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ШОК И
УЖАС
Океанът край Фарьорските
острови почервеня, след като
стотици китове и делфини
бяха избити в традиционния
годишен лов , близо до
Торсхавн, столица на остров
Стреймой
Човешката цивилизация може да изчезне към
2050 г., смятат австралийски учени

И Дракула се оказа българин, от Шишмановци

Евтаназираха 17-годишна холандка заради
психо травма от изнасилване

809 млн. лева са годишните загуби от пиратство Чаша вино дневно намалява риска от депресия
в България

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Слави: И Дянков дал 3, 7 млн. лв. повече само на ГЕРБ,
Мая: Горанов е сгазил законаа
припомня Трифонов.
„Отцепници имаше
от ДПС (Касим Дал
и Корман Исмаилов),
от Атака, от Синята коалиция, а ПГ на
РЗС се разпадна. И
всички тези отцепници станаха офици-

Независими
депутати осигуриха
бонуси за властта,
а Сметната палата
отказа проверка
„Партиите са получили по-високи размери на субсидиите си в
реално нарушение на
закона, с което е ощетен общественият
интерес”, заяви пред
Nova в предаването
Плюс-Минус
омбудсманът Мая Манолова. „Става дума за
изтичане на колосален финансов ресурс.
Подобно разхищение
на публичен ресурс е
престъпно”, категорично подчерта тя,
визирайки действията на МФ начело с
Владислав
Горанов.
Припомняме, че от
Министерството на
финансите (МФ) бяха
изплатени партийни
субсидии от бюджета по 13,23 лв. за един
действителен глас,

вместо полагащата
се субсидия от 11 лв.
Такова е надвшваване
има от 2014 г., именно след като Горанов
става финансов министър. За първи път
информацията
за
това се появи в публичното пространство благодарение на
екипа на Слави Трифонов. Сега шоуменът
обяви, че и през 2012
г. от само ГЕРБ са получили повече пари от
предвиденото в закона.
На страницата си
във Фейсбук Трифонов
се обърна към тогавашния финансов
министър
Симеон
Дянков, като посочи,
че през въпросната
година партията на
властта получи 23

Зарков:
Браво на прокуратурата
„Само прокуратурата реагира адекватно на
партийните субсидии, защото направи проверка”,
заяви зам.-шефът на ПГ на БСП Крум Зарков. Той
посочи, че за пореден път НС било сезирано за
проблема не от институциите, а от медиите. Опозицията отново настоя министърът на финансите Владислав Горанов да понесе политическа
и наказателна отговорност заради казуса със
субсидиите. Зарков поиска да се разбере как са
реагирали институциите, когато станало ясно, че
вместо по 11 лв. партиите получили по 13 лв. за
глас. „Защо се получава формулата, която отива
извън посочените в закона 11 лв.”, запита той.

ално независими, ама
не дотам.
Голяма
част от тях просто
попълваха
декларация за принадлежност към друга партия, най-често към
ГЕРБ, и партийната
субсидия отиваше в

касата на "новата"
им партия, а не в
касата на партията, от чиято листа
са избрани. И логично най-много кинти
отиваха в касата на
ГЕРБ”, посочи водещият. Така се голяма

част от средствата
мигрирали към касата на управляващата партия. В същото време Сметната
палата е отказала да
провери дали е незаконно да се пренасочва субсидия.

Борисов за 2-ри път предложи 1 лв. субсидия

925 000 лв. субсидия,
което делено на 1 678
641 получени гласа на
изборите през 2009
г. прави 14,25 лв. при
обявени по закон 12
лв. на глас. Ако регламентът е бил спазен,
то би следвало ГЕРБ
да получи само 20 143
692 лв., което прави
разлика от 3 781 308
лв.
Водещият описва и
механизма, по който
е дадена по-голяма
субсидия - чрез независимите депутати.
Според правилника на

НС депутат, напуснал парламентарната си група, или такъв, чиято група се
е разпаднала, става
независим и може да
подпише декларация
за
принадлежност
към друга партия.
По закон парите от
субсидията следват
депутата, а не партията, от която е
избран.
"И логично най-много кинти отиваха
в касата на ГЕРБ",
посочва Трифонов и
припомня, че тогава

Дянков е отказал да
посочи имената на
депутатите, обявили
принадлежност към
ГЕРБ с оправданието,
че така ще се споделят лични данни.
„В 41-ото НС изведнъж се нароиха много
независими,
което
беше много важно
за
разпределянето
на партийната субсидия. Според тогавашния закон партийната
субсидия
следваше депутата, а
не партията, от чиято листа е избран”,

Нинова: Тревога и подмяна е предложението на премиера
„Премиерът Бойко Борисов
не е събрал кураж да премине
през вратата на залата и да
застане пред народните представители”, заяви лидерът на
социалистите в сотавка Корнелия Нинова от трибуната
на НС. Ако бил направил това,
Нинова щяла да го пита защо
за 10 г. управление правителството докара държавата до
това състояние. Тя настоява за
политическа отговорност от
правителството.
"Тревога, подмяна и безотговорност" е внесения законо-

ставям на вниманието думата
подмяна. Това е най-тежкият
доклад, който България
получава в ЕС. Г-н Борисов
казва: "Бизнес средата в
България е най-добрата".
проект от страна на Борисов Европейският доклад:
за промяна на партийните
"Средата в България е
субсидии от 11 на 1 лв. на глас, слаба, има корупция",
смята Нинова. Соцводачката
посочи Нинова. Тя прие сигурна, че въпросът за
помни, че правителството
партийните субсидии ще се
е получило "два шамара"
реши разумно.
от холандския външен миТя акцентира, че по същото
нистър, който заявил, че не
време е излязъл и един
влизаме в Шенген заради
европейски доклад. "И тук по- корупция.

2 седмици, след като обяви, че няма да има 1
лв. субсидия, понеже олигарси ще купят партиите, също както след референдума през 2016г.,
премиерът Бойко Борисов отново предложи
сваляне на партийните субсидии. С надеждата
за "бламиране" от съдружниците във властта.
Припомняме, че преди 3г. идеята беше възпрепятствана от тогавашния коалиционен партньор
Реформаторски блок. Сега вероятно при последващо гласуване проектозаконът може да бъде
възпрепятстван от ОП и ДПС, с които в момента
Борисов е в съюз.
"Вкарваме закон за 1 лев субсидия за партиите",
заяви премиерът след среща в НС със своите
депутати от ГЕРБ. Законопроектът е бил внесен късно в сряда от МС, добави той. В него е
записано, че влиза в сила от 1 юли 2019 г. Освен
това партиите, които са получавали надписани
субсидии през последните 3 г. ще ги връщат. Както 19' писа, това е противоправно: бг закон не
може да има обратна сила. Бюджетната комисия

в НС прие поправката с 10 гласа „за“. Депутатите
от БСП отказаха да участват в гласуването на
комисията.
Фиксирането на субсидиите в размер 1 лв. за
глас в годишен размер, считано от 1 юли 2019
г. трябва да намали разходите по държавния
бюджет и редуцираният разход на бюджета за
второто полугодие ще бъде 1 460 402 лв.

МенТа: Левче за партиите е див популизъм
Като „див популизъм” определи шефката на Бюджетната комисия МенТа Стоянова намаляването
на субсидията за партиите до 1 лв. Тя подчерта, че
ГЕРБ многократно е изразявала подобна позиция. Сега обаче „някои партии” нагнетили
обществено напрежение. Всъщност, проблемът е в незаконното завишаване на предвидените от закона 11 лв. на глава до над 13 лв.

от финансовия министър. Не за субсидии от
1 лв., каквито предложи само и единствено
премиерът. „Разбирам, че всички се радват, че
икономиката от тези субсидии ще отидат за детски градини”, граматично неиздържано се изказа
тя, без да е ясно откъде черпи информация за
всенародната радост, която към часа на изказването й дори не беше изявила някаква форма.

Влади: Да видим как ще я карат

„Нека да видим как може да се прави политически модел с 1 лв.", заяви
пред пред журналисти министърът
на финансите Владислав Горанов, след като премиерът Бойко
Борисов предложи намаляване на
партийните субсидии. Той посочи,
че след като системните партии
в парламента са започнали да
играят несистемно, ГЕРБ ще
покаже, че и тя може.
"Ние се страхуваме от зависимост,
затова сме подкрепяли досега
това ниво на партийни субсидии.

Но след като колегите от другите
партии не се страхуват, ние не сме
по-лоши от тях, ще се справим",
заяви министърът.

>>ДПС:
TОВА Е
ДЕМАГОГИЯ
“Това e популизъм, който ще
доведе до тежки последици
за демокрацията в България”,
заяви поповод на намаляването на партийната субсидия
зам.-шефът на ПГ на ДПС
Йордан Цонев по време на
заседанието на парламентарната комисия по бюджет и
финанси. По думите му така
„ще се върне тоталната
зависимост на партиите
от бизнесмени, олигарси и
сенчест бизнес”.
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Каракачанов:
25% шанс да
няма сделка
за Ф-16

"2 млрд. лв. е максимум нормалната сума,
която ние можем да си
позволим”, заяви вицепремиерът и министър
на отбраната Красимир
Каракачанов по повод
на сделката за Ф-16.
„Няма да се реже нито от
бройката, нито от способностите на самолетите", подчерта той.
Министърът обясни,
че Конгресът на САЩ
не определя цената за
изтребителите, а само
поставя финансовия таван на цената, на която
американското правителство може да сключи
договор с България.
Каракачанов даде
пример със Словакия,
за която Американският
конгрес гласувал 2.8
млрд. долара, а словашкото правителство и
САЩ подписали договор
за 1.8 млрд. долара. По
думите му България
и САЩ трябва да се
засекат под началната
оферта, която страната
ни получила в края на
миналата година.
Вицепремиерът посочи,
че винаги има шанс да
няма сделка, ако двете
страни не намерят приемлива страна, на която
да се срещнат. Този шанс
- за провал на сделката Каракачанов оценява на
не повече от 25%.
По време на участието в комисията обаче
Каракачанов изтъкна,
че ако се наложи да се
плаща цялата сумата за
изтребителите на куп,
ще се наложи промяна
и във финансирането
на другите проектите
за модернизация на
българската армия.
Каракачанов посочи, че
в 14-дневен срок трябва
да получим и официално
предложение за цената
на изтребителите.
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>>В ГЕРМАНИЯ СПРЯХА НАШ МИКРОБУС С 66 ДЕФЕКТА, МИНАЛ БГ ПРЕГЛЕД
МИКРОБУС С РЕМАРКЕ С БЪЛГАРСКА РЕГИСТРАЦИЯ БИЛ
СПРЯН ЗА ПРОВЕРКА В ГЕРМАНИЯ И СЕ ОКАЗАЛО, ЧЕ СЕ
ДВИЖИ С НАД 60 ДЕФЕКТА, МАКАР ЧЕ БИЛ МИНАЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД У НАС СЕДМИЦИ ПО-РАНО. КОЛАТА
БИЛА СПРЯНА ЗА РУТИННА ПРОВЕРКА ОТ ПОЛИЦАИ В
ЛЮДЕНЩАЙН. ЗАПУСНАТИЯТ ВИД НА КУПЕТО НАКАРАЛ
ПОЛИЦАИТЕ ДА ПОИСКАТ ЕКСПЕРНА ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМОБИЛА, СЪОБЩИ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ. В КРАЙНА СМЕТКА СПИСЪКЪТ НА ДЕФЕКТИТЕ СЕ
ОКАЗАЛ РЕКОРДНО ДЪЛЪГ - ОБЩО 66, ОТ КОИТО 44 НА
МИКРОБУСА И 22 НА РЕМАРКЕТО.
СПОРЕД ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО НА ПОЛИЦИЯТА, СПИРАЧКИТЕ НА МИКРОБУСА РАБОТЕЛИ САМО ОТЧАСТИ,
ГОЛЕМИ РЪЖДИВИ ДУПКИ ПО ШАСИТО БИЛИ ЧАСТИЧНО

ЗАПЪЛНЕНИ И ЗАМАЗАНИ С БОЯ, А РЕМАРКЕТО ИЗОБЩО НЯМАЛО АМОРТИСЬОРИ. "РЪЖДЯСАЛАТА ЩАЙГА",
КАКТО Я НАРИЧА СПИСАНИЕ "ФОКУС", НЕЗАБАВНО БИЛА
СПРЯНА ОТ ДВИЖЕНИЕ, А СРЕЩУ ШОФЬОРА Е ИЗДАДЕНО
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
НАЙ-КУРИОЗНОТО Е, ЧЕ КАКТО МИКРОБУСЪТ, ТАКА И
РЕМАРКЕТО САМО ПРЕДИ ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ УСПЕШНО
БИЛИ ПРЕМИНАЛИ ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД В
БЪЛГАРИЯ. ОГРОМНИЯТ БРОЙ ДЕФЕКТИ ОБАЧЕ ЯВНО НЕ
Е СМУТИЛ ТАМ НИКОГО, КОНСТАТИРА ВЕСТНИК ВЕСТФАЛЕНПОСТ. РЕДИЦА ИЗДАНИЯ НЕ КРИЯТ УДИВЛЕНИЕТО СИ
ОТ ТОЗИ ФАКТ И ПИШАТ: 66 ДЕФЕКТА! ОПАСНОТО ВОЗИЛО Е ИМАЛО ВАЛИДЕН ПЕЧАТ ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД ОТ БЪЛГАРИЯ.

За 10 лв. подкуп дадоха
затвор и 1000 лв. глоба,
за апартаментите на
властта - нищо

Борбата с корупцията в България върви
с пълна пара. На всеки ъгъл се арестуват
рушветчии, съдят се и
се наказват. Който не
вярва, да помисли пак.
Имаме специализирани
органи за борба с този
обществен бич. Като
например КПКОНПИ. А
те си имат своите покриви и тераси.
През 2018 г. от Върховния касационен съд
окончателно за корупция са осъдени 52-ма
души.. Както може да
се очаква, осъдени висши чиновници няма,
пише Mediapool. Но за
сметка на това читателят на доклада на
ВКС може да се позабавлява с рушвет от
10 лв. за цели двама полицаи, крадено колело,
което се превръща в
подкуп.
Мъж е арестуван
след опит да подкупи в
полицаи в Благоевград,
които го спират за
проверка на пътя. Той

не може да открие документите на колата,
уж ги търси, но след
малко се връща при служителите с предложение за подкуп. Предлага
им...10 лв. Единият полицай отказва. Тогава
шофьорът предлага на
другия. Той също отказва. В крайна сметка
мъжът оставя парите
на капака на колата,
след което е арестуван.
Осъден е единодушно
на три инстанции, което не значи, че делото
е минало безпроблемно.
В един момент защитата на обвиняемия
настоява да му се направи
психиатрична
експертиза, но номерът не минава.
"По делото липсват
данни за предишни психиатрични страдания
у подсъдимия, което
поначало би могло да
обуслови
назначаването на такова експертно изследване", са
аргументите, с които
съдът отказа такова

изследване. Осъден е на
6 месеца условно и 1000
лв. глоба.
Друго емблематично
за антикорупционните
усилия на държавата
дело е това с колелото-подкуп. През 2015
г. мъж от Бургас краде
колело на стойност 330
лв. Отива в сервиз за
автомобилни гуми и се
опитва да го продаде за
20 лв. За беда мъжът, на
когото го предлага, се
оказва полицай. Понеже
велосипедът е нов, а и
с дамска рамка, полицаят се усъмнява, че
може да е краден и за-

почва да разпитва. Не
след дълго другият признава, че го е откраднал.
Полицаят му нарежда да не мърда, докато
дойдат колегите му,
понеже той самият не
е на смяна. Дотук има
само кражба, но след
малко се появява и корупционното престъпление - докато пристигне екипът, крадецът
започва да предлага на
полицая да му продаде
колелото по-евтино, за
да не бъде арестуван.
Първо сваля цената на
10 лв., а след това на-

право иска да му го подари. Арестуван е и предаден на съд.
Той окончателно осъден на година и половина затвор.
Сред
т.нар.
корупционни дела могат
да се намерят и такива, по които са осъдени
държавни
служители
– например надзирател
в затвор или полицай
заради 20 лв. подкуп.
Но предимно се наказват опитите да бъдат
подкупени служители
на МВР. Дали ще бъде с
10 лв. или 1000 лв., няма
значение. В тези случаи
и съдът, и прокуратурата са безкомпромисни.
Колкото до другите
(голямата корупция) –
те са ясни. Там е трудно и сложно да се работи. И все нещо пречи.
Или както написа прокуратурата в годишния си доклад за 2018 г.:
"В голямата си част
те (делата б.р) се характеризират с висока
правна и фактическа
сложност и изискват
продължително разследване във времето, за
събиране и проверка на
значителен обем доказателствен материал.
Разкриваемостта остава все така недостатъчна поради редица
обективни обстоятелства: трудност при
разкриването, решения
на колективни органи,
прикриващи корупционните практики"
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>>ПЕТРОЛЪТ ПОЕВТИНЯ 19,55%, БЕНЗИНЪТ ТРЯБВА ДА Е МАКС.2 ЛВ.
НЕОБЯСНИМИ СА ЦЕНИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ НА ФОНА НА НЕСЕКВАЩИЯ СПАД НА КОТИРОВКИТЕ НА ПЕТРОЛА – 19,55% ОТ ПОСЛЕДНИЯ МУ ПИК,
ОТБЕЛЯЗАН НА 24 АПРИЛ ТОЧНО ПРЕДИ НАШИЯ ВЕЛИКДЕН – 74,57 ДОЛАРА. В
СРЯДА СТОЙНОСТИТЕ НА НЕФТА ДОСТИГНАХА НАЙ-НИСКИТЕ СИ НИВА – ПОД
60 ДОЛАРА, А В ЧЕТВЪРТЪК СЕ УВЕЛИЧИХА НЕЗНАЧИТЕЛНО ДО 61,24 ДОЛАРА,
НО ЗА НАЙ-СКЪПИЯ СОРТ БРЕНТ, ДОСТА ПО-НЕДОСТЪПЕН ОТ ИЗПОЛЗВАНИЯ
ОТ ЛУКОЙЛ УРАЛС. СКОЧИЛАТА С 9 СТОТИНКИ ЦЕНА НА А95 ОТТОГАВА ДОСЕГА ОБАЧЕ Е НЕПОКЛАТИМА. НЯМА РАЗУМНО ОБЯСНЕНИЕ ЗАЩО, ТЪЙ КАТО
ДАНЪЦИТЕ, АКЦИЗИТЕ И ДОЛАРЪТ СИ КРОТУВАТ. ТАКА ЧЕ ДНЕШНАТА ЦЕНА
НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ 2,29, А НАЙ-МНОГО 2 ЛВ, АКО Е ВЯРНО, ЧЕ ПЕТРОЛЪТ СЪСТАВЛЯВА МАЛКО ПОД ПОЛОВИНАТА ОТ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ГОРИВОТО. А ДИЗЕЛЪТ, КОЙТО У НАС СТРАННО
ЗАЩО Е ПО-СКЪП ОТ БЕНЗИНА, СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОД ДВУЛЕВКА. ОБЯСНЕНИЕТО СЪС ЗАКЪСНИТЕЛНОТО ОТРАЖЕНИЕ НЕ
МИНАВА. ПИКЪТ ОТ 24 АПРИЛ Е ОТРАЗЕН В СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА В СКОК НА ГОРИВАТА У НАС. СЛЕД ТОВА ПЕТРОЛЪТ
ЗАПОЧВА ПОСТЕПЕНЕН СПАД, КОЙТО САМО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДНИ ВЕЧЕ Е 7%, НО ЦЕНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАКОВАХА НА
2,29 ЗА А95 И 2,35 ЗА ДИЗЕЛА. И НЕ МРЪДНАХА. ДАЖЕ РЕЗКИЯТ СПАД НА НЕФТА ОТ 31 МАЙ, КОГАТО БРЕНТ СЕ СРИНА НА
БОРСИТЕ, ОЩЕ НЕ Е ОТРАЗЕН. А ПРИ ПОКАЧВАНЕТО МУ ПРЕЗ АПРИЛ, ЗА СЪЩИЯ СРОК ВЕЧЕ БЕШЕ ОТЧЕТЕН.

Заместник-министърът на транспорта Ангел Попов присъства на старта на
представянето
на
новите пътни такси
за автобусите и камионите, които държавата въвежда, за да
събира повече пари за
строителство и поддържане на пътната
мрежа, която тежките превозни средства
над 3,5 т. най-много натоварват. Чрез
системата ще стане
невъзможно и пренасянето на контрабанда,
понеже ще бъде веднага засичана. А именно
събирането на акцизите се оказа основна
критика на Европейската комисия към
България преди дни в
нейния икономически
доклад за нас, наред с
прането на пари през
частна бг банка.
Българската електронна тол-система ще бъде най-модерната в Европа,
въпреки че цените
й са несравнимо пониски дори от сръбските, да не говорим
за останалите в ЕС,
стана ясно на срешата с медиите. Тя
ще бъде базирана на
GNSS - Глобална Навигационна Сателитна
Система. Таксуването ще става без спи-

Представиха новите
пътни такси за
автобусите и
камионите
ране, автоматично,
без станции, будки,
бариери или каси за
плащане, за които
трябва да са подготвени монети, както
сме виждали в останалите държави. Ще се
пресмята по няколко
показателя:
брутно
тегло, брой оси, емисионен клас, катего-

рия на пътя. Цялата
информация и разплащанията ще стават
чрез бордово устройство TолПас за чести
или регулярни пътувания, по-подходящо
за нашите автобуси и
камиони, което ще се
предоставя безплатно
от оператора ИТС. И
чрез ръчно таксува-

не за чужденците или
рядко ползващите услугата с предварително зададен маршрут
за единични или транзитни пътувания. Системата е безотказна,

работи в реално време
с контактен център,
който не спира 24 часа
7 дни в седмицата, с
осигурен достъп чрез
партньорска мрежа с
над 7000 точки.
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В Борисовата градина няма да се
строи, отсече зам.- шефът на СОС

„Наличието на план гарантира запазването на
зелените площи и историческата стойност на Борисовата градина. В последните 30 години има поява на
различни видове собственост – държавна, общинска, частна“, подчерта пред
БНР Николай Стойнев, зам.председател на СОС и на политическата група на ГЕРБ
в СО, член на постоянната комисия по опазване на
околната среда, земеделието и горите и шеф на Стопанската комисия.
В сградата на Университета по архитектура,
строителство и геодезия се
проведе обществено обсъждане на плана на Борисовата градина.
„Трябва да се постави въпросът доколко е справедливо терени, които преди 20
години са предоставени без
пари на частници, сега същите тези терени с милиони от общинския бюджет
да бъдат изкупени. Затова

е важно приемането на подробния устройствен план и
когато той отреди, че тези
терени са предназначени за
къпалня или за летен театър, частникът да не може
да развива или да прави други инвестиции там“, допълни Стойнев в предаването
Хоризонт до обед.
Той трябваше да направи

категоричното уточнение,
заради поредната нелепа
медийна изява на главния
архитект Здравко Здравков. Той изръси следното
забележително
мнение:
„Няма да има строителство в Борисовата градина, ЩЕ ИМА ИЗВЕСТНО ЗАСТРОЯВАНЕ, но то ще е в
границите на разумното”.
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>>ЦСКА ЩЕ
СИ ПРАВИ
СТАДИОНА
В ПАРКА
10-годишният договор за
наем между ЦСКА и Министерството на младежта и
спорта задължава футболния клуб с инвестиционна
програма, която трябва да
бъде изпълнена и тя включва нов стадион. Той вече има
и готов проект, който червените показаха. Той ще струва на клуба около 90 млн. лв.
за около 28 000 места. Според единия от вариантите се
предвижда да има подземен
паркинг за 3000 коли, в който
ще се влиза от бул. Драган
Цанков. Така в Борисовата
градина няма да „внесе“ нито
един автомобил. „Проектите ни
са изцяло за паркова среда и
се предвижда изграждане на
алеи“, коментира адв. Станислав Трендафилов, който го
представи. Според проекта за
ПУП сегашният стадион може
само да се реконструира в
рамките на съществуващите
граници. Авторът арх. Атанас
Ковачев перпоръча на ЦСКА
да премахнат пистата, за да си
увеличат местата и да покрият
трибуните.

АТАНАС КАТЕЛИЕВ Е УЧАСТНИКЪТ
С НАЙ-МНОГО ТАЛАНТИ В ХИТОВОТО МУЗИКАЛНО РИАЛИТИ
ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ ПО БТВ. ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО РОБОТИКА, СТРУГАРО-ФРЕЗИСТ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ
МАШИНИ И УЛТРАМАРАТОНЕЦ В
ПРЕСЕЧЕНИ МЕСТНОСТИ. ТОЙ Е
ЕДИН ОТ ФИНАЛИСТИТЕ, КОИТО
В НЕДЕЛЯ ВЕЧЕР ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА
ПЪРВОТО МЯСТО ПО ВРЕМЕ НА
ГОЛЕМИЯ ФИНАЛ. НАСКО Е НА 25
ГОДИНИ, ОТ ВАРНА Е. СЛУЧАЙНО
ОТКРИВА ТАЛАНТА СИ В СФЕРАТА
НА МУЗИКАТА, СЛЕД КАТО ПРИЯТЕЛ ГО КАНИ ДА ПЕЕ В БАР.МАКАР
И ПРИТЕСНИТЕЛЕН НА ПРЪВ ПОГЛЕД, НАСКО ИЗЛИЗА НА СЦЕНАТА, ЗАБИВАЙКИ ХИТОВОТО ПАРЧЕ
НА СТИВИ УОНДЪР – MASTER
BLASTER. ЕНЕРГИЯТА И ГЛАСЪТ МУ
УСПЯВАТ ДА ВПЕЧАТЛЯТ ВСИЧКИ
ТРЕНЬОРИ. АТАНАС Е ОТ ОТБОРА
НА ПОП-ЗВЕЗДАТА ВЛАДИМИР
АМПОВ-ГРАФА. ТОЙ ПРЕДИЗВИКА
ИСТИНСКИ ФУРОР ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ПРЕДАВАНЕТО, КАТО
СЕ ПРИЗЕМИ ВЪРХУ СТОЛА НА
ТАЗГОДИШНОТО НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ В ТРЕНЬОРСКИЯ СЪСТАВ
МИХАЕЛА ФИЛЕВА. „ТИ СИ ПАДНА
НАПРАВО НА МЯСТОТО!“, ЗАСМЯ
СЕ ПЕВИЦАТА И ЗА МОМЕНТ ОТСТЪПИ МЯСТОТО СИ НА АТАНАС.
НАСКО СПОДЕЛЯ ЗА ЕМОЦИИТЕ,
КОИТО ГО ВЪЛНУВАТ ВЪВ ВИДЕО
ИНТЕРВЮ ЗА LADYZONE.

Как избра парчето, с което се яви в Гласът на България?
Парчето го избрах, като
гледах един трибют на Стиви Уондър. Беше супер яко.
Как се подготви, пееше
ли пред огледалото или пред
приятели?
С две тонколони и микрофон и постоянно записвах,

Изпълнителят е един
от фаворитите на
финала на шоуто

www.19min.bg
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Атанас от Гласът
на България:
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Искам да
докосна хората

Освен, че пее Наско
притежава редица
други таланти

изтривах, до момента до
който започна нещо да се получава..Доста варианти минаха на песента как да бъде
изпята, за да звучи малко поразлично от всичко това, което е изпято до момента.
Някой помогна ли ти?
Огромна помощ имах от
пианистката, с която работих. Калина Рот се казва и

съм й изключително благодарен. С нея общо взето „сготвихме“ тази песен.
Как преодоляваш притеснението?
С повече излизане на сцената.
Какво изпита, когато
столовете се завъртяха?
Бях много щастлив, но очаквах да е малко по-късно.
Мислех си, че ако се обърнат
съвсем в началото ще се отпусна и това ще повлияе на
самото ми изпълнение.
По професия си стругар и
се занимаваш с металорежеши машини? Какво точно правиш?
Вземам едно сурово парче
метал и от него изработвам всякакви детайли. Баща
ми се занимава с това нещо
и аз от малък се въртя в работилницата му. В един момент и аз започнах да рабо-

тя на машините... От нищо
да направиш нещо...Реално да
видиш как със своите действия правиш нещо, което ще е
полезно за другите.
Занимаваш се и с роботика?
Водя курс по роботика в
Математическата гимназия
във Варна на ученици от 5 до
9 клас. Децата са доста запалени. Създаваме редица устройства с тях. Смятам, че
успявам да им насоча вниманието в правилната посока.
Какви други хобита имаш?
Започнах със спортно ориентиране и после преминах
към бягането на ултрамаратони. Подготвям се за тях с
много тичане, предимно вечер.
Кое е най-голямото ти постижение в ултрамаратона?
Станах трети на Витоша
100 - обиколката на Витоша,
в която участват над 600
състезатели. Между другото, докато тичам, винаги
слушам музика, по-лесно ми
е така. Само веднъж отидох
на маратон без плеър и не завърших състезанието.
Каква музика слушаш?
Всякаква, но в последно време слушам по-стари неща,
соул, фънк, рок, разбира се и
поп музика.
Защо мислиш, че може да
спечелиш Гласът на България?
Мисля, че мога да докосна
хората със своята музика и
пеене. Евентуална победа би
ми дала не само популярност,
но и потвърждение, че това,
което правя се харесва на хората.
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Отново Радио Парк Фест
РАДИО ПАРК ФЕСТ НА БНР ОТНОВО ЩЕ СЕ ЯВИ ПРЕДВЕСТНИК НА ЛЯТОТО
И ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА ЩЕ ОЗВУЧИ ЮЖНИЯ ПАРК. ОТ ПЕТЪК ДО
НЕДЕЛЯ НА 14,15 И 16 ЮНИ ГОЛЯМАТА ПОЛЯНА ЩЕ ПОСРЕЩНЕ БЪЛГАРСКА
ПОП, РОК И ХИП-ХОП МУЗИКА И НЕЙНИТЕ ПОЧИТАТЕЛИ. ВСИЧКИ КОНЦЕРТИ НА ФЕСТИВАЛА СА С ВХОД СВОБОДЕН. ПРЕД ПУБЛИКАТА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ
МИЛЕНИТА, ДИДЖЕЙ DESY, ПОЗНАТА ОТ ТРИОТО „СЕНТИМЕНТЪЛ СУИНГЪРС“, R&B ПЕВИЦАТА ДОРОТИ ТАКЕВ И ХИП-ХОП ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ЖЛЪЧ,
ГРИГОВОР И БИЙТМЕЙКЪРЪТ ИМ ГЕНА. В СЪБОТА ВЕЧЕР ГРУПАТА IVA И
ВОДЕЩИЯТ МАРТЕН РОБЕРТО ЩЕ ПОДГРЕЯТ СЛУШАТЕЛИТЕ ЗА ПОЯВАТА
НА ОРЛИН ПАВЛОВ И JEREMY?. В НЕДЕЛНАТА ВЕЧЕР ЩЕ ИМА КОНЦЕРТ И
НА ГРУПА ОСТАВА.

>>ПЕТЯ ДИКОВА И ПРЕСЛАВА РАЗХОДИХА БЕБЕТАТА
ТВ ВОДЕЩАТА ПЕТЯ ДИКОВА И ПОП ФОЛК ПЕВИЦАТА ПРЕСЛАВА РАЗХОДИХА ЗАЕДНО
БЕБЕТАТА СИ В ЮЖНИЯ ПАРК. ПЕВИЦАТА ПУБЛИКУВА СНИМКА В ЛИЧНИЯ СИ ПРОФИЛ В ИНСТАГРАМ, НА КОЯТО ДВЕТЕ С ПЕТЯ БУТАТ КОЛИЧКИ НА ЧИСТ ВЪЗДУХ ПО
АЛЕИТЕ. И ДОКАТО ДЪЩЕРИЧКАТА НА ПРЕСЛАВА ПАОЛА СЛЕД 3 МЕСЕЦА ЩЕ НАВЪРШИ ГОДИНКА, МАЛКИЯТ АЛЕКСАНДЪР Е ЕДВА НА МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА. ДВЕТЕ ДАМИ
ИЗГЛЕЖДАТ ДОСТА РАЗВЕСЕЛЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗХОДКАТА. САМО ЗА ЧАСОВЕ КАДЪРЪТ СЪБРА ХИЛЯДИ ХАРЕСВАНИЯ И МНОГО ПОЛОЖИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ, ПРИДРУЖЕНИ ОТ ЕМОТИКОНИ СЪС СЪРЧИЦА. И ДВЕТЕ МАЙКИ ПАЗЯТ ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕЦАТА СИ И ДОСЕГА НЕ СА ПУБЛИКУВАЛИ СНИМКИ, НА КОИТО СЕ ВИЖДАТ
ЛИЦАТА НА ДЕЦАТА ИМ.

Сашо Кадиев и Дани
Петканов водят
България търси талант
Атрактивният водещ на Преди обед
Александър Кадиев и популярното лице
от екрана Даниел Петканов ще бъдат
водещи на новия сезон на България
търси талант по бТВ. Двамата ще посрещат в шоуто стотиците таланти
с впечатляващи и невиждани способности. Тази есен феновете на България
търси талант ще станат свидетели
на зрелищен спектакъл, амалгама от

класически и актуални сценични изкуства,
спортни върхове, изключителни умствени и физически постижения, представени от
талантливи участници на всякакви
възрасти и от цял свят, включително хора с уникален прочит на новите
технологии и нестадартни хобита.
Сашо и Дани ще представят по непов-

Адел стана рапърка

МАЙКЪЛ
БОЛТЪН:
НЯМАМ
ТЪРПЕНИЕ
ДА СЕ
СРЕЩНЕМ В
НДК

„Нямам търпение да се срещнем на 18
юли в НДК“, споделя Майкъл Болтън в
специална видео покана, отправена към
българската публика. Концертът на Болтън
през юли е страхотно начало на лятото,
убедени са от НДК, които са организатори
на събитието. Малко повече от месец до
обявената дата VIP билетите са напълно
изчерпани. Предстоящият концерт на
една от големите американски музикални

торим начин личностите, които искат
да покажат плодовете на своите дарби
и усърдна работа от пиедестала на сцената на шоуто, което през 2014 г. влезе в
книгата на Гинес като най-успешното в
своя жанр в света.

звезди ще се случи десет години след
последната му визита в България и е част
от световното турне на певеца. Преди
срещата си с българската публика, Болтън
ще пее в Ню Йорк, Испания, Португалия и
Германия. В края на месец май Болтън се
качи на една сцена заедно с Националния
симфоничен оркестър в Kennedy Center.
Това бе и първото по рода музикално шоу,
което звездата прави.

31-годишната
Адел подлуди
феновете, докато
рапираше в
Лос Анджелис,
влизайки в
кожата на Ники
Минаж. Една
от най-известните и богати
в света певици
е популярна с
неподражаемия
си глас и силно
сценично присъствие. В началото на месеца
Адел отпразнува ЧРД с пищно парти в луксозно
имение в Бевърли Хилс. Според Daily Mail тя е
похарчила 100 млн. паунда за наем на сградата, в
която е сниман филма The Godfather.
Леонардо ди Каприо е бил сред гостите на соарето. Неотдавна изпълнителката обяви, че се
е разделила със съпруга си Саймън Конеки.
Много нейни фенове очакват темата за развода й да присъства и в нейния нов албум.

Дарина на 100
Дарина Павлова направи
градинско
парти пред
Чираган палас
за ЧРД с торта, на която
пише 100.
Всъщност
стана на 56.
Сред гостите
беше приятелката й още от
годините във
ВИТИЗ Марта
Вачкова. От снимките, които постна в социалните медии пиарът на Дарина, Сандро Рубини,
се вижда, че компанията се е забавлявала от
сърце в много изискана яхта в открито море.
Купонът на бизнесдамата пък е бил в най-актуалния клуб на Босфора – Руби, където всяка
вечер можеш да засечеш звездите от турските
сериали. Гостите на Дарина са отседнали в тузарския Чираган палас, който е бивш дворец.
През юли Мадам Мулти ще релаксира край
бреговете на Капри, по време на кинофестивала в Иския, на който е нещо като патрон.

Финалът на Гласът на
България стартира с
ударно парче

Финалът на найгледаното музикално
шоу Гласът на България ще изправи един
срещу друг четири-

Михаела Филевa е Латино сеньорита
Чаровната Михаела Филева дава
заявка за летен хит
с новата си песен
Латино сеньорита. В
парчето се включва
и Тото Н от СкандаУ.
Демото на трака
написва Веселин
Ценов – Algoriddim.
Към авторския екип
се присъединяват
Константин Ангелов
и самите Михаела
Филева и ТоТо Н.Вдъхновение за текста и финалните щрихи по звученето на песента Михаела открива в Куба. На режисьорския стол за видеото сяда Бойко Щонов, с
когото певицата работи и по други свои проекти - Нова страница, Филм за двама.
Междувременно Филева се готви за турнето си през есента.

мата финалисти в
решаваща музикална
битка, в която зрителите ще определят
кой е най-достоен за
титлата глас на България и наградата
от 50 000 лева в Сезон
2019. Във финалната надпревара на 9
юни, от 20.00 часа по
бТВ, Иван Лечев ще
влезе с Ива Георгиева, Михаела Филева с
Надежда Александрова, Графа с Атанас
Кателиев и Камелия
с Тино Хаджиев. Двучасовото шоу на живо
ще стартира ударно
с общо изпълнение на
четиримата финалисти, които ще представят изцяло нов
аранжимент на хита

на Imagine Dragons
Thunder, създаден специално за финала от
музикалния директор
на шоуто Борислав
Бояджиев – Борче. На
сцената ще се появи
най-големият в света японски барабан
Ямато, който ще
бъде транспортиран
със специален автомобил. Зрителите ще
могат да подкрепят
фаворитите си с есемес, като линиите за
гласуване ще бъдат
отворени веднага след
края на първото общо
изпълнение.
Интервю с финалиста от Гласът
на България Атанас
Кателиев четете
на стр.7
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ХОРОСКОП

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

Овните са изправени пред труден
избор, препоръчително е да не
бързат с решението си. Лъвовете
да щадят нервите си в края на
работната седмица. Вътрешното
усещане на Скорпионите ще им
подскаже правилния избор. Рибите ги
очаква доста работа днес.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Изправени сте
пред труден
избор, затова
не избързвайте с решението си.
Посъветвайте се с хората
около вас и се опитайте да
разберете и тяхната гледна
точка, което ще ви бъде от
огромна полза.

Подтиквани
от свои,
вътрешни
подбуди
и настроения търсите
промяната, очаквайки
тя да направи живота ви
пълноценен и приятен.
Проблемите ви не са обезпокоителни.

Общуванията Ви
днес ще Ви обогатят с полезна
информация
и нови идеи за бизнеса
и пътуванията. Няма да
липсват и изненади, но не
давайте израз на емоциите, които Ви владеят.

Можете да
обърнете в своя
полза нещата,
ако се чувствате
застрашени, но бъдете
дипломатични, за да не
настроите другите срещу
себе си. С позитивна
мисъл и действия ще
спечелите повече.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

С удоволствие
ще се включите в
инициатива, влагайки творчески
идеи и практични съвети.
Следвайки приоритетите и
желанията си, ще постигнете значими за развитието
ви достижения, които
са плод на много труд и
упорство.

Щадете нервите
си.. Контролирайте чувствата
и мислите си,
не винаги крайният резултат е такъв, какъвто го
искате и това е още една
причина да поработите
върху себе си.

Вътрешното усещане за нещата
ще Ви подскаже
правилния
подход към деликатна
ситуация. Ясната логика на
помиряващите аргументи
ще Ви спечели нечии
симпатии и доверие.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Близнаци

Дева

Нещо важно край
вас ще промени
отношението ви
към някои страни
от живота ви и с нова нагласа ще продължите напред.
Във всички случаи ще е съпроводено с емоции и без
да изпадате в крайности ще
се отърсите от остарелите
си разбирания.

София 1000,
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

Най-сетне се
очертава приключване на
работа по проект, който Ви е струвал
повече нерви и време.
Обстоятелствата ще
работят във Ваша полза
и скоро ще останете
удовлетворени.

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

Ако нещо ви
смущава и
това ви прави
тревожни не го
показвайте, за да не попречи на контактите ви
през деня. Не разчитайте
околните да се съобразяват с вас, по-скоро вие го
направете.

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 17°,
максималната 25°
В Перник ще има променлива облачност с
превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 13°, максималната 28°

МИЛЕНА САВОВА

Риби

Имате доста
работа, но тя ви се
струва по-скоро
приятна. Справяте
се отлично с ангажиментите
си и особено с преговорите,
които се налага да водят част
от вас. Обърнете повече
внимание на въпроса, който
вълнува ваш близък и се постарайте да му бъдете полезни.

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: 27о

min: 15о max: 28о

Варна

София

Велико Търново

min: 18о max: 25о

min: 14о max: 26о

min: 13о max: 27о

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

Във Варна ще има променлива облачност с превалявания от дъжд и гръмотевични бури. Минималната
температура ще бъде 18°, максималната 25°

Ще помогнете
много на някого, ако му покажете доверието
си и го насърчите да
прояви уменията си. В замяна на това ще получите
уважение и сърдечност
във взаимоотношенията
ви, което ще ви се отрази
обновяващо.

Видин

Днес над страната ще има
променлива облачност с
възможни превалявания
на места. Mинималната
температура ще бъде 11°, а
максималната 30.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде 15°, максималната
29°

Стрелец

Перник

Пловдив

Бургас

min: 17о max: 25о
min: 13о max: 28о

min: 15о max: 29о
Сандански

Кърджали

min: 12о max: 26о

min: 12о max: 26о
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СВЯТ

07.06.2019
брой 2312

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

>>ЧЕРВЕНИТЕ БИХА В ДАНИЯ, ЩЕ УПРАВЛЯВАТ СЪС ЗЕЛЕНИТЕ
ДАТСКИЯТ БОЙКО БОРИСОВ, КОЙТО УПРАВЛЯВА РОДИНАТА СИ В 14 ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 18 Г. – ЛАРС ЛЬОКЕ РАСМУСЕН,
ИЗГУБИ ИЗБОРИТЕ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СПЕЧЕЛИХА С 26% ВОТА, КАТО ЩЕ ФОРМИРАТ УПРАВЛЯВАЩА КОАЛИЦИЯ СЪС ЗЕЛЕНИТЕ И ПО-МАЛКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛЕВИЦАТА ЗА МНОЗИНСТВО С 91 ОТ 179 МЕСТА
В ПАРЛАМЕНТА.

Китайският председател на Народната
република Си Дзинпин
декларира: „Много ми
е скъпа дълбоката
дружба с Путин. Отношенията ни достигнаха непознати
в цялата история
висоти”. Така той
отвори беседата с
руския президент по
време на държавното
си посещение в Москва – първата им среща от края на април
и общо почти 30-та,
откакто той е на върховния пост в Пекин
– вече 6 години. Путин
на свой ред го нарече
„мой отдавнашен и
скъп приятел”. Двамата се бяха декорирали
с почти еднакви лилави връзки. Разбраха
се за завършване на
газопровода Силата
на Сибир от Русия до
Китай до края на годината, за строеж на
нови АЕЦ от Росатом
в Централната държава, похвалиха се,
че китайците вече
са туристи №1 в Русия, като през 2018
г. са наброявали повече от 1,5 млн.души.
„Нашата оценка за
световните събития
съвпада”, информираха президентите.
„Заедно ще защитаваме международното право”, декларира

Си: Имам скъпа и дълбока
дружба с Путин, мненията
ни напълно съвпадат

Си Дзинпин в очевидна демонстрация на
антиамериканската
коалиция на двете източни сили. Беше му
направена специална
екскурзия по Кремъл.
Във втория ден от
своята визита Си се
отправи в родния на

Путин Санкт Петербург, където е специален гост на икономическия форум. Другият
държавен глава на
него е българският
Румен Радев. Сред
присъстващите
са
световни лидери в
бизнеса като шефа на

>>ТРЪМП ЩЯЛ ДА НАЛОЖИ НОВИ МИТА ЗА
$300 МЛРД. НА КИТАЙ
Американският президент Доналд
Тръмп обяви, че има намерение и
обмисля възможността да наложи
ново увеличение на мита върху
стоки за над 300 млрд. долара на
Китай. Това би било поредна серия
в търговската им война. Миналата
година, когато тя стартира, КНР
отбеляза рекорден износ за САЩ,

вместо очаквания от администрацията на Белия дом спад. Компанията
Хауауей продължи да бъде световен
лидер в телекомуникаците, без да
продава на американския пазар –
първи такъв случай в последния
век, и въпреки налаганите на нея
и ръководителите й принудителни
мерки.

най-голямата италианска банкова група
Интеза, на френския
енергохолдинг и много
други.
Западните ръководители същия ден бяха
на честване на 75-го-

дишнината от т.нар.
Д-Ден – старта на десанта в Нормандия,
като този път, за разлика от други години,
не е поканена Русия,
която е част от спечелилия във Втората
световна война съюз
със САЩ и Великобритания.
Франция
се представя като
страна – победител.
Истината е, че тя е
окупирана държава с
нацистки марионетен
режим на маршал Петен по същото време.
Има нещо като партизанско
движение,
наречено Съпротива,
чийто герой Генерал
Дьо Гол неслучайно
става президент на
Франция след войната.
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Президентът на UFC: Реванш между
Конър и Хабиб е напълно възможен

Президентът на UFC
Дейна Уайт подсказа, че
е напълно възможно Конър Макгрегър и Хабиб
Нурмагомедов да играят реванш след техния
мач през миналата година, който счупи всички рекорди в ММА по
интерес. Според боса на
компанията това може
да се случи в близко бъдеще.
„Конър иска да получи този мач. Да играе
реванш с Хабиб. Тези
момчета ще се бият.
Всичко ще се реши на 7
септември и предстоящия уикенд. След това
ще разберем какво ще
правим с Конър. Важното е да разберем какво
иска.“
Тази събота в Чикаго
ще се бият двама от
потенциалните
противници на ирландеца.
Тони Фъргюсън и Доналд Черони ще се сблъскат в октагона.
В същото време ста-

Нурмагомедов подписа нов договор с компанията
на ясно, че голямата
звезда на UFC Хабиб
Нурмагомедов е подписал нов договор с компанията. Все още не са
ясни новите условия на
контракта. Засега е
ясно, че той е за няколко срещи. Освен потенциален реваншс срещу
Конър има и вариант
за битка с Джордж Сен
Пиер, ако канадецът
реши да се завърне в октагона.
Нурмагомедов се бие с
UFC от 2012-а. Той има
11 победи за организацията и общо 27 от 27
мача в неговата кариера.
Очаква се дегестанецът да се завърне на 7
септември в Абу Даби.
Той най-вероятно ще се
бие с Дъстин Порие.

четете още на

www.19min.bg

НЕЙМАР СЕ КОНТУЗИ
И ПРОПУСКА КОПА
АМЕРИКА
Проблемите за Неймар
нямат край. След като
преди дни бразилецът бе
обвинен в изнасилване, в
сряда вечер той получи
тежка травма по време на
контролата между Селесао и Катар. Футболистът
на Пари Сен Жермен

напусна терена
със сълзи на очи и
на един крак още
в 21-вата минута
на мача, а впоследствие
стана ясно, че е разкъсал
връзки в десния си глезен.
Неймар със сигурност ще
пропусне предстоящия

турнир Копа Америка, на
който Бразилия е домакин
и основен фаворит за
трофея. Надпреварата ще
се проведе между 14 юни
и 7 юли.

>>РОНАЛДО ПРАТИ ПОРТУГАЛИЯ НА
ФИНАЛ В ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ

Кристиано Роналдо класира страната си
на финал в дебютното издание на новия
турнир за национални отбори на УЕФА –
Лигата на нациите. Петкратният носител на
Златната топка вкара три гола за Португа-

www.19min.bg
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лия в полуфиналната среща с Швейцария
и донесе победата с 3:1. Във финала на
надпреварата Роналдо и компания ще
срещнат Англия или Холандия, които играха късно снощи във втория полуфинал.

show@19min.bg
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ятното
разписание в столичния градски
транспорт влиза в
сила от 1 юли 2019 г. То
ще важи до 30 август
2019 г. Всяка година в
този период се прави
смяна на разписанията. Това е свързано с
намаляването на броя
пътници заради сезона на отпуските и с
извършването на летни ремонти по някои
улици. От друга страна, лятното разписание дава възможност
и на транспортните
оператори да планират отпуските на
служителите си.
Лятното разписание предвижда с около
20 процента да се намали транспортът,
обяснява инж. Антон
Деспотов – директор на дирекция Обществен транспорт
в Центъра за градска
мобилност. Това означава, че ще настъпи
леко увеличение в изчакването на спирките защото ще се
увеличи
дистанцията между колите. В
ЦГМ има наблюдения
и информация кои са
най-натоварените,
или иначе казано –
най-често използваните линии на градския
транспорт. По тях
промените в разписанията ще са най-малко, уточнява инж. Деспотов.
Топлото време е момент, в който се правят ремонти по уличната мрежа, която
включва и трасета на
градския транспорт.
Ремонтите през лятото
затрудняват
движението, но са
абсолютно необходими, категорични са
експерти. Ремонтът
на столичната улица
Каменоделска ще затруднява трафика на

13

Летни разписания
въвежда ЦГМ от 1 юли
Транспортът е подготвен за
сезонните ремонти на улици в София

градския транспорт
и на шофьорите в района на Сточна гара и
през летните месеци.
Кръстовището е възлово, от там преминават много автобусни
и тролейни линии, които свързват различни
квартали на столицата. Сега автобусите,
които преодоляват задръстванията по ул.

Каменоделска трупат
на курс средно по 10
минути закъснения,
но няма друго място, откъдето те да
преминават. Очаква
се ремонтът на проблемния участък да
приключи към края на
месец август.
Преди дни стартира
реконструкцията и
преасфалтирането на

друг важен път. За жителите на столичния
квартал Овча Купел
отварянето на бул.
Линкълн ще е особено
облекчение, тъй като
движението е много
затруднено
заради
строежа на метрото.
По булеварда също се
очакват задръствания.
Изграждането
на третия метро-лъч
там ще продължи.
Гражданите, използващи транспорт в
тази част на София
трябва да имат предвид, че автобусите
ще закъсняват заради
задръстванията. Но
няма да има промяна
в маршрутите, ще се
работи с пропускане
на движението, ще
има променени спирки, но ще бъде указано
предварително на сайта на ЦГМ как се променят и къде.
През летния сезон
ще се извършват и текущи ремонти по релсовите пътища, вече
се работи по подмяната в кв. Орландовци.

Очаква се това лято
да се прави ремонт на
пътя в участъка на
бул. България между
бул. Черни връх и бул.
Д. Гешов, но все още
се уточнява планът
за провеждането на
ремонта. От сега се
знае, че няма да бъде
спирано движението,
а ще се прехвърли в
една лента и след реконструкцията, обратно в другата. Трасето на трамвая няма
да бъде засегнато, но
при автобусите ще
има промени. ЦГМ има
грижата да ги обяви
преди старта на ремонта и гражданите
ще могат да се информират за всички подробности от интернет страницата на
дружеството https://
www.sofiatraffic.bg/bg/
common.
Добре е столичани
и гостите на София
да знаят, че когато
чакат градски транспорт и се ориентират за пристигането
му от електронните
табла на спирките,
разминаванията
и
промяната във времето се получават основно от престоя на
превозните средства
в
задръстванията.
Когато е обявено, че
автобусът,
например, пристига след 2
минути, а той заради
задръстване или ПТП
престоява на едно
място примерно 5 или
10 минути, няма начин това да не генерира закъснение и да
не доведе до промяна в
предварително обявеното разписание.

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
05.30 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 /7
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 предаване на
социална тематика с водеща
Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден
слух
15.15 Сафарито на Скаут тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Мускетарите 3 тв филм /8
епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно „Новодомци“ - кулинарно риалити с
водещ Ути Бъчваров
18.00 По света и у нас Информационна емисия
18.20 Още от деня коментарно
предаване
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 европейски квалификации: Чехия - България пряко
предаване от Чехия
00.10 УЕФА европейски квалификации
обзор
00.40 Незначителност игрален филм
/Великобритания, 2016г./,
режисьор Никълъс Роуг, в
ролите: Гари Бъзи, Майкъл
Емил, Тереза Ръсел и др.(16)
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ТВ ПРОГРАМА
02.30 Култура.БГ /п/
03.30 100% будни /най-доброто/ /п/
04.40 Извън играта /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.4 еп.10
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.23
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.5, еп.49
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ сериал, с.2 еп.13
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.22
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от Рая“ сериал, еп.17
21.30 „Игрите на звездите“ - гейм шоу
с водещ Катерина Евро
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.18
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.177,
178
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.30 „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 „Полицаите от края на града“ комедиен сериал
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 „Договорът“ - екшън с уч. на
Морган Фрийман, Джон Кюсак,
Бил Смитрович, Джейми
Андерсън, Меган Додс и др. /п/
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 „Кикбоксьор: Отмъщение“ екшън с уч. на Жан - Клод Ван
Дам, Ален Муси, Дейв Батиста,
Джордж Сейнт Пиер, Джина
Карано, Дарън Шавали, Сара
Малакъл Лейн и др.
01.00 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
03.30 Еротичен телепазар

17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 18
18.05 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 8
18.35 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 9
19.00 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 4
19.30 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 5
20.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 16
21.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 17
22.00 Лий Даниелс: Стар - трети сезон,
еп. 11
22.55 911 - първи сезон, еп. 3
23.50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 18
00.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 10
01.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 11
01.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 16
02.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 17
03.20 Живите мъртви - шести сезон,
еп. 1
04.25 Куантико - втори сезон, еп. 17

KinoNova
06.00 „Отмъщението“ - сериал,
сезон 4 /п/
07.00 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 6
08.50 „Снежна приказка“ - романтична драма с уч. на Пол Кембъл,
Бриана Ивиган, Тони Алкантар,
Джей Бразо и др.
11.00 „Отмъщението“ - сериал,
сезон 4
11.50 „Детегледачката е мъж“ романтична комедия с уч. на
Николет Шеридан, Дан Пейн,
Джейн Истууд и др.
13.45 „В кадър“
14.15 „Анонимен“ - драма с уч. на
Рис Айфънс, Ванеса Редгрейв,
Джоли Ричардсън, Рейф Спал,
Сам Рийд, Дейвид Тюлис,
Себастиян Арместо, Едуард Хог,
Ксавиер Самуел и др.
17.00 „Шаферът“ - романтична
комедия с уч. на Патрик
Демпси, Мишел Монахан,
Кевин Маккид, Сидни Полак,
Бю Гарет и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6
21.00 „На лов за Червения Октомври“
- екшън с уч. на Шон Конъри,
Алек Болдуин, Скот Глен, Сам
Нийл, Джеймс Ърл Джоунс,
Тим Къри, Джефри Джоунс,
Джос Акланд и др.
23.50 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6 /п/
00.50 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 6 /п/

btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.19 - 21
08.45 „Феноменалният Бърт Уондърстоун“ - фентъзи, комедия,
приключенски (САЩ, 2013),
режисьор Дон Скардино, в
ролите: Стив Карел, Люк Ванек,
Стив Бушеми, Оливия Уайлд,
Джим Кери, Джеймс Гандолфини, Алън Аркин, Дейвид
Копърфийлд и др.
10.45 Телепазар
11.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.22, 23
13.00 Телепазар
13.15 „Тръмбо“ - биографичен, драма
(САЩ, 2015), режисьор Джей
Роуч, в ролите: Брайън Кранстън, Даян Лейн, Хелън Мирън,
Майкъл Стулбарг и др.
15.45 „Тай-Чи майстор“ - екшън
(САЩ, Китай, Хонконг, 2013),
режисьор Киану Рийвс, в
ролите: Киану Рийвс, Тайгър Ху
Чен, Карън Мок, Ю Хай и др.
18.00 Телепазар
18.15 „Домът на Мис Перигрин
за чудати деца“ - фентъзи,
приключенски (САЩ, 2016),
режисьор Тим Бъртън, в
ролите: Ейса Бътърфилд, Ева
Грийн, Самюъл Джаксън,
Алисън Джани, Джуди Денч,
Крис О`Дауд, Рупърт Евърет,
Терънс Стамп и др.
21.00 „Джон Уик“ - екшън, трилър
(САЩ, 2014), режисьори Чад
Стахелски и Дейвид Лийч, в
ролите: Киану Рийвс, Микаел
Никвист, Алфи Алън, Уилем
Дефо, Дийн Уинтърс, Ейдриан
Палики, Бриджит Мойнахан,
Джон Легуизамо, Иън Макшейн и др. [14]
23.00 „Влюбеният Шекспир“ романтичен, драма, комедия
(САЩ, Великобритания, 1998),
режисьор Джон Мадън, в
ролите: Гуинет Полтроу, Джоузеф Файнс, Джефри Ръш, Том
Уилкинсън, Джуди Денч и др.
01.30 „Транс“ - криминален,
психотрилър, драма (Великобритания, САЩ, Франция,
2013), режисьор Дани Бойл,
в ролите: Джеймс Макавой,
Росарио Доусън, Венсан Касел,
Дани Сапани, Мат Крос, Уахаб
Шейх и др.
03.30 „Да пожертваш пешка“ биографичен, спортен, драма
(САЩ, Канада, 2014), режисьор: Едуард Зуик, в ролите:
Тоби Магуайър, Лив Шрайбър,
Питър Сарсгард, Майкъл
Стулбарг, Едуард Зиновиев

FOX
05.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 17
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 7
06.25 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 2
06.45 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 3
07.10 Касъл - пети сезон, еп. 11
08.00 Касъл - пети сезон, еп. 12
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 17
09.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 8
10.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 9
10.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 14
11.40 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 15
12.35 Ловец на мисли - пети сезон,
еп. 1
13.30 911 - първи сезон, еп. 2
14.25 От местопрестъплението:
Маями, еп. 17
15.20 Касъл - пети сезон, еп. 13
16.15 Касъл - пети сезон, еп. 14

Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /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 Операция: История - предаване
с Росен Петров /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 Вътрешно разследване 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./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
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 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /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
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
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./

Водоравно: Контрабандисти. Ние. Локомотив. Отс. Машини. Омо. Радом. Тенори. Канарин. Тис. Шу. Нед. Висон. Каритани. Траки. Сото. Елара. Ец. Вито. Свада.
Аца. Оливер. Тоба. Дом. Мин. Топило. Съсел. Марин. Кока. Абат. Реми. Карикатура. Декар. Ке. Осили. Нар. видин. Ил. Сол. Киноромани. Сика. Ини. Арам. Отмора.
Сноби. Американ. Нан. Канонири. Ирани.
Отвесно: Контрабаси. Особеност. Нисан. Потомък. Калиман. Ате. Данитол. Сакар. Комо. Морето. Име. Ар. Карен. Паламида. Свилар. Ви. Ари. Бош. Невен.
Бикини. Ир. Накит. Вилар. Македонски. Нонети. Ад. Тата. Ирина. Администратор. Тоно. Они. Ио. Осора. Опирус. Маб. Астор. На. Абинери. Арина. Тмиш. Кецал.
Малина. Ан. Пиво. Улица. Оби. Илимани.
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По Фройд
ЛАЗЕРНАТА
ЕПИЛАЦИЯ МАЙ НЕ
СИ Е СВЪРШИЛА
РАБОТАТА...

Снимка: Ирина Асиова

Бате Гошо:

Не министър, не евродепутат.
Единственото правилно място на
Лилето Павлова е в балета на Слави
Трифонов.
С пачка, палци и бедра
проф. Велислав Минеков

-----------------------------------------------------------------------------------:) :P :D
Жените мразят безотговорни мъже. Като си
казал, че си в команди-

>>СУДОКУ
лесно

ровка до събота, не се
прибирай в петък...
:) :P :D
Последната я зарязах
защото подозирах, че е с

мен само заради парите,
които й дължа.
:) :P :D
- Тате, кой ти казваше как
да караш кола, преди да

умерено

се ожените с мама?
- Баба ти…
:) :P :D
Турист отива на море
и наема стая в хотел с
басейн:
- А знаете ли - пита той
рецепционистката басейнът с каква вода
е пълен - сладка или
солена?
- Сутрин е пълен със
сладка, а следобед със
солена...
:) :P :D

Н вярвам на никого!
Не
Нито на жени, нито на
Н
пправителството, а от
22012 г. и на маите не
ввярвам!
:) :P :D
Момичетата от СтуМ
ддентския град друсали
пповече от БДЖ!!!
:) :P :D
Първият български
П
космически турист се
завърна с няколко шишенца шампоан и хавлия
с надпис NASA...
:) :P :D
Няма такова друго
животно, което да да
изпие толкова бира,
като пържената цаца!
:) :P :D
Американски геолози с
изненада установиха, че
над нефтените залежи
на САЩ има някаква
арабска държава.
:) :P :D
Хората създават деца,
защото ги е страх, че
на стари години няма
да се оправят с новите
технологии!
:) :P :D
Пловдивчани с трепет
очакват следващите избори за кмет. По предварителни данни 75%
от жителите на града ще
подкрепят кандидатурата на Аквамен...
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

