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Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева далеч надмина
един нежен жест на първата дама Деси Радева, който стана тема за множество раздувки, та направо награби своя словашки колега Мирослав Яйчак.
Всъщност, няма нищо странно: от Брюксел вече информираха, че дамата не се справя дори с английския. Като не може да говори чужди езици, минава на езика на любовта, иронизират поредния гаф
на уж дипломат №1 експерти. Някой на нейно място би се скрил,
след като тези дни Захариева така се представи пред холандския
външен министър, че той ни затръшна вратата на Шенген, в който
уж щяхме поне по въздух да сме влезли на 1 май. Нямаме и покана за Еврозоната. А ЕК ни се накара в спецдоклад, както никога
досега за корупцията, прането на пари и липсата на адекватно правосъдие,
което пак е ресор на Захариева.

80% от българите са напълно съсредоточени
върху материалните блага.

43 на сто биха нарушавали законите, ако не се
страхуваха от последиците.

34 % бързо поддават на
общото мнение,

За иноватори и бунтари се смятат едва под
6 на сто от хората у нас.

Иззеха 1 211 кг храни подправени с куркума,
съдържаща олово

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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„Българите често
се събират с приятели и роднини на
маса и така могат
да се превърнат в
критична маса хора,
които да променят
държавата към подобро”, сочи посланието на новия етап
на кампанията на
посолството на САЩ
в България Силата е
в теб. Според организаторите от Козяк с
тази идея се цели „да
вдъхне у обществото
оптимизъм в развитието на страната”.
„Силата е в теб е
поздрав към българите, които активно
изграждат
бъдещето”, заяви посланик
Ерик Рубин, под чието
крило се развива кампанията.
Сега тече четвъртият етап на инициативата. В началото
бяха представи неизвестни на масовата
публика хора, „олицетворяващи силата на
българския дух; след
това отличи световно признати професионалисти, а в третата част - хора,
активно работещи за
промяна”, посочват
организаторите.
Американското посолство открои четири български организации, „които са

БЪЛГАРИЯ
НОВИНИ
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„Най-важното
е,
че ежедневно ни пишат, че сме върнали
на някого надеждата
в гражданското общество”, каза Стоян
Митов от платформата Гражданите.

В нея всеки може да
сигнализира за всякакви градски проблеми, а приложението
автоматично
разпределя
сигналите
към общините в цялата страна. Хиля-

Проф. Гечев: Депозитите
на ГЕРБ да се върнат

пример за инициативността на обикновените граждани”: Заедно в час, Гражданите,
TimeHeroes и Резиденция Баба. Припомняме, че програмата Заедно в час е създадена
по инициатива и с финансовата подкрепа
на Фондация Америка
за България и е част
от глобалната мрежа
за равен достъп до ка-

чествено образование
Teach For All. Инициятивата от години
събира млади българи,
които наскоро са завършили висшето си
образование и кариерно ги насочва в различни сфери на социалния
живот, започвайки от
сферата на образованието.
„Много хора си мечтаят да станат учи-

тели, но не срещат
подкрепа”, каза Сава
Ташев, който преподава английски в училище в Люлин като
участник в Заедно в
час. Организацията
обучава и изпраща
млади хора като учители на места, където има нужда от повече преподаватели.
Сава завършва участието си в програма-

та тази година, но
смята да остане да
преподава.
„Резиденция
Баба
пък праща младежи
да прекарат няколко
седмици с възрастни
хора в обезлюдяващи
се села”, разказа Милица Джанджова от
организацията. „Дори
селищата да изчезнат
от картата на страната, все още има
какво да се направи
за живите хора там”,
каза тя.

Я.
Нотев:
ГЕРБ
действа
на
принципа
на
абсурда
Радев дава
може субсидията да стане 1 лв., нелепо е
Стара планина „Не
да се говори по този начин”, заяви за предаването ЕвроДиков зам.-шефът на НС Явор
на
Рубин
Нотев от ОП. „ГЕРБ действа на принципа на
Президентът Румен Радев ще
удостои посланика на САЩ у
нас Ерик Рубин с орден Стара
планина първа степен, съобщиха от прессекретариата на
държавния глава. Отличието е
за заслугите на дипломата за
развитието на българо-американските отношения. Посланикът ще получи наградата
си днес лично от президента
Радев.

абсурда”, категорично подчерта атакистът пред
Сашо Диков.
„Не може с лека ръка да се взимат решения за
5 минути, с извънредни заседания на бюджетната комисия”, посочи известният юрист. Нотев
изрази съмнение, че субсидиите реално
ще станат по 1 лв. за глас. „Моето виждане
е, че разговорите продължават”, подчерта
депутатът и добави: „това е грозен пазарлък”.
Според зам.-шефа на НС по този начин премиерът Бойко Борисов се опитва да спечели
политически дивиденти.

По-млакият размер на субсииите ще постави
под заплаха партийните медии, заяви още
Нотев. „Ще се ограничи гласността на партиите”, посочи той.
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демокрация и по-добро управление

www.19min.bg

БЪЛГАРИЯ

10.06.2019
брой 2313

„Предлагаме oт 3 юни депозитите, натрупани от
партиите, които не са похарчени, да се преведат
в бюджета”, призова проф. Румен Гечев от БСП,
който излезе с контра предложение на идеята
на ГЕРБ за партийна субсидия от 1 лев на глас.
Според него: „Това е много логично предложение и
се надявам колегите от ГЕРБ, които видимо се притесниха, да го осмислят и да сметнат колко пари трябва
да се преведат в бюджета“. „Предложението за рязко
намаляване на партийното субсидиране на премиера
Бойко Борисов е кризисен пиар, за да се отклони
вниманието от съкрушителния доклад на Брюксел”,
посочи професорът. Той добави, че БСП отдавна
предлага диференцирани данъци, намаляване на
ДДС и повече стимули за повишаването на раждаемостта. По думите му това трябва да се коментира в
НС, а не „този популизъм”.

ди са сигналите за
нарушения на пътя,
които
се приемат чрез мобилната
платформа Гражданите. Приложението
вече се превърна в
действаща мрежа за
гражданско участие
и мобилизиране на обществото.
Ния Кирякова от доброволческата плат-

Йончева:

четете още на

"Моралното възмущение
на хората към управлението на ГЕРБ, за
съжаление, не прерасна
в електорална активност", заяви пред bTV
евродепутатът от БСП
Елена Йончева. Тя благодари на всички, които
са гласували за Левицата
и за нея преференциално. Според Йончева
основният извод от вота
е, че мафията не може да
бъде преборена с усилията на една партия.
"БСП е единствената
партия, която има ръст
на гласувалите за нея
спрямо предишните евроизбори и имаме един
евродепутат в повече.
Но тези избори не станаха начало на загубата на
ГЕРБ", каза Йончева. Тя
отрече БСП да е водила
негативна кампания, а
само е изнасяла факти
за корупция с документи
и имена.
Подчерта, че две
години държавата се
тресе от различни
скандали, свързани с
управляващите. "Хората
имат нетърпимост
към правителството.
Скандалите показват, че
държавата се управлява
по дълбоко порочен
начин. В Европа, след
един подобен на нашите скандали, си отива
правителство", каза още
Йончева.
"Последният евродоклад потвърждава
корупцията, с която
това правителство не
желае и не може да се
справи. Там се казва,
че има срив във всяка
една сфера - образование, здравеопазване
и пътища, които са
под средното ниво в
Европа", добави евродепутатът.
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БСП и ОП: Намаляване,
но не до левче

„Субсидия за партиите от 5 лв. ми се струва
приемлив вариант”, заяви замът на ВМРО
Искрен Веселинов пред журналисти в НС.
Според него те категорично трябва да бъдат
намалени, но трябва да се гарантира минимумът за съществуването на политическите
партии.
На свой ред лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов припомни пред БНТ, че от партията
му вече са предлагали таван на субсидията от
6 лв. и горна граница от 5 млн. на година.
БСП също подкрепя намаляването на партийната
субсидия, но не и на 1 лв. От Левицата заявиха, че
ще организират експертен и политически дебат
по темата. Депутатите от опозицията няма да
подкрепят в пленарната зала идеята на премиера
Бойко Борисов, реши НС на партията.

>>ЙОТОВА: ЗНАМЕТО НА МИРА Е НАД ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

"Днес знамето на омразата и разединението иска да се вее по-високо от знамето на
мира, но ние няма да му позволим”, заяви
вицепрезидентът Илияна Йотова на официалното отбелязване пред монумента
Камбаните на 40-ата годишнина от
първата Международна детска асамблея Знаме на мира. „Най-лесно е да се отрича, да се
мрази и разрушава, сила се изисква да се съгради”,
подчерта тя.
Йотова, която е патрон на честванията посочи, че преди

40 г., много преди да бъде член на ЕС,
България е станала посланик на неговия
девиз Единни в многообразието, като го е
разпространила по света.
"Людмила Живкова прозря, че няма нищо
по-значимо от инвестицията в децата
и в чувството за единство, че децата са
най-добрите посланици", изтъкна Йотова. Тя отбеляза, че
идеята й продължава да живее чрез дейността на дъщеря
й Евгения Живкова и нейната фондация, която е „един от
добрите примери как можем да работим заедно за децата”.

Слави: Бойко спасява Горанов с 1 лв. субсидия
„Ето, че на 942-я ден от референдума Борисов и финансовият му
министър Горанов предлагат найпосле субсидия от 1 лв.”, написа
в профила си във Фейсбук Слави
Трифонов. „Всъщност, ако не
беше установено престъплението с незаконно надвзетите пари
от партиите, предложението можеше и въобще да не се случи.
Но пък сега си е супер – идват
избори да спасим един ключов
министър и да удържим народния гняв", подчерта шоуменът.

„Сърдитите Борисов и Горанов заплашиха, че с 1 лев субсидия партиите ще изпаднат в зависимост и
ще останат без пари”, посочи Трифонов. „Припомням, че всяка една
партия в НС, получаваща субсидия, има на влог милиони левове,
спестени от държавната субсидия.
Общо имат 50 млн. лв.. Значи да
жалим за партиите, че ще си харчат
тия 50 млн., а да не жалим за онези
един милион и половина пенсионери, които получават под 320 лв.
пенсия?”, посочи той.

3

форма
TimeHeroes
разказа, че тя дава
възможност на хора
от всички възрасти
да направят добро
- от младежи от пенсионери, които могат
да продължат да използват уменията си.

НИНОВА: НЯМА
ПРОМЯНА В
ИЗБОРA НА ЛИДЕР
"Не са приемани предложения за влизане в дневния
ред на Конгреса на точка за
промяна в Устава за избор
на председател”, заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова пред медиите по
време на заседанието на НС
на БСП.
Нинова посочи, че единствено е гледан политически доклад за оценка на
европейските избори и за
подготовката за местния вот.

Хората имат
нетърпимост
към кабинета
и мафията
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ВСС: АКО КАНДИДАТИТЕ СА СЛАБИ, МОЖЕ ДА НЯМА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР
Ако кандидатурите за нов главен прокурор са слаби и не получат подкрепата на
членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС),
може и да не се стигне до избор на 14
ноември. Това обясни представляващият
ВСС Боян Магдалинчев в ефира на БНР.
"Надявам се да се появят кандидати за
длъжността главен прокурор, които да
са професионалисти", каза Магдалинчев.

Той посочи, че процедурата ще започне
на 15 юли, а до 29 юли кандидатите
за поста на Сотир Цацаров ще бъдат
известни.
Магдалинчев припомни и кой по закон
има право да прави номинации - министърът на правосъдието и най-малко трима членове от прокурорската
колегия на ВСС. Той изрази надежда

да има поне двама кандидати, за да има
действително състезание за поста.
Представляващият ВСС припомни, че след
10 ноември 1989 г. в България не е имало
главен прокурор, който да идва от прокуратурата. Магдалинчев посочи и това,
което заяви след срещата си с президента
Румен Радев, че е добре да бъде човек,
който познава системата отвътре.

Ето колко закона сгази лично
Горанов със субсидиите
Финансовият министър Владислав Горанов
обяви, че не бил разследван от прокуратурата
за 5 години продължаващото престъпление
в повереното му министерство на финансите с плащането на
завишени субсидии на
партиите. Това е грубо
нарушение на Наказателния кодекс, който
забранява издаването на следствената
тайна. Горанов няма
право да знае и още
повече публично да
оповестява и кои са
засегнатите страни
от досъдебното производство, а той направи това пред цяла
България. Министърът твърди, че изплащането на завишени
субсидии било „техническа грешка”, но не
казва, защо след като
тя е станала ясна още
след превеждането на
първия транш към
партиите, той не е я
поправя, въпреки че
е бил сигнализиран за
надвзетите пари от
партиините централи.
Съдия с дългогодишен
стаж ракри и конкретните членове от Наказателния кодекс, които
Владислав Горанов е
нарушил Чл. 219. (Изм.
- ДВ, бр. 28 от 1982 г.,
в сила от 01.07.1982 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от
1997 г., изм. - ДВ, бр. 26

от 2010 г.) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи
за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му
имущество или за възложената му работа
и от това последва зна-

чителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или
други значителни щети
на предприятието или
на стопанството, се
наказва с лишаване от
свобода до шест години
и глоба до пет хиляди
лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95
от 1975 г., изм.- ДВ, бр.
28 от 1982 г., в сила от
01.07.1982 г., изм. - ДВ,
бр. 62 от 1997 г., изм.
- ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен
контрол върху работата на лица, на които
е възложено управлението, разпореждането или отчитането
на обществено имущество, и от това са
последвали значителни
щети на предприятието или на стопанството, се наказва с
лишаване от свобода
до шест години и глоба
до пет хиляди лева.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75
от 2006 г., в сила от
13.10.2006 г., изм. - ДВ,
бр. 26 от 2010 г.) Ако де-

янието по предходните алинеи е извършено
умишлено и не съдържа
признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от
свобода от две до осем
години, като съдът
може да постанови лишаване от право по чл.
37, ал. 1, точка 6.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28
от 1982 г., в сила от
01.07.1982 г., изм. - ДВ,
бр. 75 от 2006 г., в сила
от 13.10.2006 г., изм.
- ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
За престъпление по
предходните алинеи в
особено големи размери, представляващо
особено тежък случай,
наказанието е по ал. 1
и 2 - лишаване от свобода от три до десет
години, а по ал. 3 - лишаване от свобода от
три до дванадесет
години, като в тези
случаи съдът постановява и лишаване от
права по чл. 37, ал. 1,
точки 6 и 7.
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След като 19’ цитира
Сашо Диков, че дълговете на БНТ са над 18 млн.
лв., се оказва, че са пъти
повече. В голяма степен
това се дължи на традицията, установила се
през последните 10 г. да
не си плаща, а властта
допълнително да й покрива борчове към НУРТС, част от БТК, което поставя медията
в двойна зависимост –
веднъж от финансовия
министър, още един
път – от телекома, а
оттам и от свързаните с тях интереси.
Така властта държи
на къс пас БНТ. И може
да търгува дори поста
генерален
директор.
Ако това бъде Кошлуков, ще бъде интересно как на кандидат,
довел като управляващ
до фалит ТВ7, което е
видно от документите, ще му повярват, че
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50 млн. лв. дългове на БНТ

може да спаси обществената телевизия.
Ето и числата, изнесени от Капитал:
„Според
публичните
отчети на БНТ към
края на 2017 г. задълженията са за 6.8 млн. лв.,
6 м. по-късно вече са 8.6
млн. лв., а към края на
2018 г. са над 18 млн. лв.
Синдикатите на БНТ
публикуваха съвместно изявление, че дефицитът в бюджета й е
"над 35 млн. лв.", а според 2 източника сумата приближава, но не
надминава 50 млн. лв.
Годишният бюджет на
БНТ - държавната субсидия и приходите от
реклама за 2018 г., е около 76 млн. лв., или иначе
казано, в момента БНТ е
свръхзадлъжняла...Всяка
година таксите, които

се плащат към компанията НУРТС на БТК са
около 11 млн. лв. По закон
частната фирма е длъжна да излъчва обществената телевизия, което
означава и че не може да
я спре. БНТ винаги се е
възползвала от това да
трупа задължения и се
е наложила практиката
таксите за излъчване да
се покриват от бюджета, отделно от субсидията за телевизията.
През 2018 г. това не се
случва. Сериозна част
от поетите задължения са подписани през
последните 2 - 3 месеца от управлението на
Константин Каменаров” (за когото първи
19’ разкри, че е осъден
за каране пил, което бе
потвърдено и на втора
инстанция и му нало-

жи да напусне поста).
Капитал цитира вече
дадения от 19’ пример за
източване посредством
продукции от кръга на
Нико Тупарев, чийто
екип прави кампаниите
на ГЕРБ: „В началото
на годината Каменаров
казва, че бюджетът на
едно предаване Стани
богат е 22 хил. лв. То се
води на БНТ, но тя наема външна компания
да го прави. Годишно
за това харчи поне 4.3
млн. лв... Според източници от БНТ дневният
бюджет на Спортисимо е около 5 хил. лв. Още
8000 лв. на ден отиват
за кулинарното предаване на Ути. Разходите
на държавната телевизия само за тези три
предавания е около 700
хил. лв. на месец (б.р. над

8 млн. годишно, което е
съществен процент от
целия бюджет на БНТ и
близо половината й пари
за външни услуги – те са
общо 19 млн. лв. от закупуването на тоалетна
хартия до бензина за
160-те коли, които притежава)...
Каменаров
потвърди, че БНТ има
големи
задължения,
като "близо половината ", са за таксата за
разпространение към
БТК...Рядко БНТ е изглеждала толкова близо до управляващите
и толкова далеч от хората. Финансовото й
състояние е такова, че
през следващите години
тя ще трябва да ограничава разходи и да зависи от благоволението
на финансовия министър”.

ОПРЧР зарадва деца от социалните услуги
с мюзикъл на вокална група Бон-Бон
В събитието се включиха ученици от СУ „Димитър Матевски“ в гр. Пловдив и
Комплекса за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“ в гр. Пловдив, които
изпълниха Песента за приятелството, превърнала се в химн на кампанията.

По повод Международния ден на детето Оперативна програма
Развитие на човешките ресурси организира мюзикъл на Детска
вокална група Бон-Бон за децата от социалните услуги от цялата
страна. На събитието присъстваха близо 200 деца. Музиката по
време на спектакъла бе изпълнена от камерен ансамбъл КласикАрт. Инициативата е част от Националната кампания „Мисията е
възможна“, свързана с деинституционализацията на грижите за
деца в България.
„Надяваме се с мюзикъла на група Бон-Бон да вдъхновим не само
децата от социалните услуги и от училищата, но и децата от БонБон за повече предизвикателства. Да им покажем, че мисията е
възможна“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна
програма Развитие на човешките ресурси Зорница Русинова.
В момента в страната функционират 11 Домове за деца, лишени
от родителски грижи и 13 Домове за медико-социални грижи. Об-

щият брой на
децата в специализирани
институции е
587. Русинова
припомни, че
е планирано
з а к р и в а н е то
на всички институции до
2021 г.
„Мисията
е възможна“
е национална кампания на Министерството на труда и социалната политика чрез Оперативна програма Развитие на
човешките ресурси, целяща промяна на негативните обществени нагласи спрямо децата от социалните услуги. Повече за
„Мисията е възможна” като кампания и дейности можете да
прочетете на http://esf.bg/misiata.
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>>РЕМОНТИРАТ НАД 120 ПЛОЩАДКИ В СОФИЯ
НАД 120 ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЩЕ
БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА.
СРЕДСТВАТА СА ОСИГУРЕНИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЗАЯВИ КМЕТЪТ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА. ТЯ, ЗАЕДНО С КМЕТА НА РАЙОН ИСКЪР
ИВАЙЛО ЦЕКОВ, НА КОГОТО БИ ДУЗПА,
ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА СПОРТНА
ПЛОЩАДКА В ЖК ДРУЖБА 2. СЪОРЪЖЕНИЕТО
Е С ПОДМЕНЕНА НАСТИЛКА, НОВИ ОГРАДИ,
ПОСТАВЕНО Е ОСВЕТЛЕНИЕ. „В РАЙОНА СЕ ИЗГРАЖДАТ СЕДЕМ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СПОРТ, ПРЕЗ 2018 Г. СА ОБОСОБЕНИ ОЩЕ 7. ВЕЧЕ ОКОЛО 120 СА МЕСТАТА ЗА БЕЗПЛАТЕН СПОРТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ”, ПОСОЧИ КМЕТЪТ.

Още 5,3 млн. лв. за изграждането
на аквапарк Възраждане в София

Н

ови 5,3 млн. лв. щe бъдaт oтпycнaти зa
изгpaждaнeтo нa нoвия минepaлeн paзвлeкaтeлнo-peкpeaциoнeн
кoмплeкc
в пapк Bъзpaждaнe в Coфия.
Дoгoвopът е между инвecтитopитe oт Coфийcки имoти
EAД и Фoнда зa ycтoйчиви
гpaдoвe в poлятa мy нa Фoнд
зa гpaдcкo paзвитиe зa Coфия,
съобщава Градът.
Oбщият бюджeт нa пpoeк-

тa e 9,65 млн. лв., oт кoитo 4,35 млн. лв. ca coбcтвeн
пpинoc нa общинската
фирма.
Cтpoитeлcтвoтo
нa кoмплeкca зaпoчнa oщe в
кpaя нa янyapи и в мoмeнтa пpoдължaвa c бъpзи тeмпoвe. Toвa e втopaтa фaзa oт
peaлизaциятa нa мaщaбния
пpoeкт, кoйтo cтapтиpa пpeди гoдини cъc cъздaвaнeтo нa
пъpвия софийски пapк oт 30
гoдини нacaм край Зoнa Б-5.

Haд 18 дка нoви
плoщи щe бъдaт
пpиcъeдинeни
към пapкoвaтa
зoнa c плoщaдки
и кътoвe зa oтдиx в paзлични
чacти нa градината. Aквaпapкът щe ce cъcтoи
oт двe ocнoвни
зoни: Boднo-paзвлeкaтeлнa и зa
peлaкc и peкpeaция c oбщa плoщ
oт нaд 6,6 xил. кв.
м и c кaпaцитeт 500 души.
Bъpxy пpoeктния тepeн
нa aквaпapкa ce paзпoлaгaт 5 oткpити бaceйнa (paзвлeкaтeлeн, дeтcки,
xидpoмacaжeн,
бeбeшки,
ocнoвeн). B oбcлyжвaщaтa
cгpaдa cъc CПA зoнa щe бъдe
paзпoлoжeн зaкpит бaceйн,
oтгoвapящ нa изиcквaниятa нa F�NА и cъc cвeтли
paзмepи нa кopитoтo 25
м/15.40 м.

Подновяват ул. Житница преди
отварянето на Красно село

В края на лятото – началото на есента се очаква
отваряне на затвореното вече трета година възлово софийско кръстовище при Красно село, което
ще бъде отпушено след изграждането под него
на най-голямата станция и депото на третата
Зелена линия на столичното метро. В тази
връзка, от утре започва цялостна реконструкция на ул. Житница, която води началото си от
кръстовището и отвежда трафика към Овча
купел и Красна поляна, а оттам към Люлин

и Обеля. Работите ще започнат от едното пътно
платно на улицата от ул. Съвет на Европа – горе
на хълма, до Коломан, което ще бъде затворено за
движение, а след това в участъка от ул. Коломан
– вече в ниското, до Овча Купел. Движението ще
се извършва в другото пътно платно. Във връзка с
предстоящото пускане на третия лъч на метрото
ще бъдат реновирани и още два обекта – участъци
на ул. Централна и бул. Монтевидео, чийто ремонт
и доизграждане тече втора година, в Овча купел.
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Депутат на ГЕРБ с десетки имоти за
милиони в България и Гърция
Според източници на BIG5 от
средите на ГЕРБ не Цветан Цветанов, а скрит от широката
публика ГЕРБ-аджия на име Пламен Тачев Петров, един от найтихите народни представители,
но пък в 4 поредни Народни събрания, е Кралята на имотите в
партията на властта. Той шеф
на ГЕРБ в Червен бряг, строителен предприемач, според официална справка в сайта на управляващата партия. Сега чудите
ли се защо главният архитект
на София дойде баш от Червен
бряг? А защо местният кмет,
пак от ГЕРБ, е сред най-ощастливените с пари за саниране,
които върти през приятелски
кръг, докато преследва разкрилия го разследващ журналист?
Сайтът Big5.bg, от който е
информацията за недвижимостите му, пише: „Депутатът
Тачев е тих собственик на няколко значими имота, перлата
сред които е в Криопиги – на
Халкидики. Според запознати
има поне още десетина имоти
в София – все на атрактивни
места, и няколко по Черноморието.
В подадената от депутата декларация видно липсват имоти
в чужбина и София, които запознати с делата му твърдят, че са
негови. Прави впечатление обаче, че има и заможна съпруга...
Само между 1993 и 1997 година
Пламен Тачев Петров и съпругата му Снежинка стават собственици на апартамент с 3
гаража в София, голяма къща с
двор в Червен бряг, къща с двор
в Реброво (на 20 мин. от сърцето
на София по Искърското дефиле), ресторант-градина в Червен
бряг, магазини, гаражи.
От три години пък семейството е горд собственик за
голяма къща в полите на Витоша, закупена за близо 700
000 лева. Това – само според
декларираното. Като строителен предприемач Пламен Тачев Петров има възможност да
„върти” много повече имоти.

сайта Биволъ през 1997 г. бъдещият премиер Борисов,
иракчанинът Самир Ибрахим, Пламен Тачев, Николай
Костов, Веселин Костов и
Венцислав Божилов основават в Червен бряг фирма за
производството на сапуни.
Това е първият официален
Така „шестте апартамента“ на Цветанов бледнеят
по стойност пред тихия депутат - предприемач.
Фирмата на Пламен Тачев
Петров Хримас ЕООД според
регистрите се занимава със
„строително-ремонтни работи, производствена и търговска дейност, транспортна, спедиционна и складова
дейност, както и всички други търговски дейности незабранени със закон“. Видно от
документите Хримас сключва изгодни сделки в полза на
собственика си...
Кой всъщност е предприемачът и депутат Пламен Тачев Петров?
Тачев е личен приятел на
Бойко. Минава едва ли не за
негов по-малък брат (б.р.
по думите на Цветелина
Бориславова: „Все заедно:
Бойко напред, а Пламен след

него”).
И Тачев, и Борисов имат черен колан по карате, както и
дипломи по специалността
Пожарна безопасност. Борисов
е ръководител на дипломната
работа на Тачев в школата
на МВР. Според публикация в

проект на двамата. Борисов
напуска фирмата след година
и половина, но запазва контактите си с някои от съдружниците си като Тачев. През
октомври 2001 г. Борисов и
Тачев регистрират друга
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обща фирма Би енд Пи Комерс. Борисов вече е главен
секретар на МВР и напуска
дружеството, а на негово
място идва Надка Маринова.
Тя и Цветелина Бориславова
са съсобственици на охранителната фирма Ипон1, създадена от Борисов.
Като депутат от ГЕРБ
Пламен Тачев е изключително
тих, но се прочу с класическа
шуробаджанащина, като назначи дъщеря си да работи
в бюджетната комисия на
парламента, но след скандал през 2010 г. се наложи
тя да напусне.
Според източници на BIG5
Тачев е „усвоител” на средства по европрограми, главно като подизпълнител (б.р.
чрез семейния бизнес). Все
още има помнещи репортажи по Нова ТВ, които показваха крупни разхищения за
строителството на екопътека Калето край града за
над 1 млн. лв. евросредства.
Само от тази поръчка Тачев тогава е прибрал над
700 000 лв.
На днешния фон на имотни скандали в управляващата партия, от които Бойко
Борисов все повече се еманципира, „режейки до кокал“,
остава като блед спомен,
споделеното от неговия ортак в едно интервю, с мили
спомени как след първата си
печалба в началото на 90-те
искал да си купи Мерцедес, но
Борисов го спрял и бащински
го посъветвал да си купи първо жилище.
Явно съветът на създателя на ГЕРБ се изпълнява и до
днес. Не са ясни две неща:
първо, за колко жилища е бил
посъветван Пламен Тачев,
и второ – по-важното: кога
Бойко Борисов наистина ще
изчисти всички злоупотребили с доверието му?”.
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След 5 години Ламбо се завърна на сцената

СЕРИАЛЪТ ДЯВОЛСКОТО ГЪРЛО БЕШЕ ПЪРВАТА ТВ ПОРЕДИЦА СЛЕД 1989 Г., КОЯТО
ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН РАМКИТЕ НА СТОЛИЦАТА И КАМЕРИТЕ СЕ ЗАВЪРТЯХА ЗА ЦЕЛИ ДВА
МЕСЕЦА В КРАЯ НА ЛЯТОТО НА 2017-А В РОДОПИТЕ. „ТЕЛЕВИЗИЯТА ПРЕДСТАВИ
ДЯВОЛСКОТО ГЪРЛОНА ВЕЧЕ ОТМИНАЛИЯ ФЕСТИВАЛ В КАН. ИНТЕРЕСЪТ Е БИЛ ОГРОМЕН. НО НА МЕН АМБИЦИЯТА МИ Е ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕТО - ДА ГО НАПРАВЯ МЕЖДУНАРОДНА КОПРОДУКЦИЯ – ДЕЙСТВИЕТО ЩЕ СЕ РАЗВИВА У НАС, РАЗБИРА СЕ, НО
ТАКА, ЧЕ МОЖЕ ДА ГО ИЗНЕСЕМ НАВЪН ДИРЕКТНО. РЕАЛИСТИЧНО, НАЙ-РАНО МОГА
ДА СНИМАМ СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО“, СПОДЕЛИ ПРОДУЦЕНТЪТ ЕВТИМ МИЛОШЕВ ПРЕД
АГЕНЦИЯ МОНИТОР. В МОМЕНТА В ПЛАНА ВЛИЗАТ И ДВАМАТА ОСНОВНИ АКТЬОРИ
ОТ ПЪРВИЯ СЕЗОН ВЛАДО КАРАМАЗОВ И ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА.

>>ИМЕНИЕТО
НА БРАД И
АНИСТЪН СЕ
ПРОДАВА ЗА
$49 МИЛИОНА

Лейди Гага виновна за
разлъката
Актьорът Брадли Купър и супермоделът Ирина Шейк вече не са заедно.
За краха на отношенията им съобщи
People, като засега говорителите на
двойката отказват да дадат коментар.Ясно е обаче, че в момента звездата от Последният ергенски запой
и красавицата с руски корени преговарят за попечителството над дъщеря

си Леа
де Сен
Шейк
Купър. Проблемите на двамата започнаха покрай тазгодишната церемония по връчването на Оскар. Мнозина порицаха Купър, че върти любовна
афера с поп звездата Лейди Гага, с
която си партнира в Роди се звезда.

Кутията на Пандора се отвори след изпълнението им на песента Shallow по време на церемонията. Искрата между Ирина и Брадли пламна през 2015 г. Двамата
се стараеха да пазят връзката си далеч
от зоркия поглед на папараците.

ЕЛИН КОЛЕВ
С ВИРТУОЗEН
КОНЦЕРТ
Пет години след последното си гостуване в България младият цигулар
от български произход
Елин Колев се завръща у
нас за голям концертен
проект. Порасналото
дете чудо ще свири тази
есен за родната публика
музика от Антонио
Вивалди с Оркестъра
на Класик ФМ радио.
Елин е един от младите
любимци на българската публика. Роден и
израснал в Германия, където работят неговите родители, той започва
да се занимава с цигулка на 5-годишна възраст, дебютира с оркестър
на 8 години, а на 12 вече свири в прочутата зала Карнеги Хол в Ню
Йорк. Участвал е в две филмови продукции в Германия - игралният
Wunderkinder и документалният филм Оркестър от изгнаници за
създаването на Израелската филхармония.

Меган прекъсна
майчинството
Меган Маркъл се завърна към кралските си ангажименти и прекъсна майчинството си 4 седмици след раждането на първото си дете
- Арчи, пише Daily Mail. Херцогинята на Съсекс придружи съпруга
си принц Хари на парада, с който се отбелязва рождения ден на
кралицата. Те споделиха една каляска с херцогините на Кеймбридж
и Корнуол - Кейт и Камила. Меган бе облечена в тъмносиня рокля,
съчетана с малка шапчица в същия цвят, а Кейт бе избрала жълта
рокля и огромна шапка. По-късно кралското семейство се събра
на балкона на Бъкингамския дворец, откъдето наблюдаваха полета
на изтребителите и парада. С тях бе и кралицата, която навърши 93
години през април.

show@19min.bg

След 5-годишно отсъствие, Стефан Данаилов се завърна със
скутер на сцената на
Народния театър. Той е
част от екипа на Актрисата и влиза в ролята на
застаряващ
любовник
с вид на хипи. Героят
на Данаилов е новата
любов в живота на театралната звезда Лидия
Мартин (Аня Пенчева),

>>СНИМАТ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЯВОЛСКОТО ГЪРЛО

Брадли и Ирина
Шейк се разделиха

www.19min.bg

ШОУ

НОВИНИ

Впечатляващото
имение в Бевърли
Хилс, в което Дженифър Анистън и
Брад Пит заживяха
заедно след сватбата си, се продава за
$49 милиона. Брад и
Дженифър сключиха
брак през 2000 г. и
живяха в имението
до 2006 г.,когато
се разведоха и го
продадоха. През
2001 г. звездната
двойка го закупи
срещу 13,5 милиона
долара, а сега цената
му е скочила повече
от три пъти. Имотът е
построен през 1934 г.
Голям е 12 000 кв.м. и
разполага с 5 спални
и 12 бани. И тъй като
имението е принадлежало на знаменитости, то може да се похвали с възможността
за влизане и излизане
от различни входове
от два вида улици.

която се оттегля от
сцената, за да заживее
в Швейцария с поредния
нов мъж до себе си. Сълзи, смях, драма, ревност
и истерия има в този
спектакъл по текст на
Питър Куилтър. Владо
Данаилов, родният син
на Ламбо от Ирен Кривошиева, пристигна от
Америка с жена си Виктория. На аплаузите

в края на премиерното представление Аня
Пенчева излезе с внука
си Александър. Бебето
на Петя Дикова и Илиян Добромиров се роди
преди по-малко от два
месеца.
Актьорите
тръгват на турне с
Актрисата, а представлението дори ще се играе на плажа в Лозенец
в края на юли.
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ХОРОСКОП

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

Предизвикателства
очакват днес Близнаците.
Лъвовете да бъдат потърпеливи и сдържани.
Желанията на
Скорпионите се сбъдват.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Възможно е
да сте малко
напрегнати
днес, но това е
поради повечето отговорности през този ден. Ще се
справите отлично, но не се
преуморявайте. Изразходвате твърде много
енергия.

С добра
организация
на работното
място ще си
спестите време и сили,
които да насочите за други
полезни неща. Правилните
ви решения ще влияят на
околните, като ги мотивират.

На работното
място или
бизнес-заниманията Ви ще са
провокирани от конкурентни изяви, което ще
повиши активността Ви.
Заложете на опита си.

Станете посърдечни в
отношенията си.
На работното
място проявете разбиране и такт, не пресирайте
колегите си с поведение
на по-знаещи. Това отегчава и най-търпеливите,
от което губите вие.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Повечето от
вас имат добро
настроение и с
удоволствие се
заемат с въпросите, които
им предстоят днес. Стараете се да вършите всичко
така че около вас да няма
недоволни и наистина се
справяте забележително
добре.

Натоварената
ви програма
днес може
да изостри
чувствителността ви и
с това да предизвикате
неразбиране в околните.
Нищо страшно, но е добре да сте по-търпеливи
и въздържани.

Късметлии
сте днес. На
мнозина от Вас
им предстои да
видят сбъдването на някои
от най-съкровените им
желания . Радостта Ви е
напълно заслужена. Поважното е, че Ви предстоят
още много приятни мигове тази седмица.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Близнаци

Дева

Пред вас ще
изникнат предизвикателства в
професионален
план, и това може да се
окаже отлична възможност да се изявите. Добро
сътрудничество с човек,
с когото работата ще е
удоволствие.

Сами влияете
на развитието
на делата си.
Доверете се на
интуицията си и следвайте вътрешното си
убеждение, кое е право
и кое не. Старанието ви
да помогнете на приятел
е похвално и ви прави
чест, че сте така усърдни.

времето
Днес над страната ще има
променлива облачност с
възможни превалявания
от дъжд. Mинималната
температура ще бъде 12°, а
максималната 29°.

Стрелец

Настроени сте
доста авантюристично
днес. Проявете
разбиране към околните.
Не влизайте в конфликти
и не критикувайте излишно хората около Вас.

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

Днес предпочитате
да бъдете страничен наблюдател на
процесите, които
стават около вас. Често ще ви
е трудно да реагирате навреме в бързо променящата се
обстановка. Въпреки това имате късмет, тъй като можете да
разчитате на верни приятели,
които ще ви съдействат.

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

Видин

Русе

min: 14о max: 27о

min: 15о max: 28о

Варна

min: 19о max: 27о

Велико Търново

В Пловдив ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 16°, максималната 26°

min: 16о max: 25о

min: 13о max: 27о

В Перник ще има променлива облачност с
превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 14°, максималната 26°

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Риби

София

В Бургас ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 19°, максималната 25°

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Ще откриете
потенциал за
развитие на
способностите
си в делово предложение, към което няма да
останете безразлични.
Изострете вниманието
си към наболял проблем, вземете мерки за
решаването му.

В София ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 16°, а максималната 25°

Във Варна ще има променлива облачност с възможни краткотрайни превалявания. Минималната
температура ще бъде 19°, максималната 27°

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 19о max: 25о
min: 13о max: 28о

min: 16о max: 26о
Сандански

Кърджали

min: 12о max: 26о

min: 12о max: 26о

www.19min.bg
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ВРЕМЕ

По време на икономическия форум в Санкт
Петербург през уикенда президентът Румен
Радев влезе в полемика
с руския си колега Владимир Путин относно
суверенитета на България. По въпроса за
отказа от газопровода
Южен поток колегата
му, който бе настанен
до него на дискусия с
шефове на най-мощните компании в света,
припомни какви биха
били ползите за страната ни и посочи, че
България се е отказала заради ограничения
си суверенитет. Той
смята, че Европарламентът налага много
повече обвързващи решения в ЕС, отколкото
това е правел в миналото Върховният съвет
на СССР спрямо съюзните републики. Румен
Радев не се съгласи с
тези констатации и
посочи, че Южен поток е бил проект не
само за България, но и
за други страни в ЕС.
И затова решението
за тръбопровода е било
колективно европейско
решение, а не само на
България, каза нашият
президентът.
Путин заяви от
своя страна, че цената на природния газ
е обвързана с цената
на нефта и я определи
като „справедлива“. По
думите му България е
загубила от спирането на проекта Южен
поток. Според руския
държавен глава това
не е било суверенно решение на страната
ни.
В отговор президентът Радев бе категоричен, че не може да се
съгласи с твърдението, че суверенитетът
на България е бил ограничен.
„България има дългосрочно сътрудничест-
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Радев настоя пред Путин
за по-евтин газ и уважение
към суверенитета ни

Президентът: Правителството да
„не се срамува” да иска отстъпки
от Газпром, за да може и цените
за отопление на хората да бъдат
нормализирани
во с Русия в областта
на
енергетиката,
което има стратегически измерения”, допълни Радев. Според
него промените в енергополитиката на ЕС
създават по-добри възможности за разширяване на присъствието
и на Русия на газовите
пазари в Югоизточна и
Централна Европа.
Българският държавен глава отново подчерта, че страната ни
очаква да трансформира отношенията си с
Москва в областта на
енергетиката, в които
ценовата политика е
съществен елемент.
„България и Русия
имат стратегическо
партньорство в енергетиката и следва да
възприемат
много
по-гъвкав подход и механизми по отношение на договорите за
дългосрочни доставки
на енергийни ресурси,
тяхната актуализация и за намаляване на
цените”, настоя Радев.
Той призова и наше-

то правителство „да
не бъде срамежливо” и
да иска отстъпки от
котировките на Газпром: „Има голям спад
на цената на природния газ на борсите
в Западна Европа и
е време българското правителство да
бъде не толкова срамежливо и по-активно и да подходи към
преговори за цената
на руския природен
газ в България“, заяви
Радев. Държавният
глава посочи, че не
иззема по никакъв начин функциите на кабинета, който следва да проведе тези
преговори: „Очаквам
обаче правителството да се мобилизира
и да търси решения
за снижаване на цената на природния газ
в България, защото
от това зависи цената на отоплението и
електроенергията на
домакинствата, на
стоките от първа необходимост и конкурентоспособността

на българския бизнес“,
заяви Румен Радев.
Държавният глава припомни, че през
миналата седмица
беше сключен договор, с който на България бяха предоставени 300 млн. куб.
метра газ през терминала за втечнен
газ в Гърция. Това е
10% от годишното
потребление на природен газ в страната ни и по думите му
постигнатата цена
е „конкурентна и поизгодна от цената
на тръбния газ, който получаваме от
Газпром.
„Отношенията между Русия и България
постепенно се възстановяват. Започваме да
използваме резервите
за активизиране на
двустранните ни отношения в почти всички области. Пример за
това е ръстът на стокообмена, който през
първото тримесечие
на 2019 г. се е увеличил
с 2.8 на сто“, заяви в
началото на разговорите президентът Владимир Путин. Българският държавен глава
открои вековните исторически, културни и

духовни връзки между
България и Русия, които предполагат много
по-активно двустранно сътрудничество в
икономиката, енергетиката и културата.
В отговор на въпрос
за започналата процедура за привличане
на стратегически инвеститор за изграждането на АЕЦ Белене
президентът припомни, че решението на
българския парламент
и
правителството
е този проект да се
изпълни без държавни гаранции. Руската
страна има желание
да участва като държава, която предоставя технологията
и осигурява нейната
безопасност, но очаква и държавни гаранции по отношение на
този крупен проект,
добави още Румен Радев. Той смята, че при
3 млрд. инвестиции в
АЕЦ и закупени 2 реактора, тя трябва да
бъде изградена и това
няма как да стане без
руската техника, която е избрана още по
проект и е одобрена
и сертифицирана от
ЕС.
Президентът
използва форума в Петербург да проведе
двустранни
срещи
с генералния секретар на ООН Антониу
Гутериш и с министър-председателя на
Армения Никол Пашинян, които също
бяха гости на форума,
поговори и с премиера
на Словакия Петер
Пелегрини.
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Багата записа втора победа в UFC
Българинът
победи Таи
Тувиаса в
Чикаго
Благой Иванов – Багата записа втория си
успех в най-престижната ММА верига в
световен мащаб – UFC.
Българинът победи австралийската надежда в смесените бойни
изкусвтва Таи Тувиаса
пред стотици българи
в Чикаго на галавечерта UFC 238. Разноо-

но присъдиха успеха на
Багата.
Иванов вече е със статистика 18 победи и 2
загуби, Туиваса записа
второто си поражение
в окгатона, след като
в предишния си сблъсък бе спрян от бившия
шампион Жуниор дос
Сантос. Багата изълни
перфектно тактическия си план и спечели
дуела във всеки един
компонент.

бразната и вълнуваща
битка се проведе в пъл-

Бихме Франция в
Лигата на нациите

ните три рунда и накрая съдиите трябва-

ше да решават изхода
й, но и тримата логич-

Волейболният отбор на България записа
изключително престижен успех, побеждавайки Франция в мач от втория уикенд на
турнира Лигата на нациите. Възпитаниците на Силвано Пранди стигнаха до победа
с 3:2 (18:25, 23:25, 25:21, 25:23, 15:11) над
миналогодишния вицешампион в надпреварата. Волейболистите ни приключи-

четете още на

www.19min.bg

ха втория уикенд от турнира с 1 победа и
две загуби (б.р. от Китай и Полша). С актив
от 2 победи и 4 загуби националните ни
заемат 11-о място в общото класиране
след изиграни 6 срещи. Следващата седмица предстои турнир във Варна, където
ще приемем отборите на Австралия,
Япония и Италия.

>>ЙОЗИЛ ПОЕМА РАЗНОСКИТЕ ПО
ОПЕРАЦИИТЕ НА 1000 ДЕЦА ПО СВЕТА
През уикенда халфът на
Арсенал Месут Йозил ще
сключи брак с половинката
си Амине Гюлше, но това
няма да бъде единственото
незабравимо събитие. В
навечерието на сватбата си
футболистът обяви, че ще
помогне на 1000 деца по
света, поемайки разноските по техни операции.
Йозил и половинката му
дори призоваха гостите на
своята сватба да не носят
подаръци за младожен-

ците, а да дарят пари на
фондация, която да ги
разпредели за деца в нужда. Футболистът уточнява,
че средствата отиват за
деца, които се лекуват от
изгаряния, деформация
на крайниците и други
проблеми.
Халфът на Арсенал подкрепя фондацията BigShoe,
като си партнира с нея от
години. През 2014 г. Йозил
дари премията си от спечелването на световната

титла в Бразилия (240
хиляди паунда) за операциите на 23 бразилски
деца.
„Като професионален
футболист аз съм в привилегирована позиция.
Затова моля всички,
които имат възможност
да помогнат на деца в
нужда и да се включат в
една инициатива, която
е близка до сърцето ми“,
написа Йозил в социалните мрежи.

Съзнаваме колко е
странно да се изписва Bulgaria Mall на английски нещо, носещо
името на България,
но така го правят
собствениците
му
и се съобразяваме с
това, за да насочим
вниманието ви към
новото място в тъжния мол. Craft хем е
на етажа на хапването – най-високия в
него, хем стои като
самостоятелно
заведение. Разположен
точно до най-добрия
сладолед в София
Sotto Zero, ресторантът може да се похвали с чудесен дизайн.
И с огромно разнообразие от предложение в различен стил.
Можете просто да
пиете кафе KIMBO
на
панорамната

Craft в Bulgaria Mall: от кафето
(през баницата) до гурмето

тераса, а можете
да започнете деня с
домашна баница или
мекици, или с парче
майсторска
торта – гарашът дори
е квадратен, с леки
вариации върху познатата тема на

единствения
класически
софийски
десерт. Да го продължите с наши или
европейски гозби за
обед по меню, или да
го завършите с вечеря сред елегантния
интериор.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

Защо ул. Централна е в
покрайнините

>>ЛЕВСКИ МАХНА БОЖИНОВ
Валери Божинов вече не е футболист на
Левски, след като не влиза в плановете
на новия треньор Петър Хубчев. Централният нападател, който донесе
победата на сините в баража за участие в Лига Европа срещу Етър, има
договор за още година, но ще бъде
освободен.
Той изкара своя втори престой на Герена, след като премина в тима в началото
на 2019 г. Божинов записа девет мача за
сините, в които вкара три гола.
Първият престой на нападателя в тима

беше през 2014 г., когато вкара седем
гола в 19 срещи.
„Тъжно ми е, че напускам Левски. Не
ми е приятно, няма какво да крия. Имах
голямо желание да помогна на отбора и
да се докажа на Петър Хубчев. Чувствах се длъжник на клуба, след като се
контузих тази пролет и не взех участия
в доста от мачовете. Нямам против
никого, треньорът има своите виждания
и планове. Щом не му влизам в тях, няма
да бъда пречка на Левски, каза Божинов
пред Спортал.

Ако се чудите
чудит коя е
централната улица на
София и се р
разделяте

душевно между бул. Цар
Освободител, бул. Витоша
или така прославилата се

през последната година
ул. Граф Игнатиев, колкото
и странно да Ви се види,
все сте сбъркали. Понеже
София има ул. Централна.
И по неясната логика на
общинския гений - кръстител, или по поредната
му иронична шега с нас и
града, истинската улица,
която носи това име е в покрайнините – в периферията. Тя прилича на змия,
за да не кажем червей,
но не каква да е, даже
не 3-глава, ами с 4 глави.
Толкова са окончанията
на пътната артерия, виеща се от двете страни на

булеварда със странното
име Президент Линкълн
(не Ейбрахам, или поне
Абрахам, по логиката
на улицата, кръстена
на колегата му Георг
Вашингтон) и вливаща се
в ул. Антонин Колар. И тя
- по ирония на съдбата и
софийското градоустройство, на което навремето
онзи, на когото е наречена, е поставил начало,
ама не такова като днешното, а европейско – пак
стига до ... бул. Президент Линкълн. Ирония до
ирония - истинска ирония
на съдбата и на общината.

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
05.45 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 /8 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 документален слот
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
16.30 Мускетарите 3 тв филм /9 епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
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:
България - Косово пряко предаване от стадион„Васил Левски“
00.10 УЕФА европейски квалификации
обзор
00.40 Култура.БГ /п/
01.40 100% будни /най-доброто/ /п/
02.40 Измамникът игрален филм /п/ (14)
04.05 Малки истории /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.4 еп.11
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg
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КРЪСТОСЛОВИЦА
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ТВ ПРОГРАМА
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.24
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.5, еп.50
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ сериал, с.2 еп.14
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.23
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от Рая“ сериал, еп.18
21.00 Премиера: „Вътрешен човек“ сериал, еп.5
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.19
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.179,
180
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“ - 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
17.10 „Безпаметно“ - екшън с уч. на Долф
Лундгрен, Дани Трехо, Вивика
Анджанета Фокс, Майкъл Пайр,
Натасия Малте, Джон Лауглин,

Ейнджъл Конуел 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 „Мъртъв и половина“ - криминален екшън с уч. на Стивън Сегал,
Морис Честнът, Я Рул, Ниа Пиплес,
Къръпт, Тони Плана и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 3 /п/
01.00 Еротичен телепазар
04.00 „Национална лотария“ /п/

23.50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 19
00.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 12
01.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 13
01.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 18
02.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 19
03.20 Живите мъртви - шести сезон,
еп. 2
04.05 Куантико - втори сезон, еп. 18
04.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 13

KinoNova
05.50 „Отмъщението“ - сериал, сезон
4 /п/
06.50 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 7
08.45 „Пеещото кутре“ - семеен филм
с уч. на Джед Рийс, Джордж
Нюбърн, Том Евърет Скот, Кейтлин
Махер, Дейвид Делуис, Джон
Раценбергер и др.
11.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон 4
12.00 „Въздушният Бъд: Златната купа“
- семеен филм с уч. на Кевин
Зегърс, Синтия Стивънсън, Тим
Конуей, Дик Мартин, Грегъри
Харисън и др.
14.10 „Моят ангел пазител“ - романтичен
филм с уч. на Алиса Милано,
Ерик Уинтър, Кристин Бут, Емили
Алин Линд, Иван Сергей, Стокард
Чанинг, Гейдж Мунро, Джанет
Портър и др.
16.00 „Ангели и демони“ - трилър с уч.
на Том Ханкс, Юън Макгрегър,
Армин Мюлер-Стал, Айелет Зурер,
Стелън Скарсгард, Пиерфранческо
Фавино и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 6
21.00 „Доблестни мъже“ - драма с уч. на
Том Круз, Джак Никълсън, Деми
Мур, Кевин Бейкън, Кийфър
Съдърланд, Кевин Полак, Джеймс
Маршъл, Джей Ти Уолш, Кристофър Гус, Мат Крейвън и др.
00.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 6 /п/
01.00 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 7 /п/

btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.21 - 23
09.00 „Даяна“ - биографичен, драма,
романтичен (Великобритания,
Франция, Швеция, Белгия,
2013), режисьор Оливер Хиршбигел, в ролите: Наоми Уотс,
Навийн Андрюз, Кас Анвар,
Чарлз Едуардс, Джералдин
Джеймс и др.
11.15 Телепазар
11.30 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.24, 25
13.30 Телепазар
13.45 „Лабиринтът: Невъзможно
бягство“ - фантастика, екшън,
трилър (САЩ, Канада, Великобритания, 2014), режисьор Уес
Бол, в ролите: Дилън О`Брайън,
Кая Скоделарио, Уил Полтър,
Томас Броуди-Сангстър, Патриша Кларксън, Ки Хонг Лий, Крис
Шефилд, Блейк Купър и др.
16.00 „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.
18.30 Телепазар
18.45 „Тай-Чи майстор“ - екшън (САЩ,
Китай, Хонконг, 2013), режисьор
Киану Рийвс, в ролите: Киану
Рийвс, Тайгър Ху Чен, Карън
Мок, Ю Хай и др.
21.00 Премиера:„Лабиринтът: В
обгорените земи“ - фантастика,
екшън, трилър (САЩ, 2015), режисьор Уес Бол, в ролите: Дилън
О`Брайън, Кая Скоделарио,
Томас Броуди-Сангстър, Ки Хонг
Лий, Роза Салазар, Джанкарло
Еспозито, Патриша Кларксън,
Ейдън Гилън и др.
23.45 „Маги“ - хорър, драма, трилър
(САЩ, Швейцария, 2015), режисьор Хенри Хобсън, в ролите:
Арнолд Шварценегер, Абигейл
Бреслин, Джоули Ричардсън,
Дъглас Грифин, Рейчъл Гроувс,
Джоди Мур, Ейдън Флауърс,
Ейми Брасет и др. [14+]
01.45 „Седем часа разлика“ /п./ сериал
03.45 „Психо“ - хорър, психотрилър
(САЩ, 1960), режисьор Алфред
Хичкок, в ролите: Антъни
Пъркинс, Джанет Лий, Вера
Майлс, Джон Гевин, Джон
Макинтайър, Патриша Хичкок,
Алфред Хичкок и др. [16+]

FOX
05.15 Кости - втори сезон, еп. 18
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 8
06.25 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 4
06.45 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 5
07.10 Касъл - пети сезон, еп. 13
08.00 Касъл - пети сезон, еп. 14
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 18
09.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 10
10.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 11
10.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 16
11.40 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 17
12.35 Лий Даниелс: Стар - трети сезон,
еп. 11
13.30 911 - първи сезон, еп. 3
14.25 От местопрестъплението:
Маями, еп. 18
15.20 Касъл - пети сезон, еп. 15
16.15 Касъл - пети сезон, еп. 16
17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 19
18.05 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 10
18.35 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 11
19.00 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 6
19.30 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 7
20.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 18
21.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 19
22.00 Дълбоката държава, еп. 5
22.55 911 - първи сезон, еп. 4

Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Операция: История - предаване с
Росен Петров /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.00 Характери - неизвестните изповеди
на известните, автор: Биляна
Митева /п./
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 Брюксел 1 - предаване за Европа и
гражданите с Милена Милотинова
/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 Роден със сребърна лъжичка криминален сериал
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./
01.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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
05.00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков най-интересното от седмицата
05.30 Светът е бизнес с Николай Кръстев най-интересното от седмицата
06.00 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева - найинтересното от седмицата /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 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 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Блестящи идеи - 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 Смарт час с Живка Попатанасова
21.30 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
22.00 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
22.30 Очи в очи - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Рак. Ода. Пирамида. Ритон. Гара за двама. Облага. Риск. Не. Рике. Син. Ар. Хан. Рек. Ап. Ура. Кра. Рита. Кълбо. Идиоми. Реотани. Селта. Крим. Неон.
Ит. Месо. Оран. Аура. Емитери. Ин. Хем. Акин. Неново. Уно. Илико. Ар. Уникати. Жалба. Сеир. Поатие. Инари. Пантера. Кос. Ке. Висла. Етюд. Харман. Арат. На.
Овадия. Авенел. Крина. Катерица.
Отвесно: Еме. Пух. Биг Брадър. Емануела. Аор. Ралин. Лексикони. Нерви. Варак. Обороти. Ирит. Ман. Магер. Оти. Еник. Невада. Риза. Ек. Амор. Ламарини. Ада.
Скрин. Ринит. Рас. Як. Кадри. Адина. Екипи. Ла. Вина. Енино. Карат. Орас. Просо. Но. Жабо. Аве. Димка. Имена. Врат. Сетер. Ата. Рутил. Ухо. Лик. Ни. Ра. Тире. Абе.
Кюнец. Антена. На Тамара. Медали.
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Котешки марш
Светът изглежда, като котка, която подритва
Австралия...

Бате Гошо:

На български "А, не,
бе" означава
"Да". А "Да,
бе, да" означава "Не".

------------------------------------------------------------------------------------

:) :P :D
Животът си е мой и
ще си го живея така,
както каже жена ми.
:) :P :D

>>СУДОКУ
лесно

10.06.2019
брой 2313

show_news@19min.bg

На плажа на Слънчака врачанин си
разстила кърпата на
пясъка, под сянката
на чадъра на герма-

нец.
- Вас махен зи, битте?
- пита германецът.
- А бе, ти на кого
ще махаш зъбите,
бе!? - възмущава се
врачанинът.
:) :P :D
„Както и да е" е
женската версия на...
„Майната ти!
:) :P :D
Гледам се в огледалото и си викам:
- Лелеееее...к,ва съм
грозна!!!

умерено

А вътрешния глас
ми шепне:
- Споко, поне пазиш
апартамента!
:) :P :D
Снощи в леглото
с моята си представях, че съм с
Анджелина Джоли.
,
Ми, какво да кажа?!
Специално от
Анджелина Джоли
очаквах повече...
:) :P :D
По пътя към съвършенството има
една врата, която
не бива да отваряш – вратата на
хладилника!
:) :P :D
Купих си китайски
чай за отслабване
Пърхаща лястовичка. Още след първата чаша не мога да
излетя от гнездото!
:) :P :D
Занимаването с
глупости на работното място развива
слуха, бдителността,
периферното зрение и рефлексите!
:) :P :D
Депресия по български:

- Когато вече дори и
чуждото нещастие
не ви носи радост!
:) :P :D
- Откъде идваш?
- От салона за красота.
- Затворено ли
беше?
:) :P :D
Толкова години
живея в България,
а още не знам кои
са "компетентните
органи"...
:) :P :D
Най-добрият четириног приятел на
човека си остава
масата.
:) :P :D
Между колежки:
- Ама как е погрозняла тая, да ти е кеф
да я гледаш!
:) :P :D
Веган отказа
трансплантация
на костен мозък чака за соев...
:) :P :D
Чък Норис унищожил Менделеевата
таблица, защото за
него съществува
само елементът на
изненадата.

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

