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Атаката на Борисов извади нас
и Изт. Европа от играта в ЕС,
пускат 2-те скорости
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>>БУНТЪТ СРЕЩУ „НЕМСКОТО РОБСТВО И ГОЛЕМИТЕ” ДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ГЕРМАНИЯ, ПАРИТЕ
НА ФРАНЦИЯ, ПАРЛАМЕНТА НА ИТАЛИЯ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ИСПАНИЯ – ЧЕТИРИТЕ ГИГАНТА НА ЕС, А
ТИМЕРМАНС ТЕПЪРВА ЩЕ НИ ВРЪЩА КАТО ПЪРВИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ЕК ПО ЕВРОЗОНАТА И ШЕНГЕН

АнтикУрупция

Хора, които не знаят как се пише думата корупция се борят с нея у нас....
А как членовете на КПКОНПИ не познават собствените си закони или пък се чудят как да измъкнат стокиращата ни еврокомисарка Мария Габриел четете на стр.4

Хърватия се отказа от покупката на
изтребители F-16

Изключиха 6-и блок на АЕЦ Козлодуй,
включиха ел.защитата на генератора

Хванаха 125-килограмов сом
край Тутракан

Българката Смиляна Захариева изпя Излел
е Дельо Хайдутин със 143,8 децибела,
рекорд на Гинес за най-мощен глас

Масово теглим малки кредити
до 1000 лева, за да ходим на море

Евростат: 51 % от българите ползват
социални мрежи

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Бунтът срещу „немското робство и
големите” даде изпълнителната власт
на Германия, парите на Франция,
парламента на Италия и външната
политика на Испания – четирите
гиганта на ЕС, а Тимерманс тепърва ще
ни връща като първи вицепрезидент на
ЕК по Еврозоната и Шенген
власт – председателството на Европейската комисия, Франция
пък ще доминира Еврозоната с Кристин
Лагард като шеф на
Европейската централна банка – оставете
другото, ами 6 наши
трезора в момента са
на стрес-тест, който

2425,84 лв. за авиобилет на
1000 км за шефка на кабинет
2524,84 лв. е струвал билетът, който нормално
се продава за не повече от 400 лв., за да бъде
превозена до Венеция шефката на кабинета на министъра на културата Иванка Бедрова. Не е ясно
защо изобщо се е наложило тя да присъства на
срамното участие на България на Биеналето
с празна зала с няколко чаши върху стъклени
витрини, представени като инсталация и глътнали 500 000 лв. на данъколатците – колкото да
се спасят няколко живота на болни деца. Огромни
пари, които не влизат в този бюджет, са стрували
път и хотел и на още 3 нисши чиновнички, присъствали на грандиозния провал, разкри offnews.
bg с документи на МинКулт.

при това се бави отвъд нормалния срок,
именно пред евробанката, а единият
от тях беше обвинен
в пране на пари от
САЩ, Германия и Австрия. Тези две позиции за двете дами от
Германия и Франция
значат със сигурност

прилагане на модела за
Европа на 2 скорости,
което засега го имаме само при храните.
Какво взеха другите 2
големи държави, след
като схемата за поделяне на постовете 2
: 2 Изток – Запад след
атаката на Борисов,
хърватина и ирлан-

деца срещу Меркел и
Макрон, се обърна на
Север – Юг. Вице на
правителството на ЕС
и върховен представител по външната политика ще бъде каталунецът Жозеп Борел като
поданик на Испания,
което е и компенсация
за недопускането на
избрания евродепутат
Пучдемон до мястото
му в Европарламента.
Чийто председател пък
ще бъде италианецът
Давид Сасоли, вместо
предложения от премиерите Сергей Станишев.
Апропо, уж подкрепяйки шефа на ПЕС,
Борисов рече: „Все пак
е българин, независимо, че неговите хора не
го харесват”. Което не
беше твърде дипломатично и прозвуча с друг
смисъл в чужбина, където кухнята на бг политиката не е интересна
за никого, освен темата Апартаментгейт, а
посланието се разбира
в европейски контекст.
След подобно премиерско изказване по
адрес на Франс Тимер-

>>НИНОВА ИСКА БОРСА ЗА ОВОЩАРИТЕ,
КУПУВАТ ИМ ЧЕРЕШИТЕ БЕЗ ПАРИ
Корнелия Нинова поиска
създаване на борса за овощарите при посещението
си в Кюстендил, тъй като
целия сезон берачите
вземат по 50 ст. на кило,
а в София стоката им се
продаваше за 6, а сега е
3-4 лв. "Притеснително е,
че много от черешопроизводителите заявиха, че
ще се откажат от отглеждането на череши и ще си
търсят друго препитание,
ще напуснат региона,
може би и страната. Наши-

те кандидати за кметове в
страната ще поемат този
ангажимент - създаване на
борси, на които да има гарантиране на справедливи
изкупни цени и създава-

не на преработвателни
предприятия в регионите”, заяви Нинова. Тя не
пропусна и да напазарува
от продукцията на селските стопани.
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Атаката на Борисов извади нас и Изт. Европа
от играта в ЕС, пускат 2-те скорости

така на Бойко
Борисов, хърватския и ирландския премиер, заедно с Орбан,
срещу споразумението
между Меркел и Макрон за разпределение
на топпостовете в
ЕС, представена като
„борба срещу немскофренското робство” и
потисничеството на
големите, всъщност
даде точно на големите цялата власт в ЕС.
Нито един представител на Източна Европа няма силна позиция
в управлението на Съюза, където сега президентът Туск е от нашия лагер, а на Мария
Габриел, както се разбира от новия туит на
Карл Билд ще бъде даден
същия второразреден
или друг младши ресор
(не, че спечелихме нещо
от Кристалина като
вице с ресор финанси).
Силните
стават
още по-силни като
4-те най-големи държави в общността
вземат 4-те възлови
кресла. Германия получава изпълнителната
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манс, подсилено от
още по-крайни думи
на евродепутата от
ГЕРБ Андрей Ковачев
по адрес на холандеца,
също ще си имаме ядове - човекът ще бъде
първи вицепрезидент
на Европейската комисия и от неговото
добро
отношение,
каквото вече със сигурност няма, ще зависим и за Еврозоната, и за Шенген.
От което отсега
трябва да бъдем наясно: губим всякакъв
шанс за добри контакти с Брюксел в новия
5-годишен
мандат.
Премиерът има огромна нужда от подготвен външнополитически съветник.
В крайна сметка,
както 19 минути писа,
Меркел и Макрон няма
да забравят обръщането на колата и на
договорката им от
Осака, което според международните
медии от ранга на
Poilitico e прието от
немския канцлер като
„най-голямото унижение в 30-годишната й
правителствена кариера”.

Най-скъпи сме
по ток в Европа,
за 4 дни 84% скок
за бизнеса

"За последните 4 дни цената на
електроенергията на “свободния”
пазар, след поредица от корупционни сделки, се повиши
с 84.5 %.
Това ни направи първенци в
Европа. На второ място е Швейцария с ... 6.1 %. Трета е Гърция с
4.7 %.
На 3 юли 2019 ще имаме найскъпата енергия в Европа на
цена 99.91 евро/мвтч. След нас
са Гърция със 71.98 евро/мвтч и
Италия с 61.92 евро/мвтч.
Ето това прави некадърното и
тежко корумпирано правителство.

Краде от всички малки и средни фирми, за да даде на няколко
“свои”.
Опозицията?", написа ексдепутатът и енергиен търговец Георги
Кадиев.
Припомняме, че при пускането на свободната търговия с ток
счетоводителката и министър
на енергетиката Теменужка Петкова обеща, че цената на електричеството няма да се увеличи
рязко, както 19 минути пишеше,
а щяла да спадне. Нали виждате
кой крив – кой прав!
Още ток на стр.6

ИВАН, 18, НЕ ДОЧАКА ОБЕЩАНА
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ИЗДЪХНА
18-годишният Иван Иванов от Бургас, който
спешно се нуждаеше от белодробна трансплантация, е починал, съобщи бТВ. Обещанията на премиера и здравния министър
преди половин година за решаване на
този проблем за много болни у нас не
помогнаха, нито увеличеният с ½ млрд. от
джобовете ни бюджет за здраве. Момчето
страдаше от рядкото заболяване муковисцидоза, а освен от трансплантация, се нуждаеше от терапия, струваща 2000
лева на месец. Вместо държавата да помогне, родителите на Иван събираха
средствата за терапията чрез дарения и се надяваха, че той ще бъде включен
в списък за трансплантация в Австрия. В продължение на седмица медиците
във ВМА са поддържали живота на момчето с апаратура. В 7 ч. тази сутрин тя
е била изключена, казаха близки до семейството.
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Премиерът
ще арестува
за болнични

Премиерът Борисов
обеща пред Министерския съвет, че
службите ще гонят
хора за болнични.
Вдигнали се с 1,5 млн.
спрямо миналата
година. Той не търси
причина в неадекватната политика на
здравния си министър. Според него
хората просто: „Вземат
болнични и отиват
за гъби”. „Не ни е
приятно да арестуваме доктори, но
ги приканваме да
спрат”. Други данни,
които той изнесе пред
кабинета са за нивото
на контрабандни
цигари, стигнало до
3,8%. Както е известно, дори Булгартабак
вече не е български,
тъй че тази тема е важна за американскобританските компании в бранша.

САЩ ОТПРАЗНУВА 4-ТИ НА 2-РИ ЮЛИ
Вместо на Деня на независимостта 4 юли, САЩ отбелязаха националния си празник у нас предсрочно – във вторник вечер. Химнът на най-великата страна в света беше
изпълнен на живо от талантливата служителка Кристина
Джонсън. Градинското парти беше и последно сбогом с България на посланик Ерик Рубин, който ще се
помни с крилата фраза, че US-ТЕЦовете ни вкараха в
ЕС и призива: Българи, станете от масата.
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КПКОНПИ подведе за
стокиращата Габриел

К

омисията за противодейтсвие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) подведе за стокиращата
Мария Габриел. Както 19’ вчера писа, антикорупционната
комисия прекрати без последствия производството срещу родената в Хаджидимово
еврокомисарка. Като мотив
от КПКОНПИ изтъкнаха,
че тя в качеството си на евродепутат тогава не е лице,
заемащо публична държавна
длъжност. Сигналът срещу
Габриел беше във връзка с използването на общинско жилище за крайно нуждаещи се в
София на изключително занижени цени. В обясненията си
тя разкри, че използвала жилището от 128 кв.м. в елитния
квартал Лозенец, за да си стокира нещата. Наемът, който плащала пък е бил 400 лева
месечно при цени минимум по
1000 лева на месец.
При проверката си КПКОНПИ е установила, че членовете на Европейския парламент
не са лица, заемащи публична
длъжност. Договорът е сключен през октомври 2010 г.,
когато Мария Габриел е била
вече евродепутат с 30 000 лв.
месечен доход.
Липсата на тази предпоставка – субект, или лице, заемащо публична длъжност,

Антикорупционната комисия не
познава собствените си закони:
еврокомисарката е лице заемащо
публична длъжност
срещу което да се проведе административното производство, се явява пречка за разглеждане на постъпилия сигнал
и е основание за прекратяване
на настоящото производство,
обясняват от КПКОНПИ.
Сайтът Афера разкрива, че в
член 6 ал.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

е записано, че членовете на
Европейския парламент от
Република България са лица,
заемащи висши публични
длъжности по смисъла на
този закон и подлежат на
разследване. От написаното
излиза, че хората в антикорупционната ни комисия или
не познават собствените си
закони, или умишлено лъжат,
за да не разследват стокира-
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БАЩА ХВЪРЛИ
ДЕТЕТО СИ
ОТ МОСТ И
ЗАПЛАШИ, ЧЕ ЩЕ
СЕ САМОУБИЕ
Баща е хвърлил детето си през
мост край Габрово, след това е
заплашил да се самоубие.
Към 6.30 часа вчера в полицията е получен сигнал за мъж,
който се готви да скочи от
мост на околовръстния път
на областния град. С усилията
и на експерт от Института по
психология на МВР в Плевен,
към 10 часа мъжът е убеден да
се изтегли от опасното място.
Той е бил задържан в ареста
на полицията.
При първоначалния оглед
в местността под съоръжението е открито тяло на дете.
Момченцето е на 4-годишна
възраст, а баща му системно го биел.
31-годишният мъж е живеел
на семейни начала с майката
на детето. Тя е била издирвана
часове наред от криминалисти, но в крайна сметка е била
открита невредима, съобщи
Нова телевизия. Мъжът е лежал в затвора за наркотици.

щата Мария Габриел.
Самата тя подава декларация до КПКОНПИ, именно
по този закон, защото влиза
в него с публична длъжност!
Изниква въпросът, защо след
като тя уж не е лице, заемащо публична длъжност, подава декларация пред антикорупционната комисия.

>>БЪЛГАРИН С 6 АКТА ЗАРАДИ ПАРКИРАНЕ В ШВЕЦИЯ,
БЕЗ ДА Е НАПУСКАЛ СТРАНАТА НИ
Мъж от Велико Търново получи шест акта за
неправилно паркиране в Стокхолм, без изобщо
да е напускал България, разкрива Bulgaria on
AIR. Глобите са за кола, която продал преди шест
години.
През август 2013 г. Райко Раков продал автомобила си на мъж от село Петко Каравелово.
Сделката за покупко-продажба се случила при
нотариус. Още в същия ден договорът е заведен
в Местни данъци и такси и КАТ – Велико Търново.
Шест години по-късно обаче Райко получава по
куриер глоби за неправилно паркиране на вече
продадения автомобил в Стокхолм.
"В един щастлив момент получавам две писма,
отварям и пише само номера на колата и моето
име и адрес за глоба за неправилно паркиране в
Стокхолм", разказва той.

Райко Райков направил справка и се оказало, че
нито новият собственик, нито автомобилът са
напускали границите на страната в последните
шест години. Когато обаче започнал да разнищва случая се оказало, че глобите всъщност са не
две, а шест.
"76 лв. и стотинки български пари, всяка от тях.
Първо се опитах да видя в компютъра на КАТ
дали колата се води на мое име, оказа се, че се
води. Аз съм записан като първи собственик,
а като нов собственик е записан купувачът.
Десет дени след продажбата колата трябва да
се прехвърли на новия собственик – това не е
направено, служба Регистрации също не са го
направили. И след това подадох жалба в прокуратурата", разказа още Райков. Два месеца след
подаването на жалбата все още няма развитие
по казуса.
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Анкета сред енергийни експерти показа, че
100% от тях одобряват
бъдеща сделка за придобиване на активите на
ЧЕЗ у нас от българска
компания. Само бившият ресорен министър
при Виденов и Станишев - Румен Овчаров, и
О.З. енергоолигархът
Богомил Манчев сред
анкетираните отказаха да коментират.
Което, разбира се, е
многозначително и
показателно. В следващ брой ще представим
и коментара на Министерството на енергетиката, което за 3 работни
дни не успя да предостави отговори, които продължаваме да очакваме.

Проф. Атанас
Тасев:
1. Да
2. Смяната на собствеността няма да
повлияе в голяма степен на управлението
на фирмата. ЧЕЗ и
екипът му работят
дълги години в тези
условия на работа и е
придобит необходимият опит.
3. Не трябва да се
меси държавата, защото подобна инициатива довежда до задържане на сделката и
евентуално завеждане
на арбитражно дело,
от което може да последват финансови загуби. ЧЕЗ не се интересува на кого ще продаде
дейността си у нас, а
да бъдат спазени договорените стойности
за продажбата.

Иван Хиновски:
1. Да, 100 %. Чехите
са спечелили и реинвестирали над 1,5 млрд.
лева у нас.
2.
Управленският
капацитет на дружеството не би тряб-
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Добре е наша
компания да купи
ЧЕЗ, единодушни
са експертите
ВЪПРОСИ:
ХУБАВО ЛИ Е БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ДА Е СОБСТВЕНИК НА ЧЕЗ?
ИМА ЛИ БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТЕН И РЪКОВОДЕН КАПАЦИТЕТ ДА УПРАВЛЯВА ЧЕЗ?
ИМА ЛИ ПРАВА И РОЛЯ ДЪРЖАВАТА ПРИ СДЕЛКИ МЕЖДУ ДВЕ ЧАСТНИ ФИРМИ?
вало да се променя,
сменя се само собствеността. Да не се сменя екипът.
3. Държавата не би
трябвало да се меси в
сделката между частни лица, освен ако не
се застрашава енергийната сигурност и
националната ни сигурност. Трябва също
така да бъдат проверени и легитимни ли са
средствата на кандидат-купувача и какви
са му управленските
намерения (смята ли
да се сменя екипа и
т.н.)

Мирослав
Севлиевски,
бивш
министър на
енергетиката:
1. Да, хубаво е! НАПОСЛЕДЪК БЪЛГАРИ КУПУВАТ ГОЛЕМИ БИЗНЕСИ
НАВСЯКЪДЕ.
СПАС РУСЕВ - В АЛБАНИЯ И РУМЪНИЯ.
2. Винаги в българската енергетика е
имало много добри специалисти в областта.
Част от хората, упра-

влявали дружеството
преди приватизацията на ЧЕЗ притежават много добър експертен потенциал и
биха се справили.
3. Държавата трябва
все по-малко да се меси
при сделки между две
частни фирми, само
ако има нещо извън
рамките на закона.

Валентин
Николов,
председател
на енергийната
комисия на НС:
1. ДА
2. Да, и в момента
мениджмънтът
на
компанията е български.
3. Държавата трябва да се меси, ако сделката касае по някакъв
начин националната
ни сигурност!

Радосвет
Радев,
председател на
БСК:
1. ДА
2. Българските мениджъри са на много

високо ниво и управляват множество големи
компании.
Еврохолд
би се справил добре с
управлението на ЧЕЗ,
има експертен и ръководен капацитет.
Чехите изобщо не са
управлявали добре фирмата у нас.
3. Не трябва да се
меси държавата в
сделка между 2 частни
фирми и да пречи на
бизнеса. Държавата
има куп други въпроси
за решаване и не трябва да взема участие в
тази сделка.

Проф. Николай
Вълканов:
1. Много е хубаво българска фирма да бъде
собственик на ЧЕЗ
2. Експертният капацитет е вътре в
самия ЧЕЗ, компанията, която го купи,
няма нужда да сменя
екипа, който работи
на изключително добро
ниво, а инвеститорът
трябва само да направлява процеса.
3. НЕ трябва държавата да се меси в сдел-
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ка между две частни
фирми, ако считаме че
сме правова държава,
членка на ЕС

Еленко
Божков:
1. Много е добре
това. Според мен държавата дори трябва
да е собственик на
фирмата за електроразпределение, но ако
това не е възможно, е
хубаво фирмата собственик да е българска.
2. В България има
достатъчно подготвени кадри, притежаващи необходимия капацитет да управляват
ЧЕЗ.
3. Когато една сделка засяга голяма част
от населението, държавата трябва да има
участие, въпреки че е
между две частни фирми, защото според мен
електроразпределението е компонент от националната сигурност
на страната, а и всички големи институции
у нас ползват услугите
на ЧЕЗ.

Демократична
България
– обединението на ДСБ, Да,
България и Зелените, иска декласиране на Емил Кошлуков
от конкурса за генерален директор на БНТ по причината,
поради която той изгуби и миналия път – липсата на опит.
Освен това, десницата смята, че той е солидарно отговорен като програмен директор
и част от екипа на предишния
генерален Коко Каменаров, за
довеждането на БНТ до фактически фалит, което и сам
призна. Още повече, ДБ напомня, че преди това той вече е
бил веднъж управляващ телевизия, която беше обявена в
несъстоятелност – ТВ7.
От СЕМ потвърдиха, че
другото опасение – за липса
на диплома на Кошлуков, е
отпаднало и те са видели, че
той е бакалавър, макар и не
магистър с пълно висше образование.
Оттам обаче не казват дали
са проверили обвързаности
на фаворита за генерален директор и сегашен и.д. на държавната телевизия. Става
въпрос за двата заема от
КТБ – един в размер на 100
000 долара и още един – 50 212
лв. по златна карта на Куши.
Попитан от 19 минути за
коментар поради каква причина е бил ощастливен от
Цветан Василев с преференциален необезпечен кредит
от 100 000 долара 100-ина
дни преди фалита на банката, както и върнати ли са
двата заема, той не коментира. И ни затвори.
Проблемът, както със сигурност и той разбира, е
в кредита и в картата на
Кошлуков. Интересно е, че
в т.3 от мотивите да бъде
отпусната огромната сума
от 100 000 долара на бившия
депутат е записано: „Можем
да заложим заплатата му от
Фактора Кошлуков или взема-
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ДБ: Куши - аут от БНТ!
А резервата С. Йовков
е в конфликт
на интереси със СЕМ

нето на Факторът от ТВ7”.
С което на вниманието на
прокуратурата
изникват
още две интересни обстоятелства – ако депутатката
Йончева е виновна за пране
на пари, понеже е правила
продукции за дружества, финансирани от КТБ, Кошлуков, който също е продуцирал
предаване със своето име за
медията, а явно отделно е
вземал и заплата от нея, дали
не е правил нещо сходно като

червената сензация? Ние
само задаваме въпрос, отговорът трябва да дойде от органите.
И ще напомним, че Кошлуков става на 16 септември
2014 г. директор на същата
телевизия ТВ7, която самият
Цветан Василев твърди, че е
финансирана от КТБ не с 300
000 евро, за колкото е обвинена Йончева. С 300 000 000 лв.!
Думите му бяха потвърдени
на Деня на телевизията 7 май

2015 г. лично от финансовия
министър Владислав Горанов
на заседание на правителството. Пазителят на хазната уточни, че става дума
за 288 000 000 лв.! Или 2 пъти,
колкото националния бюджет
за култура на България.
Както 19 минути научи,
резервен вариант на СЕМ за
поста бил спортният журналист Сашо Йовков.
При изслушването си той
се направи на смел борец с
корупцията и изнесе вече известните от нашата медия
данни за източване на 8 млн.
от общо 19 млн.лв. на БНТ годишно за външни услуги от
фирми от кръга около Нико
Тупарев, за когото неофициално се говори, че има огромно
влияние не само в държавната телевизия, но и в СЕМ,
което пък се дължи на правенето на кампаниите на управляващата партия ГЕРБ.
Йовков обаче има един съществен проблем. Ярък конфликт на интереси! Цяла
България знае, че той имаше
неприкрита връзка, многократно демонстрирана в
това число и пред медиите,
с члена на СЕМ от квотата
на властта Бетина Жотева.
Това поставя под съмнение справедливостта към
неговата персона на журито, което избира директора
на БНТ, съставено от членовете на Съвета за електронни медии.

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
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>>ВЕРГОВ СЕ ЗАВРЪЩА В НОВ СЕРИАЛ
ЮЛИАН ВЕРГОВ СЕ ЗАВРЪЩА, НО НЕ КАТО ДОЦЕНТ БАНКОВ В
ОТКРАДНАТ ЖИВОТ, А В НОВ ПРОЕКТ НА ПРОДУЦЕНТА ЕВТИМ
МИЛОШЕВ И НЕГОВАТА ПОЛОВИНКА – СЦЕНАРИСТКАТА ХРИСТИНА
АПОСТОЛОВА. В ПРОДУКЦИЯТА, КОЯТО СЕГА СЕ ОБМИСЛЯ, НАЙВЕРОЯТНО ЩЕ УЧАСТВА И ВЛАДО ПЕНЕВ. „РАБОТИМ ПО НОВИ,
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЮБОПИТНИ ПРОЕКТИ С ВЪЛНУВАЩИ СЮЖЕТИ,
НЕВЕРОЯТНИ ОБРАТИ И ГЛАВНОТО - МНОГО ЛЮБОВ!”, РАЗКРИ
ПО-ВЪЗРАСТНИЯТ ОТ ДВАМАТА АКТЬОРИ. ФЕНОВЕТЕ НА ВЕРГОВ В
ОТКРАДНАТ ЖИВОТ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ НАДЯВАТ ДА ГО ВИДЯТ
ОТНОВО В СЕРИАЛА. ТОЙ ОБАЧЕ Е КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ НЯМА КАКВО
ПОВЕЧЕ ДА ДАДЕ С РОЛЯТА СИ ТАМ.

Славена Вътова
журира в България
търси талант
Мис България 2006 г. Славена
Вътова се присъединява към
журито на шестия сезон на
България търси талант. Част
от екипа, който ще оценява
участниците ще бъде и Ицо
Хазарта, a водещи – Сашо Кадиев и Даниел Петканов. Славена споделя, че няма търпение да се срещне с хора, които
имат нов прочит на технологиите и нестандартни хобита. Мис България 2006 разкри,
че няма да бъде най-строгият
член на журито, а ще се
стреми да открива красотата във всеки един талант. България търси талант обещава
да покаже зрелищен спектакъл,
който ще вълнува и вдъхновя-

Преслава
заведе
дъщеря си
на море
ва. На сцена ще бъдат представени различна палитра от
класически и актуални сценични изкуства, спортни върхове,
изключителни умствени и физически постижения, предста-

вени от талантливи участници на всякакви възрасти и от
цял свят, включително и хора
с уникален прочит на новите
технологии и нестандартни
хобита.

>>ГАГА И БРАДЛИ С РОЛИ В НОВ ФИЛМ
Според непотвърден слух Лейди
Гага и Брадли Купър ще си партнират отново. Твърди се, че двойката
ще участва в новия филм от поредицата Пазителите на Галактиката,
чиито снимки започват тази седмица. Анонимен източник твърди, че
Гага ще озвучава видра, към която
енотът Рокет, озвучен от Брадли
Купър, ще има любовен интерес
в третия филм от поредицата на
Марвел, който ще излезе по кината
през 2021 година. Слухът, че Купър
и Гага отново ще си партнират,
идва само месец след раздялата на

актьора с приятелката му Ирина
Шейк. Според спекулации причина
за приключване на отношенията

помежду им е близостта между Купър и Гага, която се зароди с филма
Роди се звезда.
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Попфолк звездата Преслава
е на море с дъщеричката си
Паола. Тя публикува снимка в социалните мрежи от
първата плажна почивка на
детето си. Певицата добави
и хаштаг #първотоморенабебето, за да отбележи сладкия
семеен момент. Феновете
коментират, че Преси изглежда прекрасно по бански.
Изпълнителката на Пайнер е
в костюм от две части, който
ясно разкрива стегнатите й
бедра и прибрания корем.
За разлика от нея дъщеря й
Паола очевидно обича да си
хапва и все още има симпатичните бебешки гънки около
коремчето. До няколко дни се
очаква певицата да заснеме
новият си видеоклип, като
продукцията обещава да е
мащабна.
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Световни оперни звезди
почитат Гяуров
Певци, които са пели редом
с Николай Гяуров по световните сцени, ще участват в
тържествен концерт по повод
90-годишнината на великия
български бас наесен. С него
на 20 септември се открива
новият сезон на Софийската
опера и балет. Сред участниците са 67-годишната американска певица мецосопран
Долора Заджик, която дълги
години е партнирала на Гяуров
в Метрополитен опера. Роденият през 1973 г. италиански
тенор Стефано Секо, известен
като изпълнител на главните
роли във филмираните версии
на Макбет, Тоска и Хофманови
разкази, е бил прохождащ изпълнител, когато е пял през 90-

УДИ АЛЪН ЩЕ
ДЕБЮТИРА КАТО
РЕЖИСЬОР В
МИЛАНСКАТА
СКАЛА
Уди Алън
ще дебютира като
режисьор в
Миланската
скала през
уикенда с
комичната опера
в едно
действие
Джани
Скики от Пучини. Режисьорът беше посрещнат с
аплодисменти на пресконференцията за премиерата.
Той каза, че почитателите
му в Европа винаги са го
приемали топло. Макар и
репутацията на 83-годишния Уди Алън да пострада
заради разкрития на движението #Аз също в САЩ,
и в Холивуд все повече да
го избягват, в Европа той е
добре приет. В САЩ Амазон
прекрати договора за
дистрибуция на най-новия
му филм Дъждовен ден в Ню
Йорк. Филмът обаче ще бъде
пуснат по екраните през
есента в Италия и Испания.
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ИСТОРИЧЕСКАТА
ИСТИНА ТРЪГВА В
ЕФИР

те години с Гяуров в Италия.
Сред българските участници
са култовият бас Димитър
Станчев, както и тенорът
Калуди Калудов. Съпругата на
Гяуров - Мирела Френи, найвероятно няма да присъства
на нито едно от чествания-

та. 84-годишната в момента
певица е в недобро здравословно
състояние.

Английското дуо
LAMB с концерт
в София
LAMB се сформират през
средата на 90-те години. Стилът им включва изключително добре съчетани различни
музикални жанрове. Дуото
от Манчестър е съставено
от Lou Rhodes и Andy Barlow.
За няколко години те се разделят – Lou прави няколко
солови проекта, а Barlow
продуцира други артисти.
След завръщането им заедно

на музикалната сцена, LAMB
продължават работата по
съвместни проекти, сред
които албумите 5 (2011) и
Backspace Unwind (2014).
Българската публика ще има
възможността да се наслади
на невероятните изпълнения
на LAMB на 27 ноември 2019
в клуб Music Jam.

Митовете умират трудно
и историята на 20-и век
не е изключение от това
правило. До ден днешен продължаваме да
поддържаме популярни
вярвания, които приемаме за чисти истини. Така
например смятаме, че
случилото се в Хирошима
е накарало Япония да
се предаде, че планът
Маршал е спасил Европа,
че Хитлер е бил военен
гений и че Мао Дзедун
е бил необходимо зло
за модернизацията на
Китай. Чрез изследване
на великите национални
и международни митове, документалната
поредица Историческа
истина посещава ключови исторически моменти
от 20-и век и с помощта
на архивни документи
предлага нови, по-интелигентни и детайлни
интерпретации, които
са били забравени или
пренебрегнати. Сериалът
стартира от 7 юли в 22ч.
по Viasat History.
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ХОРОСКОП

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

Телците е време да мислят
за почивка. Денят на Девите
ще е наситен с най-различни
емоции. Везните постигат
добри резултати
от ново начинание.
Стрелците трябва да са поактивни днес.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Добре ще бъде,
ако се съсредоточите само
върху значителни неща днес и не
обръщате внимание на
всичко онова, което би
могло да развали настроението ви.

Не се доверявайте
на всеки,
който ви
уверява в приятелски
чувства. Огледайте се, и
ще видите че се опитват
да ви мамят. Отсейте
нездравото и отминете с
великодушие.

Ще получите
добри резултати от ново
начинание и
това ще Ви обнадежди да
продължите. Ще срещате
подкрепа. Бъдете открити и честни.

Не се показвайте като
повърхностни
и несериозни,
бъдете коректни и последователни. На работното място са възможни
изненади. Бъдете готови
за всичко!

Телец

Лъв

Скорпион

Чувствате се
пределно
работоспособни и имате
желанието да доведете
докрай нещата, с които
сте се захванали. Имате
всички шансове за успех,
още повече, че вашата
точност и постоянство
са пословични. Починете
си добре вечерта.

Не бързате да
приключвате с
даден ангажимент и работата
по него изглежда ви доставя удоволствие. Откривате нови варианти за
действие и сте любопитни да разберете какво
ще се получи. Обстоятелствата са изключително
благоприятни.

Професионалните занимания
днес ще бъдат
печеливши за
Вас. Ще се преборите
с конкуренцията и ще
спечелите: едни - доверие
и делови предложения,
други – финансови реализации.

Водолей

Заемете се с
организацията на
работното ви място заради възможното неодобрение или друга
проява на недоволство сред
хората от екипа си. Бъдете
по-убедителни, когато представяте новите си виждания
за отговорностите на всеки
един от колегите си.

Денят ви ще
е наситен с
емоции. Ще останете приятно
изненадани от някой,
който не крие доброто си
отношение към вас. Подкрепата му ще ви мотивира и направи по-смели в
търсенията и отстояване
на позициите.

Ако попаднете
в затруднена
ситуация запазете спокойствие. Най-добре е, ако
можете въобще да се
въздържите от коментар.
Така ще си спестите много по-следващи разочарования. Бъдете активни
в делата си и ще успеете

Близнаци

Дева

времето

В Перник ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 14°,
максималната 33°.

София 1000,
ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

Стрелец

Промени от
професионален
характер ще
Ви улеснят в
деловата Ви заетост и
чрез тях ще повишите
финансите си. С делови
усет, на който и много от
колегите Ви ще се доверят, ще пристъпите към
поредното предизвикателство, и ще успеете.
Риби

От обществена
важност са колективните ви
участия днес, в
които успехите ви ще са
по-видими. Съвместните
начинания събират в
себе си повече активност и енергия, и с нея
допълвате своята.

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.

Русе

min: 15о max: 30о

min: 17о max: 30о

Варна

София

Велико Търново

min: 21о max: 28о

min: 17о max: 30о

min: 18о max: 29о

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 17°, а максималната 30°.

Във Варна ще има променлива облачност с възможни краткотрайни превалявания от дъжд и
гръмотевични бури. Минималната температура
ще бъде 21°, максималната 28°.
В Бургас ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд, придружени с
гръмотевични бури. Минималната температура
ще бъде 21°, максималната 28°.

Излиза от 01.09.2008 г.

Видин

Днес над страната ще
има променлива облачност
с възможни превалявания
от дъжд и гръмотевични бури. Mинималната
температура ще бъде 14°, а
максималната 33°.

В Пловдив ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд и гръмотевични
бури. Минималната температура ще бъде 20°,
максималната 31°.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Перник

Пловдив

Бургас

min: 21о max: 28о
min: 14о max: 33о

min: 20о max: 31о
Сандански

Кърджали

min: 13о max: 31о

min: 18о max: 30о

www.19min.bg
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брой 2331

astro@19min.bg
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ФЕНОВЕ КЪМ ГРИШО:

>>МЕСИ С 9-И ПОРЕДЕН
ПРОВАЛ ЗА ТРОФЕЙ
С АРЖЕНТИНА

Фенове на тениса
обвиниха Григор Димитров, че участва в уредени мачове. Повод за
реакцията им стана
отпадането на Гришо
още в първия кръг на
третия за годината
турнир от Големия
шлем – Уимбълдън.
Както е известно хасковлията падна с 3:2
сета от 84-ия в света
Корентен Муте, след
като преди това водеше с 2:0 и сервираше за
мача. Последва обаче
неочакван срив в играта на хасковлията,
който загуби третия
сет, а и оставащите
два след 3:6, 1:6. Играта
на българина в последния сет събуди дълбоко
недоумение у почитателите на тениса, след
като той демонстративно започна да не
дава най-доброто от
себе си и започна да иг-

Лионел
Меси
отново
остана
далеч от
голямата
си мечта,
да спечели трофей с националния
отбор на Аржентина. Петкратният носител на Златната
топка и съотборниците му
отпаднаха на полуфиналите
в тазгодишното издание на
Копа Америка. Синьо-белите
загубиха с 0:2 от домакина
на турнира Бразилия в
голямото дерби на Южна
Америка. Настоящето
отпадане на Меси от турнира
беше 9-ото голямо първенство, от което той си тръгва
с празни ръце. 32-годишният
футболист има 3 загубени
финала от общо пет участия
в турнира Копа Америка, а
също така има и четири участия на Световно първенство,
от които един загубен финал
от Германия през 2014 г. Малка утеха за Меси може да бъде
фактът, че догодина отново
ще има турнир Копа Америка,
който ще се проведе в родната Аржентина и Колумбия.

Играеш черно тото

За първи път от 11 години
хасковлията не записа нито една
победа в сезона на трева
рае с видимо нежелание.
На официалните страници на Димитров в
социалните мрежи той
бе нападнат от фенове
на тениса, че участва в
уредени мачове.
Припомняме, че в
последните 20-ина ме-

сеца хасковлията има
ужасяващите над 15
отпадания още в първи кръг на престижни
турнири!
За първи път от 11
години насам Григор Димитров не успя да постигне нито една побе-

да на тревни кортове,
настилка, която минава за една от любимите
му. Именно на трева
Гришо е постигнал някои от най-големите си
успехи (б.р. полуфинал
на Уимбълдън и титлата в Куинс през 2014 г.)

Спортният министър: ЦСКА може
да направи нов стадион

>>КРАЛЕВ: ПРЕДСТАВЯНЕТО НИ
В МИНСК НЕ Е СЛУЧАЕН УСПЕХ
Представянето на България на Европейските игри
в Минск е в резултат на
сериозна работа, а не на
късмет, каза министърът на
младежта и спорта Красен
Кралев в сутрешния блок
на Нова. „Изпратихме 85
атлети, които се състезаваха
в 15 вида спорт. Имаме 18
медала, спечелени от 22
спортисти – това означава,
че всеки четвърти от състезателите ни се е върнал
с медал”, добави още
министърът. Той изтъкна,
че това е наистина голям успех предвид резултатите на
първите игри преди четири
години, когато страната ни
е участвала със 127 атлети и
са спечелени 10 медала.
„Новите спортове, които
ни донесоха медали тази

година, са боксът, художествената гимнастика, джудото
и каратето. Това са четири
олимпийски спорта, които
се върнаха с общо 10 медала“, каза Кралев. Спортният
министър коментира, че
специално за женския бокс
и борба преди няколко
години са отделени допълнително средства, с които
да се стимулират клубовете,
развиващи тези спортове.
България е една от страните, които дава много високи
премии за медал от олимпийски игри, обясни Красен
Кралев. Относно премирането на медалистите от
игрите в Минск спортният
министър коментира, че
боксьорът Даниел Асенов и
джудистът Ивайло Иванов
ще получат премии като за

европейско първенство,
защото спортовете, в които
се състезават, имат такъв
статут. За сребърен медал те
ще получат по 10 000 лева.
„Има много държави, които
не дават премии за медали
от европейско първенство.
Ние даваме. За световно
първенство сумите са
по-високи, а за олимпийските игри са изключително
високи – там златен медал
е оценен на 250 000 лева.
Според мен премирането
е добро. За Европейските
игри първото място се
премира с 6000 лв“, посочи още той.

Министърът на младежта и спорта коментира и казуса със спортните имоти в Борисовата градина като
подчерта, че няма да има разширяване на обектите
извън сегашната им територия. Кралев бе категоричен, че със Столичната община и кмета Фандъкова имат пълно разбирателство по тази тема.
Той обясни, че Министерството на младежта и спорта
(ММС) е подало възражение срещу проекта на Подробен устройствен план (ПУП), защото е допусната
сериозна грешка от страна на архитектите. Спортните
имоти в парка, които са собственост на държавата, са
включени в няколко урегулирани поземлени имота, в
съсобственост с частни имоти. ММС предлага всеки
спортен обект в Борисовата градина да е независим
от останалите обекти. В проекта е допусната грешка
и относно предвидения тип реконструкция –
невъзможно е с лека реконструкция стадион
Българска армия да стане модерно европейско
съоръжение, както е предвидено. Намерението на ММС и ръководството на ЦСКА включва
изграждането на нови трибуни и нови козирки, в
рамките на сега съществуващата част, коментира
още Красен Кралев.
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рсула фон дер Лайен, която в крайна
сметка бе посочена
за нов премиер на
Европа стана световноизвестна с разкрития от ВВС
през 2016 г. доказан случай
на плагиатство на тогавашния военен министър
на Германия. Става дума
за буквално преписани 27
от 62 страници в нейната
докторска дисертация, без
да се позове на професора,
който е автор на текста
Герхард Данеман. Нещо, което бе потвърдено от ректора Кристофър Баум, при
когото е защитена тезата.
Преди нея двама министри
на Меркел, разкрити за същото, подадоха оставки. Не
и Урсула.
По-страшно е, че тя е разследвана и за корупция при
доставките за армията в
родината си. Поради това
цялата палитра на местната преса я нарича „злощастна” (Билд), докато
Велт се подиграва, че „поне
за някого новината е добра
– за Бундесвера” – в смисъл,
че се отървават от нея.
Шпигел избира за оценка позицията на ексшефа на Ев-

СВЯТ

НОВИНИ
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Плагиатка,
разследвана
за корупция за европремиер
Кандидатурата може
и да не мине през
Европарламента,
немските червени готови
да напуснат коалицията
с Меркел заради Урсула
фон дер Лайен
ропарламента Шулц, според
когото Урсула е „най-слабият министър на Меркел”.
Свен Гиголд от Зелените пък
споделя: „Европа заслужава
по-добро решение от някой,

който в Германия е обект
на разследване и изобщо не е
участвал в евроизборите”.
Най-остър е бившият
вицеканцлер на Меркел и
външен министър Зигмар

Габриел, който направо
призова: „Номинацията на
Урсула е повод социалдемократите да напуснем правителствената коалиция”.
Поради всичко това, никак
не е сигурно, че при гласуването на кандидатурата
за председател на Европейската комисия след 2 седмици тя ще бъде подкрепена, особено от немските
червени и зелени, а най-вероятно и от целите им групи в ЕП. За минаването на
номинацията и избирането
на фон дер Лайен трябват
половината плюс един глас
на евродепутати.

www.19min.bg

Н

ай-накратко
Горх Фок е
ветроходен
учебен кораб на германските
военно-морски сили,
превърнал се междувременно в символ на
скандалното
разхищение на средства
от страна на министерството на отбраната, до степен да
наричат историята
„абсурдна държавна
афера“. И то съвсем не
само заради нелепия инцидент, при който през
2008-а се стига до смъртта на млада курсантка на кораба, а заради
свързаните с проекта
купища далавери, нито
една от които не носи
червени точки на все
още министър фон дер
Лайен – основна поддръжничка на проекта.
Възстановяването
на кораба, построен
през 1958 г., е истински
политически кошмар.
В течение на годините
бюджетът за ремонта расте лавинообразно – първоначално
планираните 10 милиона евро стават 135
милиона! И макар постоянно да се чуват
гласове, призоваващи
проектът да бъде
изоставен
поради
липсата на смисъл,
министърът на свой
ред постоянно издава
нови и нови заповеди с

show@19min.bg
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Как Урсула похарчи
€135 млн., вместо
10 млн. за капризи

Грандиозната корупция и измамите с
обществени поръчки в аферата с кораба Горх
Фок са най-големият провал на фон дер Лайен
нареждането работата по възстановяването да продължи.
Корупция, измами с
обществени поръчки,
неизпълнени ангажименти по договори –
около кораба всъщност

няма нещо, което
да е наред. И това не
е голословно – по информация на Шпигел,
секретен доклад на
Федералната сметна
палата разкрива „хаотични обстоятелства
в министерството на
отбраната“. Именно
то носи вината за неимоверно нарасналите
разходи. Упреците към
него започват още от
самото начало: при
вземането на решението за реставрацията
изобщо не е било помислено дали построяването на нов кораб
няма да излезе по-евтино. След което – под
ръководството
на
Урсула фон дер Лайен,
почти всичко е било

направено погрешно.
Възстановителните
работи започват през
ноември 2015-а, но и
до днес не са довършени – корабът доскоро
стои разглобен в корабостроителницата в
Бремерхавен (която не
се е отказала от идеята си да го задържи в
залог заради 5 милиона
неплатени евро) – едва
преди десетина дни
е пуснат частично
на вода в рамките на
тест. А на германските моряци им се налага да се обучават през
това време на румънския ветроход Мирча.
И ако за голямата
част от средствата, потънали в реконструкцията, не

се знае в чии джобове
са потънали, поне
за 1,5 милиона е напълно ясно къде са
отишли – вместо за
възстановителни работи, за заснемането на екшън, наречен
Истинският север,
представящ
делника на германските
матроси. Защото се
разчитало филмът да
има рекламен ефект и
да въодушеви младите
германци да се запишат във военно-морските сили. Но и при
него крайният резултат е точно толкова
неясен, както и при
възстановяването на
кораба – изобщо не е
известно къде ще бъде
показан.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
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
05.15 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви сериен тв филм
/13 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок актуално-информационно предаване с водещи
Даниел Михайлов, Илия Илиев,
Боряна Каменова и Ели Гигова
08.30 По света и у нас информационна
емисия
08.45 История.bg Канът, кесарят, владетелят, католикът Тервел/п/
09.45 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот
10.45 Капри тв филм /13 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас информационна
емисия
12.30 Дом за нашите деца: Неизчезващите тв филм /4 серия/
13.45 Бързо, лесно, вкусно /п/кулинарно
предаване
14.15 Малки истории /п/документален
слот
14.25 Телепазарен прозорец
14.40 Островът на сините птици тв филм
/4 епизод/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас информационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /14 епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/кулинарно
предаване
18.00 По света и у нас информационна
емисия
18.15 Още от деня коментарно предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви тв филм /14
епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Анна Герман тв филм /2 епизод/
21.55 Госпожо Държавен секретар тв
филм /20 епизод/(14)
22.40 Скритият език на парите документална поредица
23.00 По света и у нас информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв филм /14 епизод/
(16)
00.20 История.bg Канът, кесарят, владетелят, католикът Тервел/п/
01.20 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен
лайфстайл/п/
02.20 Госпожо Държавен секретар тв
филм /20 епизод/п/(14)
03.10 Отблизо с Мира /п/
04.05 Анна Герман тв филм /2 епизод/п/
04.55 Брат за брата 3 тв филм /14
епизод/п/(16)
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.40 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.3
06.30 „Богатствата на България“ документална поредица
07.00 „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.42
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.68
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.3 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.41
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.36
21.00 Премиера:„Вътрешен човек“ сериал, еп.20
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.3
01.10 „Вечно твоя“ - сериал, еп.214
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед“ /п./
04.50 „Опасни улици“ /п./ - сериал
NOVA
05.00 „Добрата съпруга“ - сериен
филм /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 23 /п/
07.00 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм,
сезон 3
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 „Хавай 5-0“ - сериен филм, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга“ - сериен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 23
00.30 „Костюмари“ - сериен филм,
сезон 7
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 1 /п/
07.50 „Снайперисти“ - сериал, сезон
5 /п/
09.10 „Мъже на работa“ - сериал,
сезон 3 /п/
10.00 „Морски тюлени“ - сериал, сезон
1 /п/
11.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 1 /п/
12.00 „Транспортер“ - сериал, сезон 1 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ -

сериал, сезон 1
14.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 5
15.00 „Морски тюлени“ - сериал, сезон 1
16.00 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 3,
2 епизода
16.50 „Убийствена скорост“ - криминален екшън с уч. на Андрю
Кийгън, Брандън Куин, Натали
Чиглиути, Ник Картър, Рено
Уилсън, Грег Грънбърг, Крисчън
Монзон и др.
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 1
20.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10
21.00 „Транспортер“ - сериал, сезон 1
22.00 „Интернешънъл“ - криминален
екшън с уч. на с уч. на Клайв
Оуен, Наоми Уотс, Армин МюлерСтал, Улрих Томсен, Патрик
Балади и др.
00.30 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон
4 /п/
07.00 „Меню с проблеми“ - романтична
комедия с уч. на Мюриел
Баумайстар, Бернхард Шир,
Моник Шльодер, Луиз фон Финк
и др. /п/
08.50 „Невъзможен брак“ - романтична
комедия с уч. на Саския Вестер,
Катя Флинт, Соня Герхард, Костя
Улман и др.
11.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон 4
12.00 „Загадки от Флоренция“ - романтична драма с уч. на Симоне
Ханзелман, Рене Ифра, Надежда
Бренике, Михаил Мендел, Руфъс
Бек и др.
14.00 „От глупав по-глупав: Завръщането“ - комедия с уч. на Джим
Кери, Джеф Даниълс, Катлийн
Търнър, Роб Ригъл, Лори Холдън
и др.
16.30 „Без/смъртен“ - трилър с уч. на
Райън Рейнолдс, Натали Мартинес, Матю Гууд, Бен Кингсли,
Дерек Люк, Виктор Гарбър,
Мишел Докъри и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1
21.00 „Любовта на Жулиета“ - романтичен филм с уч. на Аманда
Сайфред, Ванеса Редгрейв,
Гаел Гарсия Бернал, Кристофър
Игън, Франко Неро, Оливър
Плат, Марша ДеБонис, Луиза
Раниери и др.
23.10 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1 /п/
00.10 „От глупав по-глупав: Завръщането“ - комедия с уч. на Джим
Кери, Джеф Даниълс, Катлийн
Търнър, Роб Ригъл, Лори Холдън
и др. /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 14
06.00 Мелачката - първи сезон, еп. 13
06.25 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 18
06.45 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 19
07.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 13
08.00 Скорпион - първи сезон, еп. 13
08.55 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 14
09.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 1
10.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 2
10.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 9
11.40 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 10
12.35 Доказано невинни, еп. 11
13.30 Врагът сред нас, еп. 3
14.25 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 12
15.15 Макгайвър - първи сезон, еп. 14

16.10 Скорпион - първи сезон, еп. 14
17.10 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 15
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 1
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 2
19.00 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 20
19.30 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 21
20.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 11
21.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 12
22.00 Не си мой тип, еп. 9
22.25 Не си мой тип, еп. 10
22.55 Врагът сред нас, еп. 4
23.50 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 13
00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 3
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 4
01.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 11
02.30 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 12
03.15 Живите мъртви - седми сезон,
еп. 4
04.15 Агентите на ЩИТ - четвърти
сезон, еп. 4
04.55 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 4
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.1
08.15 „Разходка по Мисисипи“ - драма,
комедия (САЩ, 2015), режисьори Ана Боудън и Райън Флек, в
ролите: Бен Менделсон, Ивон
Ландри, Райън Рейнолдс, Стефани
Хонърей, Сиена Милър, Алфри
Уудард и др.
10.30 Телепазар
10.45 „Седем часа разлика“ - сериал,
с.3 еп.2, 3
12.45 Телепазар
13.00 „Зодиак“ - криминален, драма
(САЩ, 2007), режисьор Дейвид
Финчър, в ролите: Джейк Джиленхол, Робърт Дауни мл., Марк
Ръфало, Клоуи Севъни, Брайън
Кокс, Илайъс Котеас и др.
16.00 Последният ловец на вещици
18.15 Телепазар
18.30 „Реката“ - драма (САЩ, 1984),
режисьор Марк Ридел, в ролите:
Мел Гибсън, Шейн Бейли, Сиси
Спейсек и др.
21.00 „Приятелю, Тед 2“ - комедия (САЩ,
2015), режисьор Сет Макфарлън,
в ролите: Марк Уолбърг, Аманда
Сайфред, Джовани Рибиси, Морган Фрийман, Патрик Уорбъртън,
Джесика Барт, Лиъм Нийсън,
Джон Слатъри и др. [14+]
23.15 „Роден на четвърти юли“ - военен,
драма, биографичен (САЩ,
1989), режисьор Оливър Стоун, в
ролите: Том Круз, Реймънд Бари,
Том Беринджър, Стивън Болдуин, Каролайн Кава и др. [14]
02.15 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3еп.2, 3
04.00 „Любовната квартира“ - психотрилър, романтичен (Белгия, САЩ,
2014), режисьор Ерик фон Лоой,
в ролите: Карл Ърбън, Джеймс
Марсдън, Уентуърт Милър, Ерик
Стоунстрийт, Матиас Схунартс,
Изабел Лукас, Маргарита
Левиева и др. [14]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.00 Характери - неизвестните
изповеди на известните, автор:
Биляна Митева /п./
09.30 По следите на храната - филм
10.00 Райски градини - филм

10.30 Изгряващо слънце - сериал,
семеен
11.30 Как да се омъжим за милионер сериал, комедия
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Канбе стратегът - исторически
сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - 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 Мъже в сянка - сериал, политическа драма
21.30 Новините ON AIR
22.15 Дъщеря на закона - криминален
сериал
23.15 Похитени - сериал, политически
трилър
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01.30 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Предприемачи - док. поредица на
Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Светът е бизнес с Николай Кръстев
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
22.00 Мечтатели - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
02.30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Бели момини ръце. Хил. Шогун. Зен. Калин. Давос. Немов. Чаталов. Бахаров. Нико. Анилит. Пакет. Кумис. Душ. Руни. Лет. Синап. Мон. Пир.
Маникур. Ват. Сидерит. Карагър. Ревю. Аларих. Лемур. Рубин. Топ. Ридо. Ман. Търев. Нил. Гол. Сименон. Сим. Йелинек. Камерун. Васа. Аморим. Нанон. Долап.
Пън. Нива. Мин. Киров. Неп. Кошара. Иконите.
Отвесно: механа. Улица. Умора. Омо. Лилехамер. Рабал. Малиш. Силиманит. Валин. Семана. Норич. Маган. Сироп. Бош. Вол. Сатър. Тимур. Ка. Мод. Видин.
Ритъм. Нипи. Мигач. Тунис. Хорей. Мъри. Нуван. Шакир. Пенев. Нок. Линотип. Пудел. Волан. Во. Сакар. Ревер. Нисан. Бъз. Локум. Рюмин. Нанини. Цеко. Еноти.
Удине. Овет. Пен. Ватин. Тирол. Канапе.
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СКЪПО УДОВОЛСТВИЕ

Почивката у нас се превръща в
истински лукс. Бутилка вода от
1,5 литра струва 11 лева, а малка
пица в Албена е 29 лева. Друга
летовничка пък плати за чадър
на Каваците рекордните 70
лева. В Бургас пък искат по 1,20,
за да лежиш в свободната зона.

Бате Гошо:

Холмс, как
винаги сте така
концентриран?!
- Елементарно,
Уотсън! С концентрати.

------------------------------------------------------------------------------------ И да знаеш, сине, вкъщи
малка е за тебе...
:) :P :D
шефът съм аз!
- Мама знае ли или те е
Мъже, които не могат да
страх да й кажеш?
извадят 40 лв. за шезлонг...
:) :P :D
Да не ми пишат!
:) :P :D
Ако тя няма 11 лв за 1.5 л
минерална вода в Албена... Едно време казвах:

>>СУДОКУ
лесно

- В леглото съм страхотен!
А сега казвам:
- Страхотно, в леглото съм!
:) :P :D
- Писна ми! В пета поредна
кръстословица ме питат
коя е столицата на Йордания:
Аман, бе!
:) :P :D
- Защо мъжете обичат
момичета с дълги крака?
- Защото им създават
усещането, че много бързо
ще прибягат за бира.
:) :P :D
- Ама и шегите ти са едни

умерено

такива тъпи!
- Умните ги пазя за умните
хора!
:) :P :D
Водоравно:
- Бърз конски ход с 15
букви?
- Тъгъдък-тъгъдък.
:) :P :D
БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАШ
ПЪРВА РАДОСТ Е ЗА ТЕБЕ
(С какво превъзхождаш
другите народи)
1. Носиш на пиене (американците от две бири се
напиват, а ти пиеш кило
ракия и ти нема нищо)

2. Обичаш да ти е чисто
(затова си хвърляш
боклуците през балкона
и навсякъде из китната
българска природа)
3. Активен гражданин си
и постоянно протестираш
(само във фейсбук)
4. Живееш с вашите (ми
едва на 40 години си, как
да се оправяш сам)
5. Работлив си (постоянно пресмяташ как да си
вземеш болничен между
Гергьовден и 24-ти май,
така че да ти се слеят
празниците и да прецакаш колегите)
6. Българките са най-красивите жени (обаче не ти
пускат)
7. Гордееш се, че България
е родила велики хора
(Динко от Ямбол, Кубрат
Пулев, Митко Пайнера)
8. Не си стиснат (просто
не обичаш да харчиш
пари за глупости и затова
винаги питаш кое е на
промоция)
9. Имаш изградени
политически убеждения (чакаш някой „да ни
оправи“)
10. Парите не ти стигат
(постоянно се оплакваш,
че заплатата ти е ниска,
но не си навит да си
намериш допълнителна
работа, щото от работа се
гърбавее)
ИВО СИРОМАХОВ

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

