната през Втората световна война – за щастие все
още няма подобен иск и към
България, която също се

настанява в Беломорието в
онези години. Жестът се разглежда като сетен пиар опит на
правителството на Ципрас да си
осигури шанс за победа на предстоящите след месец – на 7 юли,
парламентарни избори, които
премиерът свика след загубата
на евровота преди 10 дни.

ва роля в независима
продукция, както сам
се хвали в социалната
мрежа, предава РТ.
Напомняме, че според хитовия сериал
България НЕ Е СРЕД
ЗАСЕГНАТИТЕ ЧИННО
ИЗБРОЕНИ ДЪРЖАВИ
ОТ АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ.

>>2% ВОДИ ОПОЗИЦИЯТА ПРЕД
ЕРДОГАН В ИСТАНБУЛ
По данни на всички
социологически агенции
опозиционният кандидат
Екрем Имамоглу, който вече
спечели местния вот в Истанбул, има преднина от 2%
пред свиканите по волята
на президента Ердоган повторни избори в най-големия

град на Турция. Той събира
50,2% от гласовете срещу
48,1% за бившия премиер
Бинали Йълдъръм, близък приятел на нашия Б.
Борисов. Другият му авер
Ердоган започна кариерата си именно като кмет на
Цариград.
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Кобрата: Започваме
преговори с Руис

Кубрат Пулев започва
преговори за мач с изненадващия нов световен
шампион в тежка категория Анди Руис. Както
е известно българинът
е задължителен претендент за един от поясите на Руис.
„Бих посъветвал Джошуа да не се хвърля на
реванш с Руис, защото
ще загуби отново. При
това още по-тежко. Видяхте, че той бе наистина безпомощен. Има
една много хубава българска поговорка - не
си прави сметки без
кръчмар. Говореха за
следващи срещи, влючително водиха преговори и с нас за мач
през ноември на Уембли. Не го брояха за
жив, държаха се надменно, но Господ гледа
и бе на друго мнение.
Ние вече започнахме
преговори с Руис. Не

виждам причина двубоят да не се проведе
през ноември. Говорим
за Лас Вегас”, сподели Кубрат пред Тема
Спорт.
Ако все пак от щаба
на Анди Руис се съгласят за реванш с Джошуа, то Кобрата ще
излезе срещу следващия
в ранглистата на федерацията Агит Кабайел. Ако световният
шампион откаже да
защитава титлата на
Международната боксова федерация (IBF)
срещу задължителния
претендент (б.р. Кубрат Пулев), има голяма вероятност поясът му да бъде отнет.
Тогава българинът ще
се бие с Кабайел за световната титла.
„Тайсън Фюри? Не,
няма как да боксирам
с него за тази титла,
защото той е доста

Джошуа ще загуби и
евентуален реванш
за световните
титли, смята найдобрият ни боксьор
по-назад в ранглистата на IBF. До десетина дни всичко ще стане ясно. Ако Руис все
пак се реши на ход за
рeванш с Джошуа, ще
боксирам със следващия в ранглистата.
Това е правилникът
на федерацията. Още
малко търпение и
всичко ще си дойде на
мястото“, добави Пу-

лев пред Тема Спорт.
В същото време щабът на Антъни Джошуа активира клаузата за задължителен
реванш, която беше
залегнала преди първия двубой с Анди Руис.
Очаква се срещата да
се проведе до края на
годината, като най-вероятно мачът ще бъде
в Англия.

ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
УБИХА БЪЛГАРСКИ ФЕН
НА ЛИВЪРПУЛ СЛЕД
ФИНАЛА НА ШЛ
51-годишен българин,
фен на Ливърпул, почина
във Великобритания, след
като бе намушкан от запалянковци след финала на
Шампионска лига, пише
Би Би Си.
Венцислав Маргинов

е бил атакуван на улицата, докато се прибирал
от бар, в който гледал
футболния мач с двамата си синове. Един от тях
също е пострадал. Двамата са били откарани в
болница.

Маргинов бил в изключително тежко състояние
и починал след 3 дни в
здравното заведение.
За нападението е обвинен
31-годишен британец.

НЕЙМАР ПРОПУСКА КОПА АМЕРИКА
ЗАРАДИ ОБВИНЕНИЯТА В ИЗНАСИЛВАНЕ,
СРЕЩУ КРИСТИАНО ОТПАДНАХА
Неймар е взел решение да не играе на предстоящата Копа Америка, съобщи сензационно вицепрезидентът на Бразилската футболна
федерация Франсиско Новелето.
Футболистът на Пари Сен Жермен
е разстроен от цялата шумотевица около него във връзка с
обвинението в изнасилване, което негова
сънародничка предяви преди дни.
“Облазагам се, че Неймар ще пожелае да
бъде освободен от тима - заяви Новелето
пред SBT. - Той не се намира в нужното
психическо състояние да вземе участие в
турнира и заради батальона от журналисти, които го преследват, каза Новелето.

Както вече стана ясно, голмайсторът на Пари Сен Жермен бе
обвинен в изнасилване в Париж
на 15 май. Бразилецът веднага отрече твърденията на дамата. Той
дори показа съобщения и снимки
от социалните мрежи, от които
става ясно, че тя е била съгласна
на контакт с футболиста.
Копа Америка стартира на 14 юни, като
бразилците са домакини. Те са в една
група с тимовете на Боливия, Венецуела
и Перу.
В същото време обвиненията в изнасилване срещу другата голяма звезда на футбола
Кристиано Роналдо отпаднаха.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Хамалски услуги, транспорт
02/ 9588802, 0888/ 436 224
www.mestim.com
-----Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.05 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационна
програма с водещи Ели Гигова,
Боряна Каменова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев
08.30 По света и у нас Информационна емисия
08.45 Култура.БГ културно-информационен блок с водещи
Анна Ангелова, Александра
Гюзелева, Димитър Стоянович
и Михаил Заимов
09.45 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот
с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев
10.45 Мускетарите 3 тв филм /6
епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 анимационен филм
14.55 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
15.10 Сафарито на Скаут тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Мускетарите 3 тв филм /7
епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас Информационна емисия
18.15 Още от деня коментарно
предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Студио Футбол коментарно
предаване
21.45 УЕФА Лига на нациите: Холандия
- Англия, полуфинал пряко
предаване от Португалия
23.50 Съдебни хроники: Дело за
убийство тв филм /България,
1990г./, режисьор Пламен
Масларов, с участието на
Ицхак Финци
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доброто/ /п/
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ТВ ПРОГРАМА
02.20 Въздушен сблъсък игрален
филм/п/(14)
04.00 Туристически маршрути
04.30 Отблизо с Мира /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.4 еп.9
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс“ сериал, еп.22
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.5, еп.48
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ сериал, с.2 еп.12
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13, еп.21
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от Рая“ сериал, еп.16
21.00 Премиера: „Вътрешен човек“ сериал, еп.4
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Тежки престъпления“ - сериал,
с.5, еп.17
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.175,
176
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Опасни улици“ /п./ - сериал
NOVA
05.20 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 21/п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм,
сезон 2
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
15.00 „Прости ми“ (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс - Минус“ - публицистично предаване, на живо
17.00 „Намери ме“ (премиера) сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка“
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Черешката на тортата“ - предаване на NOVA, нов сезон
21.00 „Кошмари в кухнята“ (нов
сезон) - риалити
22.00 „Добрата съпруга“ - сериен
филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 21
00.30 „Костюмари“ - сериен филм,
сезон 6
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
05.50 „Драга фамилия“ - сериал,
сезон 3
06.50 „Уокър - тексаският рейнджър“
- сериал, сезон 8 /п/
07.50 „Снайперисти“ - сериал, сезон

4 /п/
09.10 „Всички обичат Реймънд“ сериал, сезон 6 /п/
10.00 „Последен изход“ - сериал /п/
11.00 „Тринайсет“ - сериал, сезон 2 /п/
12.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“- сериал, сезон 8
14.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 4
15.00 „Последен изход“ - сериал
16.00 „Всички обичат Реймънд“ сериал, сезон 6, 2 епизода
17.00 „K-9“ - екшън-комедия с уч. на
Джеймс Белуши, Мел Харис, Ед
О‘Нийл, Джеймс Ханди, Уилям
Садлър и др.
19.00 „Тринайсет“ - сериал, сезон 2
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 3
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22.00 „Елизиум“ - екшън - фантастика
с уч. на Мат Деймън, Джоди
Фостър, Диего Луна, Хосе Пабло
Кантийо, Уилям Фихтнър Алис
Брага, Талиса Сото, Майкъл
Шанкс, Шарлто Копли и др.
00.15 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 3 /п/
01.15 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
07.00 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 6
08.50 „Щурият Ръсел“ - семеен филм
с уч. на Фред Уилард, Джон
Ратценбергер, Мейсън Вейл
Котън, Макена Грейс, Джон
Хънигън, Чарлз Робинсън и др.
11.00 „Отмъщението“ - сериал,
сезон 4
12.00 „Мисли като мъж“ - романтична комедия с уч. на Кевин Харт,
Кели Роулънд, Крис Браун,
Тараджи П. Хенсън, Габриел
Юниън, Джери Ферера, Романи
Малко, Гари Оуен и др.
14.30 „В кадър“
15.00 „Да срещнеш Джо Блек“ - драма с уч. на Брад Пит, Антъни
Хопкинс, Клер Форлани, Джейк
Уебър, Марша Гей Хардън,
Джефри Тамбор и др.
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6
21.00 „Шаферът“ - романтична
комедия с уч. на Патрик
Демпси, Мишел Монахан,
Кевин Маккид, СидниПолак,
Бю Гарет и др.
23.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6 /п/
00.00 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 6 /п/
FOX
05.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 16
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 6
06.25 Психаротерапия - втори сезон,
еп. 22
06.45 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 1
07.10 Касъл - пети сезон, еп. 9
08.00 Касъл - пети сезон, еп. 10
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 16
09.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 6
10.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 7
10.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 12
11.40 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 13
12.35 Доказано невинни, еп. 3
13.30 911 - първи сезон, еп. 1
14.25 От местопрестъплението:
Маями, еп. 16
15.20 Касъл - пети сезон, еп. 11
16.15 Касъл - пети сезон, еп. 12
17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 17
18.05 Семейство Симпсън - дватесет и

първи сезон, еп. 6
18.35 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 7
19.00 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 2
19.30 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 3
20.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 14
21.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 15
22.00 Не си мой тип, еп. 1
22.30 Не си мой тип, еп. 2
23.00 911 - първи сезон, еп. 2
23.50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 17
00.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 8
01.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 9
01.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 14
02.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 15
03.20 Живите мъртви - пети сезон,
еп. 16
04.25 Куантико - втори сезон, еп. 16
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.17 - 19
09.00 „Усмивчица“ - комедия (САЩ,
Германия, 2007), режисьор Грег
Араки, в ролите: Ана Фарис,
Джон Кразински, Адам Броуди,
Бен Фалкон и др.
10.45 Телепазар
11.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.20, 21
13.00 Телепазар
13.15 „Чужденецът“ - комедия,
романтичен (България, 2012),
режисьор Николай Илиев, в
ролите: Любомир Ковачев,
Николай Илиев, Саня Борисова,
Кристоф Ламбер, Елен Колева,
Асен Блатечки, Валентин
Гошев, Катрин Готие и др.
15.15 „Баща за Коледа“ - романтичен,
драма (тв филм, Канада,
САЩ, 2016), режисьор Тери
Инграм, в ролите: Ерин Кракоу,
Найъл Матър, П. Лин Джонсън,
Майкъл Копса и др.
17.00 „Тайният живот на вторите
съпруги“ - романтичен, драма
(тв филм, Канада, САЩ, 2008),
режисьор Джордж Менделюк,
в ролите: Андреа Рот, Брайън
Макнамара, Дан Пейн, Лора
Солтис, Джил Морисън и др.
19.00 Телепазар
19.15 „Големи топки“ - комедия,
спортен (САЩ, Германия, 2004),
режисьор Роусън Маршал
Търбър, в ролите: Бен Стилър,
Рип Торн, Винс Вон, Кристин
Тейлър и др.
21.00 „Краят на света“ - фантастика,
екшън, комедия (Великобритания, САЩ, Япония, 2013),
режисьор Едгар Райт, в ролите:
Саймън Пег, Ник Фрост, Мартин
Фрийман, Пиърс Броснан, Розамунд Пайк, Пади Консидайн,
Еди Марсан и др.
23.15 „Тръмбо“ - биографичен, драма
(САЩ, 2015), режисьор Джей
Роуч, в ролите: Брайън Кранстън, Даян Лейн, Хелън Мирън,
Майкъл Стулбарг и др.
01.45 „Седем часа разлика“ /п./ сериал
03.45 „Тайнството“ - хорър, трилър
(САЩ, 2013), режисьор Тай
Уест, в ролите: Джо Суонбърг,
Ей Джей Боуън, Кентъкър
Одли, Ейми Саймец и др. [16+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Ези-тура: Шопинг - поредица за

пътешествия и лайфстайл
10.30 Изгряващо слънце - сериал,
семеен
11.30 Да нарисуваш престъпление сериал, криминален
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Сърцето на самурая - исторически сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Живот в лъжа - сериал, политическа драма
21.30 Новините ON AIR
22.15 Сила - криминален сериал
23.15 Ликвидация - криминален
сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев /п./
01.30 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Предприемачи - док. поредица
на Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Здравей, свят - док. поредица
на Bloomberg
20.00 Светът е бизнес с Николай
Кръстев
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
22.00 Мечтатели - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./

Водоравно: Ако бях заменима. Окана. Вис. Мар. Амадина. Нло. Ни. Ода на радостта. Джена. Аре. Арин. Ен. Кабаре. Ена. Ох. Калин. Налеп. Аташе. Амарило. Ода.
Ено. Оки. Ап. Араваки. Ева. Агава. Оле. Алов. Оби. Ат. Ретина. Авитохол. Лапа. Онек. Новините. Трилема. Анен. Инаби. Он. Лу. Отен. Хутор. Сол. Масарик. Ваза.
Ошо. Оля. Онихит. Инамото. Акино. Скара. Аменабар.
Отвесно: Ако можеха да говорят. Шик. Окаден. Тарабини. Емона. Абадан. Ка. Авителина. Ар. Янина Кашева. Окен. Сома. Охана. Алена. Ах. Махало. Араби. Окото
на бурята. Лав. Арана. Ил. Ло. Ити. Ом. Миндер. Мо. Ер. Ва. Око. Весло. Енаке. Елинор. Нан. Оса. Ари Ватанен. Вика. Чим. Трели. Алипин. Сахиб. Мантинела. Онат.
Лозина. Мариана Попова. Емулатор.
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Апаши
ЕТО КЪДЕ
ИЗЧЕЗВАЛИ
КОЛЧЕТАТА,
ВЪЗПРЕПЯTСТВАЩИ
ПАРКИРАНЕТО...

Снимка: Диана Колева

Бате Гошо:

Кампанията на
ГЕРБ за местните
избори в Пловдив
и Варна ще се проведе под слогана:
Ние строим - Вие
плувате!

-----------------------------------------:) :P :D
завалят идиоти...
:) :P :D
Толкова хора живеят в
Златната
рибка:
облаците, че вече ме е
Имаш
три
желания.
страх, че някой ден ще

>>СУДОКУ
лесно

- Искам да са четири!
- ОК, остават ти три
желания.
:) :P :D
Съпруг и съпруга се
карат зверски. В един
момент съпругата не
издържа:
- Тъпанар, изчезвай
оттук!
Примирен, мъжът се
отправя към вратата, но
тя продължава:
- И дано да пукнеш бав-

умерено

но и в агония!
Като чува това, мъжът се
обръща и казва:
- Значи да остана, а...?
:) :P :D
Вчера Веселин Маринов е нападнал в парка
Бойко Борисов, за да му
изпее новата си песен.
:) :P :D
Полски емигрант в
Щатите ще си вади шофьорска книжка. Първо
трябва да мине очния

преглед. Докторът му
показва с показалката
табло със следните
букви:
CZWIXNOSTACZ
- Можете ли да прочетете?
- Да прочета ли, че аз
го познавам този човек
даже.
:) :P :D
Лятото дойде с 5 кг
по-рано.
:) :P :D
Пушите ли?
- Не.
- Пиете ли?
- Не.
- Наркотици?
- Не.
- А как разпускате?
- Не се напрягам.
:) :P :D
Една майка така силно се
провикна към хлапето си
"Остави тоя боклук, бе!",
че шофьорът на преминаващото пежо, слезе и
продължи пеша...
:) :P :D
Семейство празнува
25-годишнина от сватбата.
- Скъпа, трябва да ти
призная - казва мъжът.
Аз съм далтонист.
- И аз трябва нещо да ти
призная - казва жената.
- Не съм от Перник, от
Мозамбик съм.

трудно
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