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>>НЕЗАКОННАТА СЕЧ В СТРАНДЖА ОТ ГОДИНИ СЕ ПОКРОВИТЕЛСТВА ОТ ВЛАСТТА

2000 – ГОДИШНА ОБУВКА
Римска обувка
на 2000 г. беше
открита в чешма
край Заалбург,
Германия сред
останките на
крепост от епохата на великата
империя при
Октавиан Август

Луната е част от Марс
според Тръмп

ВОГ избра 7-те Рилски езера за най-красиви
в България

Яркозелена дръжка –
хубава череша

Мийте лъскавите ягоди
в сапунена вода

Жълти петна по краставиците:
много нитрати
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Ексдепутат - баща на шефката на премиерския кабинет:
чадър на дървената мафия?
Партийна династия
стои зад новата шефка на премиерския
кабинет Деница Желева. Не е ясно дали тесните роднински връзки
предхождат назначението, но неин баща е
бившият шеф на Горското стопанство в
Бургас Румен Желев,
който беше и депутат
в НС от листата на
ГЕРБ. Именно той е
смятан за чадър на
дървената мафия. От
цели 10 години всички правителства на
Борисов твърдят, че
ще спрат изсисчането на Странджа. На
практика обаче то
става все по-голямо и
по-безжалостно.
Всики
длъжности
на Желев през последните години са пряко
или косвено свързани
с добив и износ на българската дървесина.
От 2009 до 2011 г. той
е шеф на Регионална
дирекция по горите Бургас, а след това до

Незаконната сеч в Странджа от години
се покровителства от властта
2013г. поема Държавното горско стопанство
Царево, чийто шеф пък
се мести като кмет
от ГЕРБ. Следва пост
на зам.-директор на
Държавно ловно стопанство Граматико-

во. Като депутат в
43-то НС той е член на
Комисията по земеделието и храните. Работата му във всички
тези звена не е случайна. Според източници
ГЕРБ
целенасочено

НПО-та: Спрете застрояването по
Черноморието
Неправителствени организации
внесоха в кабинета становища
срещу „нетърпимата презастроена среда на крайбрежието и ограничаването на гражданските
права".
„Трябва да се направи цялостна оценка на променяния повече
от 20 пъти Закон за управление на Черноморското крайбрежие”,
заяви пред Хоризонт Тома Белев от Асоциацията на парковете в
България
„Това е във връзка с процеса, който приема в момента НС на второ
четене. Считаме, че измененията не са достатъчни, трябва да са
малко по-категорични, за да може да се гарантира както опазването на дюните и плажовете, така и развитието на туризма, включително на къмпинг туризма. В момента Законът за устройство на
черноморското крайбрежие предвижда много строги мерки върху
белите, сивите и облесените дюни, но в същото време няма никакви мерки върху зараждащите се дюни", коментира Белев.

разполага свои кадри,
за да държи горските
стопанства, докато
фирми от партийния
кръг незаконно секат
и товарят продукцията в пристанищата
на Бургас за износ.

По данни на фирми
от бранша българските гори се изсичат
за експорт предимно
към Турция. Кораби
от Бургас товарят
тонове дървета за
износ към южната
ни съседка, а бизнесът е доходоносен, без
на никой да си дава
сметка какво ще
става с планината,
която само се води
защитена по закон.
През 2015г. кметът
на Малко Търново
Илиян Янчев пръв
повдигна в публичното пространство
темата за незаконна сеч в Странджа.
Тогава той заяви, че
схемата е покровителствана
именно
от Желев.
„Дърва се секат целогодишно. Тировете
се товарят и пътуват непрекъснато по
пътя от Малко Търново до пристанището
на Бургас. Прекрасната дървесина от дъб

С. Медени поляни: Кметът спира тока,
ако не гласуваш правилно

Кметът на родопското село
Медени поляни Абдула Абдулах продавал ток на няколко
домакинства от трафопоста на
общинската сграда, съобщи
БНР. Хората плащали сметките си за електроенергия от
трафопоста на кмета срещу
хвърчащи ордери, без да знаят
колко електроенергия реално
са изразходвали. Семейство
с болно дете пък от дни било
без електричество, тъй като
„не гласувало правилно” на
евровота.
Община Сърница започна пълна проверка за стопанисването
и управлението на кметство
Медени поляни, съобщи БНР.

Кметът на Сърница Неби Бозов
се е срещнал със семейството,
което е останало без ток. „По
думите на жената не са гласували правилно и това било
наказателна мярка“, каза той.
„За първи път разбирам, че има
вързани абонати към кметството. При нас Общината няма
никакви сключени договори за
отдаване под наем на електроенергия”, подчерта Бозов.
Абдула не пожела да разговаря
с общинския кмет. Категорично отказа и да пусне тока на
семейството и си изключи
телефона, обясни Бозов.
Случаят ще бъде предаден на
прокуратурата.

се изнася за Гърция и
Турция, но като дърва за огрев. В същото
време местното население в Граматиково
например се топли с
огрев, сечен от преди
две години. Хората се
записват и чакат ред
повече от половин година”, посочи Янчев.
„Всеки тир при малкото проверки на които
съм присъствал, е претоварен с 10-15 тона
дървесина. Тези превозни средства пътуват
по републиканската и
по общинската пътна
мрежа”, подчерта Ян-

чев.
Незаконната
сеч
изисква съдействие
на всички нива, за да
стигне до пристанището продукцията
минава по републикански пътни артерии. Подразбира се,

че всички проверяващи органи съзнателно си затварят
очите. В схемата е
оплетена и местната власт. За едни от
най-големите играчи
в този мръсен бизнес
местните кой знае

защо подозират кмета на Камено Жельо
Вардунски от СДС коалиционен партньор
на ГЕРБ. Кметът на
Царево Георги Лапчев също трябва да
е свързан, тъй като
е бил шеф на горското преди Желев. Така
Странджа е превърната в касичка, а въпросът е колко време
още ще оцелее.

>>ДОЦ. ПИРГОВА: ОЛИГАРХИЧЕН МОДЕЛ ИМА
И ПРИ ТЕЗИ СУБСИДИИ
"В България работи един
олигархичен модел, който
субсидията на партиите
няма да промени”, заяви
политологът доц.Мария
Пиргова в ефира на ON AIR..
„Едни партии ще пострадат
повече, други по-малко.
Управляващите ще са до-

Т. Дончев: 3 млрд. за
самолети нямаме
“Нямаме 3 млрд. за самолети, а и финалната
оферта за закупуване на нови бойни самолети от
САЩ още не е получена”, заяви вицепремиерът
Томислав Дончев пред Nova. По думите му е спекулация е да се коментира каквато и да е цена.
"Едно е да правиш популизъм на гърба на
държавата, друго на гърба на партиите",
посочи Дончев по повод предложението за
рязко намаляване на субсидиите на партиите.
Запитан дали това предложение не е популистко,
той обясни: "Популизъм е да обещаваш нещо,
което или не може да стане, или има ефект, обратен на очакванията".
Дончев е категоричен, че няма да има преразглеждане на коалиционното споразумение
между ГЕРБ и ОП.

бре, те са тясно обвързани с бизнеса”, подчерта тя.
„Това драстично намаляване е нецелесъобразно.
От страна на Борисов
това е популизъм, който
трябва да прикрие доста
други проблеми", заяви още
политологът.

Медици: Излъгаха ни, пак
ще протестираме
Медицинските сестри и лаборантите, работещи във видинската областна болница МБАЛ Света Петка излизат
на ефективни стачни действия заради ниските си заплати. От четвъртък те ще преустановят работа за един
час в продължение на една седмица. „Ако никой не ни
чуе, ни напускаме”, заканиха се здравните работници.
Припомняме, че в началото на април премиерът
Бойко Борисов обяви, че се отпускат 50 млн. лв.за
повишаване на заплатите на медицинските сестри. Но до този момент сестрите не са получили
никакво увеличение на приходите си.
Според шефа на болницата д-р Цветан Тодоров
увеличението на заплатите, както на сестрите, така и
на другите работещи в болницата зависи и приходите,
които са твърде ниски. Клиниката няма просрочени
задължения, но по думите на Цветанов, приходите
намаляват.

Каракачанов: Македония ни използва за ЕС и НАТО

„Смесената междуведомствена комисия по историческите въпроси между България и С. Македония не работи”, заяви в прессъобщение на ВМРО
вицепремиерът и лидер на воеводите Красимир
Каракачанов. „Комисията очевидно не работила, защото през цялото време се прокарвало
разделение между "македонско" и "българско".
Имало внушения, че към онзи момент става дума
за различни народи”, посочва той. По думите му
досега процесът на разведряване със Скопие се
дължал най-вече на великодушието на България
и на ангажираността на международни фактори.
"Три дни скопската страна отказва да признае
очевидния, документиран и признат от самия
Гоце Делчев факт, че войводата е българин по

народност", посочва военният министър.
"Явно време е България да втвърди позицията
си, подобно на гръцката страна", категоричен е
Каракачанов.
Според Каракачанов македонската държава
използва страната ни, за да се домогне до ЕС и
НАТО.”Докато България търси сътрудничество
и обща полза, елитът в Скопие тупа топката и
се опитва да ни замазва очите, за да си прокара
политиката за НАТО и ЕС", се посочва в писмото.
Според Каракачанов ако работата на междуведомствената комисия продължи в тази посока,
българската делегация трябва да стане от масата
с всички възможни последствия за европейската
и натовска ингерация на С.Македония.
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Манолова:
България е в
топ 5 по лоши
кредити

„За 3г .броят на жалбите
за проблеми и злоупотреби от страна на
фирми за бързи кредити
са 3721”, посочи омбудсманът Мая Манолова
на кръгла маса, организирана по темата
заради многобройните.
Жалби са подавани от
граждани, неправителствени организации и
адвокати за наличие на
неравноправни клаузи
в договорите на този
вид фирми, с които се
нарушават правата на
потребителите.
Омбудсманът подчерта,
че България е в топ 5
по лоши кредити - по
задлъжнялост и невъзможност да си обслужва
дълговете. Тя посочи, че
за 2017 г. необслужените
потребителски кредити
са били 800 млн. лева,
като от тях 600 млн.
лева са необслужени
потребителски кредити
от физически лица. По
данни на асоциацията
на колекторите 19% от
необслужените кредити,
които са продадени на
колекторски фирми,
идват именно от фирми
за бързи кредити.
Oмбудсманът настоя за
законодателни промени, които да ограничат
таксите, дължимите суми
да не се променят едностранно от фирмите и да
не се изискват банкова
гаранция или поръчител. Мая Манолова настоява и да бъде приет
Закон за частния фалит.
По думите й все още
има договори в празни
полета, без погасителен
план, задължение за
подписване на запис
на заповед. Тя спомена
и за онлайн договори,
при които клиентът
няма пълна информация
какви са условията на
бързото кредитиране.
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СОБСТВЕНИКЪТ НА КУЧЕТАТА, УБИЛИ ЧОВЕК ОСТАВА ЗАД РЕШЕТКИТЕ
СЪДЪТ В СВОГЕ ОСТАВИ ЗА ПОСТОЯННО В АРЕСТА МЪЖА, ЧИИТО КУЧЕТА НАПАДНАХА И РАЗКЪСАХА ЖИВ ЧОВЕК.
ИНЦИДЕНТЪТ СЕ СЛУЧИ МИНАЛАТА СЕДМИЦА В ГОРИСТА МЕСТНОСТ КРАЙ СОФИЙСКОТО СЕЛО ВЛАДО ТРИЧКОВ,
ЗАГИНА МЪЖ НА 39 ГОДИНИ.
СОБСТВЕНИКЪТ НА КУЧЕТАТА ЙОРДАН КАРАГЬОЗОВ Е С ПОВДИГНАТО ОБВИНЕНИЕ, ЧЕ НЕ Е ПОЛАГАЛ ДОСТАТЪЧНО
ГРИЖИ ЗА ПИТОМЦИТЕ СИ. СЛЕД СЛУЧКАТА СТАНА ЯСНО, ЧЕ СЪСЕДИ НА СТОПАНИНА НА ЖИВОТНИТЕ СА ПОДАВАЛИ СИГНАЛИ ДО ПОЛИЦИЯТА ОТ ГОДИНИ. СЛЕД ТРАГЕДИЯТА ПЪК, КОГАТО ПРИСТИГНАЛ КАРАГЬОЗОВ СЕ Е ИНТЕРЕСУВАЛ ЕДИНСТВЕНО ДАЛИ НЯКОЕ ОТ КУЧЕТАТА МУ ПОРОДА КАНЕ КОРСО Е БИЛО УБИТО. ОТ ПРОКУРАТУРАТА НАСТОЯХА, ЧЕ АКО БЪДЕ ПУСНАТ, МЪЖЪТ МОЖЕ ДА СЕ УКРИЕ.

МВР ще създава антитерористични
центрове у нас
Трябва да бъдат
създадени антитерористични центрове, в
които възможно найбързо да се получава и
обработва информацията и действията
между институциите
да бъдат координирани. Това съобщи министърът на вътрешните работи Младен
Маринов по случая със
задържания 16-годишен ученик в Пловдив,
който подготвял терористичен акт.
Маринов каза, че идеята за тези центрове
е обсъждана с главния
прокурор Сотир Цацаров, заместника му
Иван Гешев и на ниво
Министерски съвет.
Министърът припомни, че и в момента
действа Национален
контратерористичен
център, който работи в структурата на
Държавната агенция
Национална сигурност

(ДАНС) и е точката за
контакт с външните
партньори.
Според Маринов обаче има промяна на обстановката, а това
налага и промяна в
организацията на институциите, ангажирани с борбата с тероризма.
На въпрос дали е имало други случаи, подобни на този в Пловдив,
Младен Маринов заяви,
че в интерес на работата е добре те да не
стават обществено
достояние.
"Аз не бих искал
това дете да влиза в
обществения
фокус.
По този начин ние
го лишаваме от възможността то да се
адаптира в която и да
е друга среда. С това
дете трябва да се работи в посока то да се
изведе от тази среда,
в която е влязло", каза
министърът, цитиран

НАП - аджии във фирма
на Митьо Очите

от Фокус.
Той обясни, че непрекъснато
трябва
се провежда информационна кампания сред
учениците. "Това не е
работа само на МВР.
Трябва да залегне в
Закона за тероризма.
Там има изписани мерки, които всяка институция трябва да
изпълнява",
допълни
Маринов.
Инспектори
от
детска
педагогическа стая започват от

днес работа с 16-годишното момче от
Пловдив, разследвано
за тероризъм, защото
е общувало с вербовчик
от Ислямска държава.
Психологът Младен
Владимиров
коментира пред БНР, че
отделянето от семейството, за което
настояват от прокуратурата, "няма да
има добър резултат
върху детето" и призова психолозите "да бъдат по-щадящи".

Лозан Панов обжалва ревизията от НАП
Председателят на Върховния касационен
съд (ВКС) Лозан Панов обжалва резултатите от данъчната ревизия, на основание
на която НАП му издаде акт за 16 хил. лв.
дължими данъци. Панов е подал жалба в
административния съд София-град миналата седмица, съобщи lex.bg.
Актът е на база на пълна данъчна ревизия
на Панов за периода 2011-2016 г. Според
данъчните той е укрил доходи от хонорари, наеми и при покупката на бунгало в
местността Галата край Варна.

Делото на Панов е насрочено за септември. Съдът ще се произнесе по заключенията на данъчните, след като самата
администрация на приходната агенция е
отхвърлила жалбата. От определението за
насрочването става ясно, че сумата, която
данъчните искат, е променена, но не се
знае каква е.
Проверките срещу Панов, който сериозно критикува главния прокурор Сотир
Цацаров и управляващите, започнаха през
миналата година. Формалният повод бе

Според експерти психолози, когато момчето се върне на училище
с етикет на жертва
или терорист, рискува да бъде отхвърлено
от съучениците си или
превърнато в герой от
по-проблемните деца.
Заради това е по-добре
самоличността му да
не става публично достояние. Според тях
няма никакви категорични данни, че 16-годишното момче е вербувано от ИДИЛ.

негов отказ да подаде имуществена декларация и пред Сметната палата, а само пред
съдебния инспекторат. Съдията твърдеше,
че като магистрат трябва да декларира
имуществото си само пред инспектората,
съгласно законови промени. Сметната
палата обаче му наложи глоба, тъй като
смята, че като член на Висшия съдебен съвет, трябва да се отчете и пред нея. Панов
обжалва глобата, но съдът я потвърди.
Действията на данъчните доведоха и до
проверка на антикорупционната комисия
КПКОНПИ. Панов бе привикан да дава
обяснения, но отказа да се яви.

„Данъчният служител, задържан за подкуп
от 45 000 лева Любомир
Савов се очаква да получи ефективна присъда
от 10 години лишаване
от свобода. В хода на
разследването бе установено че лицето е
натрупало значително
материално имущество
за милиони левове придобито от престъпна
дейност. Недвижимото
имущество е зарегистрирано на него, на
съпругата му и фирмите им. Това са апартаменти в София, хотел,
ресторант, луксозна
къща с басейн в полите на Витоша”, пише
ни организацията Да
почистим корупцията
заедно.
Питайки се, ако
един редови служител
на средно ниво трупа
подобни богатства,
то каква ли е ситуацията при шефовете
му на регионално ниво
и на национално равни-

ще, без които подобен
размах е невъзможен,
решихме, преди да ви
разкажем за имотите
на фамилията, да надникнем в бизнеса на семейството.
И открихме нещо
смайващо – съпругата
на въпросния данъчен – г-жа Радостина
Добромирова Савова е
съдружник във фирма,

в която е самият Димитър Желязков, поизвестен като Митьо
Очите. Дружеството
се нарича Сконтова
къща – София и както
става ясно от името,
се занимава със счетоводни и финансови
операции – пряко в
ресора на НАП. НАПсъпругата и Очите са
сред основателите на

дружеството, където
държат по 11%. Основният дял от 34% пък е
на фирмата Специализирани бизнес системи,
където собственост
има по-големият брат
на Желязков – Кирил.
Чрез абревиатурата
си СБС, тя развива
цял кръг от фирми с
различна дейност – с
тирета се виждат дру-
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жества СБС - Транс, СБС
онлайн и т.н.
Тъй като тази проверка може да бъде
направена за секунди, интересно е, че
началниците на НАП
„не са се сетили” да го
сторят, също както
и проверката в имотния регистър. Или
пък се се опасявали
на принципа на омертата, защото знаят
собствените си проблеми. Например, имотното състояние на
дуета, който 6 години
доминираше в НАП. Там
дори декларираното е
напълно
необяснимо
даже математически,
за което сме писали
многократно. А така и
няма резултат от прокурорската проверка
на казуса с източването на 1,4 млн. ДДС от
хазната без сделка, без
предмет на сделката
дори и т.н., установено
от съда, но не довело до
никакви мерки. Вместо
наказание, шефовете
на НАП бяха издигнати и сега получават от
джоба ни по 15 000 лв.
месечно да управляват
финансовия надзор. Не е
просто ирония на съдбата, нечувана подигравка
с данъкоплатците е.
Следва
продължение!
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СВЕТОВНА ЗВЕЗДА ОТКРИ НАЙ-ГОЛЯМАТА ФРИЗЬОРСКА АКАДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ

>>ПУСНАХА 20 НОВИ АВТОБУСА И 40 КАМЕРИ В БУС-ЛЕНТИТЕ

Столичната галерия nOva art space
бе домакин на атрактивно шоу, превърнало се в оригинален завършек
на тридневен фризьорски мастър
клас, проведен от нюйоркската
звезда Амон Карвър, пристигнал в
София специално за откриването на
Академия Christian Of Roma. Той е
многократен носител на фризьорските Оскари NAHA. В неговите ръце красотата си поверяват звезди
- от Кейт Бекинсейл до Мариан Кюрпанов. Творческият директор на
луксозния американски бранд L`Anza представи в детайли креативни
визии за предстоящия летен сезон. Dramatic Sunglasses и специални
аксесоари придадоха завършен вид на всяка от визиите, които самият
Карвър коафьорите от L`Anza Bulgaria Team представиха по време
на атрактивно поп-арт шоу, в което участие взеха Златка Димитрова

ПОРЕДНИТЕ 20 ЧИСТО НОВИ АВТОБУСА ТРЪГНАХА ПО
ЛИНИИ 85 И 280. ТЕ СА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, С НАЙ-ВИСОКИЯ
ЕКОЛОГИЧЕН СТАНДАРТ И ОСИГУРЕНА ДОСТЪПНОСТ ЗА
МАЙКИ С КОЛИЧКИ И ТРУДНО ПОДВИЖНИ ХОРА. ОТ ТОЗИ
ТРАНШ НОВИ АВТОБУСИ ОСТАВАТ ОЩЕ 20, КОИТО ЩЕ ОБСЛУЖВАТ ЛИНИЯ 204, СЪОБЩИ КМЕТЪТ ФАНДЪКОВА. „40
КАМЕРИ ОТ ДНЕС СЛЕДЯТ БУС ЛЕНТИТЕ – ЦЕЛТА Е ДА УВЕЛИЧИМ СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТОЧНОСТТА. МОЛЯ, ШОФЬОРИТЕ ДА НЕ НАРУШАВАТ ПРАВИЛАТА. А КАТ ВЕЧЕ ИМАТ ВСИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ,
ЗА ДА ОСИГУРЯВАТ СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ. ЗА 5 Г. ОБНОВИХМЕ 90% ОТ ВСИЧКИ ГРАДСКИ АВТОБУСИ НА ЛИНИЯ И НАМАЛИХМЕ 2,5 ПЪТИ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ. МОДЕРНИЗАЦИЯТА НЕ
СПИРА – ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ОЧАКВАМЕ ОЩЕ 13 НОВИ ТРАМВАЯ И 15 ЕЛЕКТРОБУСА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“, ДОБАВИ ТЯ.

и носителките на титлата Мис България Теодора Мудева и Габриела Василева. Сред
зрителите бяха актьорът от сериала Ало,
ало, изиграл ролята на лейтенант Грюбер Гай Сайнър, лейди Колин Кембъл - биограф
на принцеса Даяна, пристигнали по покана
на Евгени Минчев, областният управител на
Перник – г-жа Ирена Соколова, президентът
на Италианската търговска камара в България - Марко Монтеки, Кристина Патрашкова, Ники Кънчев, Мариян
Станков - Мондьо. Специално за събитието, гостите се насладиха на
атрактивна изложба на трима водещи автори в областта на pop art-а
с десетки реализирани самостоятелни изложби у нас и в чужбина.
Платната на Евгени Йонов, Ралица Стоицева и Румен Рачев в стил pop
art бяха съчетани с „живи пластики“ – модели, които презентираха
най-новите тенденции в модата.

Вдигнаха коли от забранените зони
в Градската градина и пешеходната
част на ул. Шишман
След сигнали на 19
минути, Столичната
община направи акция
за санкциониране на шофьорите на неправилно
паркирани автомобили
в пешеходни зони на София. Вчера по обед заварихме десетина коли в
най-стария парк на милионния град – Градската градина. Те се възползват дни наред от
намесата на Софийска
вода в пространството, в което всъщност
ВиК монополистът не
работи, но пречи. Влизат в пешеходната
зона на градината и
паркират непозволено.
При Народния театър
бяха съставени 5 фиша
и 2 коли бяха репатрирани, което ще донесе
солидни глоби на водачите – 60 лв. такса плюс

заварени там, бяха надлежно
санкционирани от общинските служби.
Целта на акциите не е да
се правят глоби, а да се демонстрира на водачите,
че никой няма да търпи
своеволното спиране там,
където е забранено. Същото важи и за ул. Съборна,
където всеки ден десетки
автомобили паркират буквално в насрещното платно, вместо да използват
специално направените и
обозначени за целта места
от другата страна на улицата.

3 лв. за час престой и
стойността на акта.
Преди това в неделя,
след като през последните почивни дни доста шофьори си позволиха да паркират насред
чисто новата пешеходната зона на ул.
Цар Иван Шишман зад
катедралата Свети
Седмочисленици. В неделя и онези, които бяха

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

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150

Фандъкова: Не ме
интересуват
оправданията,
нови 280 000 лв.
глоба за Графа
Нова глоба от 280 000 лева
налага столичният кмет
Йорданка Фандъкова за ремонта на ул. Граф Игнатиев.
Сега причината е надигане
на част от настилката около релсовия път снимките
на която бяха видими с просто око и обиколиха фейсбук с
много гневни коментари.
„Не ме интересуват обясненията и оправданията на
когото и да било! На този
обект работиха огромен
брой проектанти, инженери и строители. Когато
за първи път си позволих
да коментирам работата
на проектантите, получих
гневно писмо от Камарата
на архитектите. Не било
работа на кмета да казва
колко дебела трябва да е фугата. Но, ако трябва, вече
ще се ангажирам и с това!
Не знам иначе какъв е начинът да се повлияе на всички

тези хора да си вършат качествено работата“, обяви
Фандъкова, цитирана от dir.
bg.
С новата санкция общо наложените глоби за обекта
стават близо половин милион
лева. Изпълнителят трябва и
да отстрани дефектите.
МРРБ пък е наложило финансови корекции на общината за двете зони в центъра,
които се ремонтират - около ул. Граф Игнатиев и около
храма Св. Александър Невски.
Санкциите са в размер на 5%
от стойността на всеки от
двата обекта. Общината обжалва глобите, а причината
за тях са изискванията към
изпълнителите: „Например,
че изискваме висше образование. Но се вижда, че и
това условие не е достатъчно. Може би вече трябва
да искаме по 3 висши“, каза
Фандъкова.
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АБОРТ, ТРЪГВА В ЕФИР. В
СТРИЙМИНГ ПЛАТФОРМАТА
HBO GO ВЕЧЕ СА НАЛИЧНИ ПЪРВИТЕ 3 ОТ ОБЩО

13 ЕПИЗОДА, КАТО ВСЕКИ
СЛЕДВАЩ ЧЕТВЪРТЪК
ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН НОВ.
ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПРЕМИЕРА Е НАСРОЧЕНА ЗА ЮЛИ
МЕСЕЦ. У НАС СЕРИАЛЪТ
И ПОСЛАНИЯТА МУ СЪЩО
ИМАТ ПОДДРЪЖНИЦИ,
КОИТО СЕ ОБЕДИНЯВАТ ОТ
КАУЗАТА МУ ЗА ПРАВАТА НА

Златка и Джизъса
чакат бебе наесен

Атанас Кателиев, когото
всички фенове на Гласът на
България този сезон познават като стругаря от Варна, е новият глас на България, след една изцяло мъжка
битка със своя съгражданин
Тино. Наско грабна наградата от 50 000 лева. „Огромно, огромно, огромно благодаря“, успя да каже той
след шоуто. Във финалния
етап участниците трябваше да подготвят парче

по избор на зрителите. За
Наско бяха избрали парчето
на Джеймс Артър Impossible,
а за Тино - легендарната песен на Елвис Пресли Can‘t
Help Falling In Love. И двете
изпълнения бяха изключително емоционални и зареждащи, и достатъчно силни,
за да накарат публиката
да гласува за своя фаворит.
В крайна сметка големият
фаворит се оказа Атанас.
За първи път за последни-

те три години отборът на
Иван Лечев не спечели. Фаворитът на Михаела сред
двамата финалисти също
беше Атанас. бТВ обяви,
че дарява всички приходи

от есемес-гласуването от
трите концерта на живо в
подкрепа на кампанията за
възстановяване на опожарените сцени на Националния
студентски дом.

БЪЛГАРКА СЕ ПРЕВЪРНА В БАРБИ С НАД 15 ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ
Българка на 22 години изгря в световните
медии с превръщането си в кукла Барби. Тя
се подлага на над 15 пластични операции
само за година. Андреа Иванова е главно
действащо лице на страниците на британския Mirror. Трансформациите й за максимална прилика с куклата не я притесняват. Иванова е от Бургас, а снимките и в социалните
мрежи предизвикват множество коментари.

За метаморфозата студентката се мести в София. Тя споделя, че винаги е искала да прилича на Барби още от момиченце. В последната година дава начало на трансформацията
си. Затова започнала да инжектира устните
си с хиалуронова киселина и да добавя още
и още след като започвали да спадат. „Мисля,
че си направих повече от 15 процедури. Не
ги броя“, обяснява Андреа.

Неманя Радулович свири Вивалди и
Кустурица в София
За първи път у нас гостува феноменалният цигулар Неманя Радулович
и неговият оркестър Double Sens, съставен от френски и сръбски
музиканти. Те са подготвили програма, която умело съчетава класически
творби и огнени балкански ритми. Концертът е на 23 юни в първа зала
на НДК. Виртуозни и завладяващи са интерпретациите, които Неманя
ще предложи на публиката, защото той е един от най-интересните и
атрактивни съвременни артисти, който съчетава брилянтна техника с
модерна визия. В София Неманя ще изпълни целия цикъл Годишните
времена от Вивалди. Той ще допълни класическите шедьоври с аранжименти на музика от Емир Кустурица и сръбски фолклор.

В предаването Папараци стана ясно, че
плеймейтката
Златка
Райкова, която вече е
брюнетка, е бременна
в петия месец. Двамата с бившия футболист
Благой Георгиев очакват
появата на бебето през
септември. Това ще е
четвъртият наследник

ЖЕНИТЕ. АКТРИСИТЕ И МОДЕЛИ ДИЛЯНА ПОПОВА И
ГЛОРИЯ ПЕТКОВА, ПЕВИЦАТА ПОЛИ ГЕНОВА, ИНФЛУЕНСЪРЪТ ИРИНА ДЕНЕВА И
КИНО ВЛОГЪРЪТ АНДРЕА
БАНДА БАНДА ВЕЧЕ ОТПРАВИХА СВОИТЕ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗ ПРОФИЛИТЕ СИ В
ИНСТАГРАМ.

Атанас е големият победител в
Гласът на България

show@19min.bg

НОВИНИ

>>ИСТОРИЯ НА ПРИСЛУЖНИЦАТА С НОВ СЕЗОН
ТРЕТИЯТ СЕЗОН НА ДИСТОПИЯТА ИСТОРИЯТА НА
ПРИСЛУЖНИЦАТА, КОЯТО
КРИТИЧНО СЕ ДОБЛИЖАВА ДА СЪВРЕМЕННАТА НИ
РЕАЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ,
НАРАСТВАЩИЯ ПРОБЛЕМ
С БЕЗПЛОДИЕТО И ДИСКУСИИТЕ ЗА ПРАВОТО НА

www.19min.bg
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брой 2314

НОВИНИ

>>КЕЙТ Е
ПО-ПОПУЛЯРНА
ОТ МЕГАН

Херцогинята на Кембридж Катрин и херцогинята на Съсекс Меган,
на които в последно
време се приписват
обтегнати отношения,
се изправиха една
срещу друга в битка за
обществените любов и
внимание. В допитване
на Дейли експрес, за
любимите кралски особи на британците, Кейт е
получила завидните 32
% от гласовете, докато
съперницата й са предпочели едва 6 % от участниците. Херцогинята
на Кембридж Катрин не
успя обаче да се пребори за обществената
любов с кралица Елизабет Втора. За Нейно Величество, която в събота
отбеляза официално
93-ия си рожден ден с
традиционния военен
парад, са гласували 42
% от поданиците й. На
Меган отбеляза първата
си публична поява след
раждането на сина й
Арчи.

на Джизъса. Той има две
деца от бившата гимнастичка Христина Витанова - Йоанна (9 г.) и Давид
(5г.), и син Елай (на 2г. и
половина) от бившата си
съпруга Есмер Омерова, с
която се разведоха през
2018 г. От няколко месеца
Благо има връзка със Златка, като двамата бяха

9

участници и във ВИП
Брадър 2018 г., където
Георгиев поиска годежен
пръстен, за да предложи
брак на любимата си. Но
това и така не се случи
по време на риалитито.
Джизъса и Злати се сгодиха навръх Коледа пред
погледите на най-близките си.
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ХОРОСКОП

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

Близнаците бележат напредък
в плановете си. На Лъвовете им
предстои натоварен ден. Везните
няма от какво да се притесняват.
Денят на Скорпионите може да се
окаже много успешен, ако сами не си
създадат неприятности.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Ще се потопите
в благоприятна
атмосфера и ще
получите импулс за нови дръзновения.
Това ще се отрази позитивно и на отношенията ви с
колеги и партньори.

С прагматични мисъл и
действия намирате найподходящото решение на
даден проблем. От опита
ви черпят и другите и това
ще повиши авторитета ви.

Работни ангажименти ще придадат на деня
делови нюанс,
но ще ги приключите
навреме. Не се притеснявайте за бъдещето,
работите достатъчно, за
да се чувствате финансово независими.

Има задачи,
които не търпят
отлагане.
Извънредната
работа със сигурност си
заслужава, а оставането
у дома не е добро решение. Бизнесът ви предлага предизвикателства,.

Лъв

Скорпион

Денят може да
се окаже един от
най-успешните
Ви, ако не си
създадете сами неприятности. Не допускайте
конфликти на работното
място. За деловите сред
Вас - успешни капиталовложения.

Водолей

Предстои ви
натоварен
работен ден, в
който ще трябва
да се справяте с неща,
които не сте предвидили. Въпреки всичко
изгледите ви за успех са
големи, тъй като е пословична способността ви
да взимате бързи и точни
решения
Общуването с
приятни хора
ще ви помогне
да се отървете
от тревожните си мисли
и да разведрите деня си.
Интересът ви към духовното и всякакво очистване
е предпоставка за бъдещи
успехи. И резултатите
скоро ще дойдат.

Благодарение
на усилията и
отговорностите,
които поемате
ще дойдат и успехите
ви. Помислете за нови
разработки, с които да
обогатите представянето
си. Всяка инициатива ще
се толерира от съдбата.

Телец

Търпеливо ще
изслушвате,
насърчавате и
съветвате. С тези
си действия ще постигнете
много в общуването, за
някои това е стъпка към
лидерство и последващо
израстване в йерархията.

Близнаци

Отстрани делата
ви изглеждат малко рисковани, но
вие сте разумни
и няма да се подведете на
емоциите си. Напредък ще
отбележите в делови преговори и бизнес-начинания.

Дева

времето
Днес над страната ще има
променлива облачност с
възможни превалявания
от дъжд. Mинималната
температура ще бъде 14°, а
максималната 29°.

Стрелец

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

Риби

В колебанията си
изберете постоянството и вярата в
собствените сили,
и по-бързо ще стигнете там, на
където сте тръгнали. Огледайте се, до вас има някой, който
с любов ще ви помогне да
преодолеете съмненията си и
да се справите с неотложните
си ангажименти.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА
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: 17о max: 25о

min: 16о max: 26о

Варна

min: 19о max: 27о

Велико Търново

В Пловдив ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 16°, максималната 28°

min: 15о max: 26о

min: 16о max: 25о

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

София 1000,

Без усилия ще
успявате да
убеждавате
другите в предимствата на идеите и
нововъведенията, които правите. Ще срещнете разбиране, но
няма да липсват и хора,
които да Ви се противопоставят. Доверете се
на усещанията си.

София

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

Излиза от 01.09.2008 г.

Изданието използва снимки от

В София ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 15°, а максималната 26°

Във Варна ще има променлива облачност с превалявания от дъжд и гръмотевични бури. Минималната
температура ще бъде 19°, максималната 27°

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Перник

Пловдив

Бургас

min: 16о max: 28о
Сандански

Кърджали

min: 15о max: 26о

min: 16о max: 25о
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>>НАТО: БОМБАРДИРОВКИТЕ НАД ЮГОСЛАВИЯ БЯХА
НЕОБХОДИМИ И ЛЕГИТИМНИ
„ИСТОРИЯТА ПОКАЗА, ЧЕ БОМБАРДИРОВКИТЕ НАД ЮГОСЛАВИЯ БЯХА НЕОБХОДИМИ И ЛЕГИТИМНИ, ЗАЩОТО
ПРЕКРАТИХА НАСИЛИЕТО И ПОЗВОЛИХА НА БЕЖАНЦИТЕ ДА СЕ ЗАВЪРНАТ ПО РОДНИТЕ МЕСТА”, ЗАЯВИ ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА НАТО ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ. СПОРЕД НЕГО КФОР Е ПОМОГНАЛА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА БЕЗОПАСНА
СРЕДА В КОСОВО ЗА ВСИЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА СРЪБСКАТА ОБЩНОСТ, ЖИВЕЕЩА В РЕГИОНА. “ЗНАМ, ЧЕ НАТО
ВСЕ ОЩЕ ПРЕДИЗВИКВА ПРОТИВОРЕЧИЯ В СЪРБИЯ И МНОГО ОТ ТЯХ ВСЕ ОЩЕ ИМАТ БОЛЕЗНЕНИ СПОМЕНИ ЗА ВЪЗДУШНАТА КАМПАНИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА. ТОВА Е ОЩЕ ПО-ТРУДНО ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАГУБИЛИ БЛИЗКИ. ВСЕКИ
ЗАГУБЕН НЕВИНЕН ЖИВОТ Е ТРАГЕДИЯ И НИЕ ДЪЛБОКО СЪЖАЛЯВАМЕ ЗА ТОВА“, ЗАЯВИ ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, КАТО
ДОБАВИ, ЧЕ ТАЗИ КАМПАНИЯ НИКОГА НЕ Е БИЛА НАСОЧЕНА СРЕЩУ СРЪБСКИЯ НАРОД. НО Е ФАКТ, ЧЕ БЯХА УДАРЕНИ НАРОЧНО ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ КАТО ВЛАК, БОЛНИЦИ, ТЕЛЕВИЗИЯТА И КАТЕДРАЛАТА В БЕЛГРАД, А СЪВЕТЪТ
ЗА СИГУРНОСТ НА ООН НЕ Е ДАВАЛ МАНДАТ, ТАКА ЧЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО АТАКАТА
БЕШЕ И НЕЗАКОННА. ОСВЕН ТОВА НЕ БЕШЕ ПОДКРЕПЕНА И ОТ ВСИЧКИ В НАТО И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАШЕ ПАКТА –
НАПРИМЕР ОТ СЪСЕДНА НАМ ГЪРЦИЯ. "НАПРОТИВ, ЦЕЛТА БЕШЕ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ЦИВИЛНИТЕ ГРАЖДАНИ В ПОШИРОКИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕЖИМА НА МИЛОШЕВИЧ, ОСЪДЕН ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА
ОБЩНОСТ. НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯМЕ МИНАЛОТО, НО ТРЯБВА ДА СЕ ПОУЧИМ ОТ НЕГО И ДА ГО ОСТАВИМ
ЗАД ГЪРБА СИ“, КАЗА СТОЛТЕНБЕРГ.

Ще има германска
помощ за руската
икономика, въпреки
санкциите, след като
германският министър на икономиката
Петер Алтмайер подписа споразумение с
Русия, предвиждащо
засилване на бизнес
сътрудничеството,
пише авторитетният Die Zeit. Това е и
политическо споразумение, имащо за цел
да подобри в бъдеще,
с помощта на германски технологии, ефективността на руската икономика, която
все още е изоставаща.
В документа са посочени пет пункта.
В него се говори за
разширяване на „двустранното икономическо сътрудничество“ и
създаване на „благоприятни условия за осъществяване на ефективна икономическа
дейност“.
Също така е предвиден обмен на информация за правната и
нормативната база.

Германия и Русия с икономическо
споразумение антисанкциите
Трябва да се осъществи подкрепа за обучение
и повишаване на квалификацията на работниците и възможностите за осъществяване
на обучение на руски
експерти в Германия. В
частност, става дума
за сферите на енерго-

снабдяването, възобновяемите енергийни
източници и цифровизацията.
„Конфликтите доведоха до колосално понижение на развитието
на европейско-руските
отношения. По тази
причина ние искаме да

засилим това сътрудничество, в рамките
на възможното“, заяви
Алтмайер.
Пактът може да
се разглежда и като
поредна
антиамериканска стъпка на
канцлера Меркел след
категоричната й под-

>>БОРИС: НЯМА ДА ПЛАТИМ 39 МЛРД. ЛИРИ НА ЕС
min: 19о max: 25о

min: 14о max: 26о
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ВРЕМЕ

След като бе посъветван да го
направи лично от президента
на САЩ Тръмп, неговият и на
консерваторите фаворит за
наследник на Тереза Мей на
поста лидер на торите и премиер на Великобритания Борис
Джонсън и официално обяви,
че не смята да бъдат платени

исканите от ЕС средства за напускане на Великобритания от Съюза.
„Няма да дам "сметката за развода"
с ЕС от 39 милиарда лири, ако не
бъдат предложени по-добри условия
за Брекзит”, категоричен е той пред
вестника на милиардера Мърдок
Таймс. Това прави изгледите за Брекзит без сделка огромни.

крепа за съвместния
й с Русия газопровод
Северен поток 2, който вече е готов над
50%.
Щатският бизнес
също е ЗА активна
работа с Русия, след
като втората по
численост делегация
на
икономическия
форум в Санкт Петербург
миналата
седмица беше именно
от САЩ, изпреварена
само от 1000-та доведени от китайския
лидер Си Дзинпин
стопански ръководители от Централната държава.
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Надал покори
Ролан Гарос
за 12-и път

Кралят на клея Рафаел Надал спечели за
рекорден 12-и път найпрестижния турнир
на червени кортове
Ролан Гарос. Испанецът грабна купата
на Мускетарите след
успех с 6:3, 5:7, 6:1, 6:1
над Доминик Тийм (Австрия) в повторение
на
миналогодишния
финал от Откритото
първенство по тенис
на Франция. Титлата
е 18-а за Надал от Големия шлем, което го
доближава само на две
от рекорда на Роджър
Федерер. Доминацията на испанеца в Париж продължава вече
14 години – от 2005 г.

Григор Димитров започва сезона на
трева като №46 в света
насам. По пътя към
трофея
Матадора
загуби само два сета
срещу Доминик Тийм
на финала и срещу Давид Гофен в третия

ФУТБОЛИСТИ НА ЛИВЪРПУЛ
ИЗПРАТИЛИ СЪОБЩЕНИЯ
НА ПОЛУГОЛАТА РУСКИНЯ
ОТ ФИНАЛA НА ШЛ
Рускинята
Кинси Волански, която нахлу полугола
на терена
по време
на финала
в Шампионската лига,
твърди, че
е получила
съобщения
от футболисти на Ливърпул след победата
над Тотнъм.
„Няма да разкривам
имена, но двама футболисти на Ливърпул
ми изпратиха лични
съобщения след
нахлуването ми на
терена. Единият ми
изпрати емотикони
сърчица, а съобщението на другия
гласеше: „Видях те на

мача“, каза
Волански
пред таблоида Сън.
„Очевидно
не знаех
кои са те
преди да им
разгледам
профилите. Не им
отговорих,
защото си имам приятел.“, добави тя.
Нахлуването на терена, с което рускинята
промотира сайта за
възрастни на приятеля си, даде невероятен резултат. Последователите в Инстаграм
вече са почти 7
милиона, а регистрациите във въпросния
сайт са нараснали до
32 милиона.

кръг.
Постижението на Надал на Ролан
Гарос е изумително 93
победи и само 2 загуби.
След края на сезона
на червени кортове

пък настъпиха някои
промени в топ 10 на
мъжкия тенис. Дебют
сред най-добрите десет тенисисти в света правят руснакът

>>БАГАТА СПЕЧЕЛИ
$113 500 СЛЕД УСПЕХА
СИ НА UFC 238
Най-добрият български боец
в смесените бойни изкуства
Благой Иванов - Багата заслужи
$113 500 за победата си срещу
австралиеца Тай Туиваса на
турнира UFC 238 в Чикаго.
Багата получи за участието си
в галата $55 000, $55 000 бонус за победата си и $3
500 бонус за един от най-интересните двубои на
UFC 238. Родният боец заслужи осмия най-висок
хонорар на галавечерта в Чикаго. С най-много пари
си тръгна шампионът в категория петел Хенри
Сехудо, който заслужи $440 000 за участието си и
победата над Марлон Мораес.

11.06.2019
брой 2314

Карен Хачанов, който се изкачи до №9
в света, след като
игра четвъртфинал в
Париж, както и Фабио Фонини, който
се изкачва до №10 в
света. Непоклатимо
на върха стои Новак
Джокович с актив от
12 715 точки. Шампионът в Париж Рафаел Надал е втори със
7945, а Роджър Федерер допълва шампионския Топ 3 с 6670
точки. Следват Доминик Тийм с 4685, Александър Зверев с 4360,
Стефанос Циципас с
4215, Кей Нишикори с
4040, Кевин Андерсън
с 3565, Хачанов и Фонини.
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров пък започва сезона на тревни кортове
като №46 в света.
След слабия сезон дотук, активът на Григор Димитров в ранглистата е 997 точки.
Следващият турнир,
в който ще участва е
надпреварата на трева в Куинс (17-23 юни).
Първоначално
той
трябваше се насочи
към Хертогенбош за
турнир от сериите
250, но няма да играе
в първата седмица на
трева, за да се подготви по-добре за надпреварата във Великобритания, която е от
категорията 500.

>>ПОРТУГАЛИЯ СПЕЧЕЛИ ДЕБЮТНОТО
ИЗДАНИЕ НА ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ
Португалия спечели дебютното издание на
новия турнир на УЕФА – Лигата на нациите.
Кристиано Роналдо и компания победиха с
1:0 състава на Холандия във финала на надпреварата, който се игра в Порто. В герой
за европейските шампиони се превърна
Гонсало Гедеш, който реализира единственото попадение в срещата. В спора за
третото място Англия победи Швейцария с
6:5 след изпълнение на дузпи.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Хамалски услуги, транспорт
02/ 9588802, 0888/ 436 224
www.mestim.com
-----Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.05 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационна
програма с водещи Ели
Гигова, Боряна Каменова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев
08.30 По света и у нас Информационна
емисия
08.45 Култура.БГ културно-информационен блок с водещи Анна
Ангелова, Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и Михаил
Заимов
09.45 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот
с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев
10.45 Мускетарите 3 тв филм /9 серия/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информационна
емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 анимационен филм
14.55 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
15.10 Сафарито на Скаут тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Мускетарите 3 тв филм /10,
последен 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 Референдум дискусионно
предаване с водеща Добрина
Чешмеджиева
22.00 Госпожо Държавен секретар тв
филм /5 епизод/(14)
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв филм /3 епизод/
(16)
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /най-доброто/ /п/
02.30 Госпожо Държавен секретар тв
филм /5 епизод/п/(14)
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ТВ ПРОГРАМА
03.20 Библиотеката /п/
04.20 Брат за брата 3 тв филм /3
епизод/п/(16)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.4 еп.12
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.25
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.51
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.2 еп.15
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ сериал, с.13, еп.24
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.19
21.00 Премиера:„Вътрешен човек“ сериал, еп.6
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.20
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.181, 182
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 „Шеф под прикритие“ - риалити
22.00 „Добрата съпруга“ - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 22
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 „Мъже на работa“ - сериал, сезон
1,2 епизода
17.00 „Операция Делта форс: Спасението“ - екшън с уч. на Трей Томас,
Тод Дженсън, Антъни Бишъп,
Дейвид Дюкас, Джейсън Кенет
и др. /п/
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 1
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 3
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22.00 „Краят на дните“ - екшън с уч. на
Арнолд Шварценегер, Гейбриъл
Бърн, Кевин Полак, Робин Туни,
К.К.Х. ПаундърРод Стайгър, Лойд
Герауей, Гейбриъл Бърн и др.
00.30 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 3 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон
4 /п/
06.50 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 7
08.45 „Въздушният Бъд: Златната купа“
- семеен филм с уч. на Кевин
Зегърс, Синтия Стивънсън, Тим
Конуей, Дик Мартин, Грегъри
Харисън и др. /п/
11.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон 4
12.00 „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. /п/
15.00 „Невъзможен романс“ - романтична комедия с уч. на Шон
Робъртс, Алекса ПенаВега, Лея
Гибсън, Крис Шийлдс и др. /п/
16.45 „Костенурките Нинджа: На светло“
- приключенски екшън с уч. на
с уч. на Уил Арнет, Мегън Фокс,
Лаура Лини, Ноел Фишер, Стивън
Амел, Тейлър Пери и др. и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6
21.00 „Точен прицел„ - криминален с уч.
на Денис Куейд, Форест Уитакър,
Матю Фокс, Брус Макгил, Едгар
Рамирез, Сигорни Уивър, Уилям
Хърт и др.
22.50 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6 /п/
23.50 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 7 /п/
FOX
05.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 19
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 9
06.25 Психаротерапия - трети сезон, еп. 6
06.45 Психаротерапия - трети сезон, еп. 7
07.10 Касъл - пети сезон, еп. 15
08.00 Касъл - пети сезон, еп. 16
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 19
09.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 12
10.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 13
10.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 18
11.40 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 19
12.35 Дълбоката държава, еп. 5
13.30 911 - първи сезон, еп. 4
14.25 От местопрестъплението: Маями,
еп. 19
15.20 Касъл - пети сезон, еп. 17
16.15 Касъл - пети сезон, еп. 18
17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 20
18.05 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 12
18.35 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 13
19.00 Психаротерапия - трети сезон, еп. 8
19.30 Психаротерапия - трети сезон, еп. 9
20.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 20

21.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 21
22.00 Доказано невинни, еп. 4
22.55 911 - първи сезон, еп. 5
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 20
00.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 14
01.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 15
01.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 20
02.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 21
03.20 Живите мъртви - шести сезон,
еп. 3
04.05 Куантико - втори сезон, еп. 19
04.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 15
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.23 - 25
09.00 „Бодигард“ - драма, романтичен,
музикален, екшън (САЩ, 1992),
режисьор Мик Джаксън, в
ролите: Уитни Хюстън, Кевин
Костнър, Робърт Вул, Гари Кемп,
Деби Рейнолдс, Бил Кобс и др.
11.30 Телепазар
11.45 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.26
13.45 Телепазар
14.00 „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.
16.45 „Живи легенди“ - драма, комедия
(България, 2014), режисьор Ники
Илиев, в ролите: Ники Илиев,
Орлин Павлов, Саня Борисова,
Микеле Плачидо, Стефан Щерев,
Яна Маринова, Георги Кадурин,
Любомир Ковачев, Димо
Алексиев и др.
18.45 Телепазар
19.00 „Добре дошли в джунглата“ екшън, комедия, приключенски
(САЩ, 2003), режисьор Питър
Бърг, в ролите: Дуейн Джонсън,
Кристофър Уокън, Росарио
Доусън, Шон Уилям Скот, Юън
Бремнър и др.
21.00 Премиера:„Цената на свободата“
- трилър (тв филм, Канада,
2017), режисьор Джон Л`Екюър,
в ролите: Кели Уилямс, Ниъм
Уилсън, Сарейн Бойлан, Конрад
Коутс, Джъстин Мейдър и др.
23.00 „Извличане“ - трилър (САЩ,
2007), режисьор Гавин Худ, в
ролите: Мерил Стрийп, Рийз
Уидърспун, Джейк Джиленхол,
Джей Кей Симънс, Алън Аркин,
Питър Сарсгард и др.
01.30 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал
03.30 „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+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /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 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - исторически
сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Живот в лъжа - сериал, политическа драма
21.30 Новините ON AIR
22.15 Сила - криминален сериал
23.15 Ликвидация - криминален сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Смарт час с Живка Попатанасова /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 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло
Лаков/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
22.00 Очи в очи - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Update - предаване за
високите технологии с водещ
Бойчо Попов/Елена Кирилова
/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Закономерности. Котонин. Олеин. Монокок. Гранка. Лета. Океан. Ом. Летера. Ротор. Нен. Скала. Еак. Зен. Стило. Акра. Асара. Голак. Поледица. Ватах.
Симид. Елена. Базен. Глини. Ав. Ки. Април. Нева. Лапа. Латам. Лин. Руина. Атила. Лебедка. Енете. Нота. Тагил. Сю. Китира. Селен. Дур. Стана. Ару. Пул. Стадо. Скок.
Шипари. Рококо. Финалист. Димов.
Отвесно: На колене. Осакатени души. Конете на Лизип. Ботулин. Нототен. Семе. Аретир. Па. Нокар. Садина. Удар. Сал. Боно. Астрид. Плик. Астри. Мико. Киац.
Гранат. Таис. Ген. Крал. Аелита. Асад. Геолог. Лила. Агенор. Анората. Овен. Манила. Од. Олано. Аланин. Теле. Ски. Ясен. Реката. Елит. На Ком. Тико. Арка. Авилес.
Роко. Динамика. Хавана. Юруков.
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Платена
любов
Ранното
заключване
на входовете
винаги е било
голям проблем
за младите.....

Бате Гошо:

Има спешна нужда от
коуч в коучината...
Георги
Кушвалиев

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

:) :P :D
В Слънчев бряг е поевтино да лежиш на
проститутка, отколкото
на шезлонг!

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D
Мъж в магазина:
- Дайте ми 329 грама
салам, 246 грама сирене и 391 грама захар.
Продавачката му дава

салама, сиренето, захарта и една опаковка
презервативи.
Мъжът:
- Презервативи? Не
съм искал презервативи.
- Такива изроди като
теб не трябва да се
размножават!
:) :P :D
В родилния дом баща
оглежда новородения
си син, после казва на
жена си:
- Видя ли каква му е
голяма пишката?
- Скъпи, не се ядосвай,

умерено

виж, пък очите му са
като твоите!
:) :P :D
Най-трудно е за учителите по химия. Те
знаят как да взривят
или да отровят всеки
малолетен дебил, но се
сдържат с всички сили.
:) :P :D
КАРЪК - това е, да изобретиш хапче за безсмъртие, да се задавиш
с него и да пукнеш...
:) :P :D
Технологии, дръндрън! Навремето баща
ми намаляваше звука

на телевизора на
съседа с почукване
на гаечен ключ по
радиатора.
:) :P :D
На мястото на автомобилна катастрофа
идва евреин, вижда
ранените хора и
пита:
- Застрахователите
дойдоха ли?
- Не.
- Тогава се свийте
малко, ще легна до
Вас.
:) :P :D
След родилното между мама и тати:
- Детето задължително трябва да носи
българско име, но и
да има и нещо немско в него...
- И ти какво предлагаш?
- Дойчин!
:) :P :D
Детето на японка и
българин е странна
комбинация - много
му се работи, ама го
мързи да стане...
:) :P :D
Дори и добре да
живее, третият пол
рано или късно ще
срещне перничанин
на три мастики...
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

