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Че скъпо ли е 60-70 лв. за чадър,
пита концесионер
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Слънчев удар

Така изглеждаше вчера, 4 юли, плажът на Слънчев бряг към 13:00 часа в топсезона....
Снимка: Даниела Костадинова, БНР

3,60 по математика и 4,30 по български е
средната оценка от изпитите след 7-и клас

Цигарите вредят и на очите

Мълния изпепели 6 милиона
шишета бърбън в САЩ

Дрехите с американския флаг
са незаконни в Щатите

Австралийски учени пробно присаждат корали
на Големия бариерен риф

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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В

место, както
повелява Наказателният
кодекс,
вносителят на бюджета
– финансовият министър Горанов, който 5 г.
е ощетявал хазната с
неверни сметки за субсидиите на партиите
да отиде на съд, коалицията ГЕРБ и ДПС
подкрепи 1 лв. субсидия за партиите с
родата на неосъдения
за неказонна окупация на плаж Марешки, наричана ВОЛЯ.
ВМРО и НФСБ се въздържаха, 1 патриот
гласува против, заедно
с БСП. При това, противоправно, законът
ще действа със задна
дата. Минава и предложението на ДПС за
безлимитно финансиране на партиите
от физически и юридически лица, което
ще бъде узаконена корупция, без обаче да
има закон за лобизма,
който да въведе поне
някакви правила на
играта.
Омбудсманът Мая
Манолова
отдавна
обяви, че ще атакува
новата субсидия, която е насочена срещу
опозицията, както тя
нееднократно заяви.
Преди това най-вероятно ще има и вето
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Вместо Горанов на
съд за ощетяване на
бюджета, 1 лв. субсидия
и то противоправно със задна дата

от президента, което
вероятно ще отложи
за след есента окончателното приемане на
закона в този вид.
„За пръв път в залата ще се приеме закон,
срещу който са всички

парламентарни партии. Вижте си позициите и разберете,
че всички се изказаха
против
намаляването на субсидиите
от 11 лв. Това е прецедент в българския

парламент.
Никой
не го иска и ще мине.
Обяснението е: „Защото народът го иска”.
Това не е вашият мотив, не ви вярвам,
защото близо 2 млн.
български пенсионери

>>ЙОНЧЕВА ЩЕ ДЕЙСТВА С КЬОВЕШИ - ВЛЕЗЕ В КОМИСИЯТА
ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕВРОПАРЛАМЕНТА
Тандемът Елена Йончева
– Лаура Кьовеши, очертан
като прогноза от 19 минути
преди 2 месеца, се очертава
напълно реален. Защото
българската представителка
влезе в Комисията по граждански свободи, правосъдие
и вътрешни работи, както и в
подкомисията по сигурност и
отбрана на Европарламента.
А румънката се очертава вече
сигурен главен еврокпрокурор, след като Франция получи шеф на ЕЦБ, а Източна

Европа – нищо при разпределението на топпозициите
в Брюксел. Това предвещава
тежки времена за българското
правителство и разследвания
за магистрали, къщи за гости и
други методи за източване на
средства от еврофондовете.
Очаквано Андрей Слабаков –
актьор, режисьор и продуцент
влиза в Комисията по култура.
Изненада е, че виновната за
Къщите за гости Атидже Вали
нямаше очи за земеделската, та
ни в клин, ни в ръкав е наместе-

на от ДПС в социалната комисия
на ЕП. Неясният Асим Адемов
от ГЕРБ също е в културата като
Слабаков, а Александър Йорданов – литературовед – във
външата комисия. Андреевците от ГЕРБ бяха заобиколени
и не можаха да се намърдат
в транспортната комисия,
където отива червеният
Петър Витанов – пратиха
ги съответно в търговската
и регионалната, където те
нямат никаква експертиза.
Силната баш в регионалната – у
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искат пенсиите им
да бъдат преизчислени и ние многократно го предлагахме.
Мнението на 2 млн.
български пенсионери
няма значение за вас.
Странно е, може би
поради отсъствието
на Цветан Цветанов и
липса на координация,
това, че всички колеги
от ГЕРБ опровергаха
г-н Борисов. Зададохте
въпроса - кой е казал,
че олигарсите ще превземат партиите?
Бойко Борисов го каза.
На 6.06.2019 г. в парламента той казва:
„Няма да мине много
време и партиите ще
станат собственост
на бизнесмени”. А г-н
Карадайъ каза, че
тяхното предложение е надцакване по
популизъм.

нас беше зам. в ресора, както и
в екологията – беше министър
при Орешарски, Искра Михайлова отива в енергетиката,
вместо да бъде шеф на комисия,
както в предишния мандат,
което е видимо понижение. В
нейната комисия е работилата
само като евродепутат Майдел
от ГЕРБ, която не е ясно какво
разбира от темата. Радан Кънев
ще завежда петициите, което
може да се окаже шанс за ДБ,
а Сергей Станишев е на място
в евродипломацията. Юпито
на БСП Цветелина Пенкова се
намести в бюджета и регионалната комисия.
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шезлонги, а чадърите
от плат, през който се
вижда слънцето“, коментира още концесионерът.
Друго „предимство”
е, че срещу тази цена
летуващите си плащали „комфорт и
пространство – който
желае, да си гони сянката или слънцето”.
„Клиенти има всякакви, няма как всички да
бъдат доволни. Има
и недоволни. Не сме
задължили
някой
да дойде тук. Това е
право на личен избор. Всеки е запознат
с цените“, каза още Ка-

занджиев. От Министерството на туризма
се самосезирали и направили проверка на
плажа:
единственото
констатирано нарушение било недостатъчно
голямата табела, указваща цените на плажните принадлежности.
Иначе концесионери в района се оплакаха, че работят на
загуба и са принудени
да слагат по-високи
цени, защото плащат
висок наем на държавата. В техния стил да
кажем, че никой не ги
е карал насила да ни
вземат плажовете!
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Че скъпо ли
е 60-70 лв. за
чадър, пита
концесионер
„Понятието
„скъп“
много се изкривява.
Скъп можем да наречем
чадър на гръцки остров, където на първа
линия с два шезлонга,
струва 100 евро. Чадърите на първа линия
са 70 лева, а всички
останали са – 60 лв.
Говорим за голям чадър
с 4 дървени шезлонга
от тиково дърво, с 4
броя кожени шалтета,
дървена масичка и плат
на чадъра, който е специален, италиански и
предпазва от UV лъчите“, „разясни” концесионерът на плаж Каваци
– Юг Гаврил Казанджиев пред bTV. Думите му
са в отговор на възму-

щението, породило се,
след като в мрежата се
появи снимка на касовата бележка с цена.
Първо, нека да бъде
ясно, че неназован
гръцки остров е трудно да се коментира,
но вероятно цената от
100 евро се отнася за
цял ден ол-инклузив
с храна от 7 сутринта
до среднощ и използване на много водни
атракции, освен на
чадър и шезлонг.
Само за справка, 69
евро струва входът
за частния плаж на
прочутия 5-звезден
Мажестик в Кан, но
освен сянка и място
за сядане, в тези пари

влиза целодневно негораничено изискано
хранене и напитки,
включително елитно
шампанско и други
вина плюс коктейли
от прочутия Мишленов ресторант и бара
на хотела, предпочитан от Ален Делон и
Моника Белучи. Само
цената на 1 десерт
там е 15-18 евро.
„Масово на много
места гледат да си направят нещата да съм
им по-евтинки. Чадърите масово са стари,
ръждясали и пребоядисани с блажна боя, малки. Пластмасови маси и

България и Китай със стратегическо партньорство
В навечерието на 70-годишнината от установяването на отношения – България е втората,
признала Китай, президентите
Радев и Си се договориха в
Пекин за издигане на двустранните отношения на ниво
стратегическо партньорство.
Държавният ни глава е на държавно посещение – най-висок
статут визита, в КНР от 1 до 5
юли по покана на своя китайски колега. Приетата днес от
двамата съвместна декларация е с акцент върху преките
въздушни връзки, туризма,
инвестициите, образованието,
науката и културата. Предстои
създаването на българокитайски център за научнотехнически изследвания и
иновации в София с подкрепата на китайски компании,
който да насърчи трансфера

на технологии и знания между
ЕС и КНР и повишаване на
конкурентоспособността на
икономиките на двете държави. Българската страна потвърждава, че неотклонно

се придържа към принципа
за „един Китай“, т.е. непризнаване на Тайван. Другите
2 важни точки за КНР срещу
САЩ: защита на международната система, създадена

на основата на мултилатерализма и международното
право, имаща за свой стълб
ООН, като двете страни ще
полагат усилия и за открита
световна икономика по норми и правила на Световната
търговска организация,
против унилатерализма и
протекционизма. Срещу
това: стимулира се влагането на китайски капитали
у нас по инициативата
Един пояс, един път. Двете
страни ще продължават да
стимулират пристанищното
сътрудничество във Варна
и други проекти. Китайската
страна приветства вноса на
повече висококачествени български земеделски продукти,
отговарящи на стандартите
за инспекция и карантина на
китайския пазар.
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МЪЖЪТ, ХВЪРЛИЛ ДЕТЕТО
ОТ МОСТ: НЕ МОЖЕХ ДА СЕ
ГРИЖА ЗА НЕГО
Мъжът, който в сряда хвърли детето си от мост в Габрово споделил
пред разследващите, че не можел
да се грижи за него. Той обяснил,
че съпругата му го е напуснала
преди две седмици и той изпитвал
трудности да се справи с детето.
Казва, че откакто на 20 юни
неговата съпруга е изчезнала,
той изпитвал затруднения при
отглеждането като единствен
родител на 5-годишното дете.
И понеже не е намерил друг
изход, това е начинът, по
който е решил проблема със
затрудненията си", заяви Ирина Желева, административен
директор на Окръжна прокуратура – Габрово. Веднага след
трагедията полицията открива
майката на детето. Тя е била обявена за издирване на 27 юни.
Семейството на детето нямат
сключен брак, бащата е припознал сина си. Пред съдия майката
е заявила, че е била жертва на
домашно насилие. За осемте
години съвместен живот жената
не е подавала сигнали срещу
половинката си. Както 19’ вече
писа 31-годишният мъж е криминално проявен и има осъдителна
присъда.

КРИМИ

П

какво е мнението на европейски институции, допълни
Панов.
Напомняме, че неотдавна
и Съветът на Европа остро
разкритикува предложенията на правосъдния министър Данаил Кирилов, като
дори го уличи в лъжа.
Правосъдният министър
Данаил Кирилов отиде да види
как става случайното разпределение на дела. „Не останах с
впечатлението, че е дошъл да
търси истината, останах с
впечатление, че много рядко
влиза в съд, но за сметка на
това разполага с много сериозни данни колко струва разпределението на едно дело“,
коментира Лозан Панов.
Той подчерта, че многократно е показвано как
действа системата. По повод съмненията на Кирилов,
че случайното разпределение
на дела се манипулира, председателят на ВКС каза: „Ако
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ШВЕЦИЯ: Предложихме 10 Грипена
за 1,5 млрд. лева с въоръжение, плюс
инвестиция в център за поддръжка

ПАНОВ:
Промените
на Кирилов
целят
оставката ми

ромените на правосъдния министър
целят
оставката ми. Това заяви
председателят на Върховния касационен съд Лозан
Панов. Той за пореден път
се обяви против идеите на
правосъдния министър Данаил Кирилов за промени в
Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се въвежда механизъм за
разследване на „тримата
големи“ (главния прокурор и
председателите на върховнитесъдилища).
Панов обясни пред бТВ радио, че проблемът е кой би
МАСОВО СЕ ПРОДАВА
разследвал ефективно главРАЗРЕДЕН И ФАЛШИВ АЛКОХОЛ ния прокурор, при положеВ ЗАВЕДЕНИЯТА У НАС
ние, че само прокуратурата
разполага с функция за приРазреден и фалшив алкохол се
продава в заведенията в страната вличане към отговорност
на лица, извършили прес– това показват първите проверки от началото на лятото, посочва тъпления. Очевидно е дадев репортаж Нова телевизия.
но задание и то трябва да
Само за два месеца са хванати то- бъде изпълнено, независимо
нове алкохол с неясен произход,
произведен по гаражи и мазета,
който е трябвало да достигне до
баровете и дискотеките. През
май и юни са открити над 6
тона нелегален алкохол от
митническите власти, който е
бил предназначен за нощните
заведения по морето и големите градове. През миналото
лято по Черноморието са взети 33 проби, като всяка четвърта е с по-ниско от обявеното алкохолно съдържание и
на практика е била разредена.
Некачествен алкохол показват
и тестовете на проба от водка,
взета от заведение в Созопол.
Същото сочат и пробите от бар в
Приморско.
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не представи такива данни,
считам, че съвсем съзнателно се опитва да дискредитира върховната съдебна инстанция“.
В ефира на БТВ радио Лозан
Панов заяви, че срещу него има
политически атаки, включително и действията на правосъдния министър днес. Той
отрече да се е политизирал и
допълни, че няма как да стои
със скръстени ръце, когато
бива атакуван. Преди време
съпругата му Елисавета Панова каза, че ще съди България
в Страсбург заради глобата
от 1000 лв., която бе наложена
за неподадена декларация пред
Сметната палата.
Панов обясни, че е подал
декларацията пред Инспектората към ВСС, както изисква законът. И ще заведе дело
срещу страната ни в Страсбург "като всеки български
гражданин, който не е доволен от български съд".

Офертата за самолети на шведската
компания, произвеждаща Грипен, е в рамките на гласувания бюджет от парламента – 1,5 милиарда лева и е за 10
изтребителя, вместо за 8, разкрива в
интервю за fakti.bg вицепрезидентът
на Saab Даниел Боестад. С ДДС сумата
е 1,8 млрд. лв. или точно колкото е лимитът, гласуван от българския парламент. Швеция, за разлика от САЩ, гарантира и вместване в срока по тази
рамка от 24 месеца. Не се говори за авансово плащане на такива огромни пари.
„Шведската оферта беше класирана като най-добра от гледна точка на
способностите, както се вижда в експертния доклад, покривайки всички задължителни изисквания на България,
включително тези за въоръжението“,
казва директорът. Той гарантира, че
първите самолети Грипен могат да бъ-

З

аместник-министърът
на труда и социалната
политика и ръководител на Управляващия
орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и кметът
на Столична община Йорданка
Фандъкова подписаха договор
за предоставяне на услугата
„Патронажна грижа“ на възрастни хора над 65 г. и хора с
увреждания. Проектът стартира на 1 септември. Услугата е
с продължителност 12 месеца.
Стойността на договора е 830
хил. лв. и ще обхване 360 души.
„Услугите в социалната сфера в
Столична община значително
се разширяват през последните години. Стараем се чрез
тези дейности хората, които
имат различни проблеми, да
получат необходимата грижа.
Така ще бъдат по-спокойни и
ще поддържат активен начин
на живот“, каза кметът Йорданка Фандъкова при подписването на договора.
„Този проект ще надгради досегашните усилия на Столична
община в социалната сфера,
особено в грижата към възрастните и хората с уврежда-

дат доставени в рамките на 24 месеца
след подписване на договора.
Според Боестад партньорството с
Швеция и Saab би могло да донесе допълнителни ползи за България. Пример е
Регионалният център за поддръжка на
Gripen, който би подкрепил националната отбранителна индустрия на България и би довел до създаването на нови
високотехнологични работни места в
страната.
„Оставаме на разположение за преговори, ако българската страна реши да
продължи процеса по този начин“, казва
вицепрезидентът на компанията.
Той напомня, че Грипен е напълно съвместим с НАТО изтребител и е на въоръжение в Швеция, Чехия и Унгария. C/D
и F версиите в момента се обмислят
като вариант от редица държави в Европа, Азия, Латинска Америка и Африка.

Напомняме, че новият лидер на ЕС
– френският президент Макрон, при
това в компанията на кандидатката
за европремиер Урсула фон дер Лайен,
заяви категорично, че членовете на
Съюза в този мандат на Комисията
ще бъдат задължени да купуват единствено и само въоръжение, произведено в Общността. Каквото е Грипен.
Вицепремиерът Красимир Каракачанов
обяви във вторник в Лице в лице по бТВ, че
Швеция е предлагала на България изтребителите Грипен без въоръжение. Даниел
Боестад обаче е категоричен: „Швеция
предложи на България 10 вместо 8 изтребителя. Шведската оферта беше класирана като най-добра от гледна точка
на способностите, както се вижда в
експертния доклад, покривайки всички
задължителни изисквания на България,
включително тези за въоръжението”.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

От 1 септември Столичната
община ще предоставя
услугата “Патронажна грижа”,
финансирана по ОПРЧР
Проектът ще
обхване 360
възрастни и хора
с увреждания
ния. Голяма част от подкрепените от „Социалния патронаж“
често имат необходимост и от
медицинско лице, което да ги
посещава в домашна среда.
Тази подкрепа ще им бъде
осигурена до 2 часа на ден“,
коментира Зорница Русинова.
Основната цел на операцията
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ е да
подобри качеството на живот
и възможностите за социално

включване на възрастните
и хората с увреждания чрез
осигуряване на мрежа от
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда
и изграждане на подходящ
капацитет за предоставянето

им. Осигуряването на интегрирани услуги за възрастните и
хората с увреждания е част от
Плана за действие 2018-2021
г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна
грижа.
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СЛЕД 10 Г. ТЕНИС С БОРИСОВ И ДУЕЛ ЗА СЪРЦЕТО НА БЕТИНА
ОТ СЕМ С. ЙОВКОВ ИСКА ДИРЕКТОРСТВО В БНТ

>>60 КОНЦЕРТА И 30 ДЕТСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА
ОТКРИТО И БЕЗПЛАТНО В СОФИЯ

10 ГОДИНИ ИГРА НА ТЕНИС С ПРЕМИЕРА БОРИСОВ. „ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪЖИТЕЛСТВО”,
КАКТО САМ ГО ОПРЕДЕЛЯ С ЧЛЕН НА СЕМ – ОРГАН, ИЗБИРАЩ И КОНТРОЛИРАЩ РАБОТАТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БНТ, СПОРТНИЯТ КОМЕНТАТОР САШО ЙОВКОВ СЕ Е
ПРИЦЕЛИЛ ДА ВЗЕМЕ ДЪРЖАВНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ПРЕЗ ЗАДНИЯ ВХОД. ПРИ НОРМАЛНА
ПРОЦЕДУРА И ТОЙ, И БЕТИНА ЖОТЕВА ТРЯБВАШЕ ДА СА СЕ ОТТЕГЛИЛИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО, ВСЕ ЕДНО ДАЛИ ТОЙ Е ВОДИЛ ИЛИ НЕ ДУЕЛ ЗА НЕЯ СЪС СЪПРУГА Й НА МЛАДИНИ.
КАКТО МЕРКЕЛ НЕ ГЛАСУВА ЗА СВОЯТА УРСУЛА КАТО КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПРЕМИЕР. КОЕТО Е ИДЕЯ ЗА ОСПОРВАНЕ НА КАКЪВТО И ДА БИЛО ИЗБОР НА СЕМ, АКО РАЗОЧАРОВАН
КАНДИДАТ ГО ПОЖЕЛАЕ. СПОРЕД АНКЕТА НА 19 МИНУТИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ДОКАРА ДО ФАЛИТ И БНТ, А ПРЕДИ ТОВА – И ТВ7, ЕМИЛ КОШЛУКОВ – КУШИ Е ФАВОРИТ ДНЕС ОФИЦИАЛНО ДА ЗАЕМЕ ПОСТА, НА КОЙТО ДОСЕГА БЕ САМО И.Д. СПОРЕД НАГЛАСИТЕ В ЖУРИТО
СЕМ ХАРЕСВА, НО ЕДВА ЛИ ЩЕ ПОДКРЕПИ ИДЕИТЕ НА ОПИТНИЯ ПРОФЕСИОНАЛИСТ
САШО ДИКОВ ЗА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР, А СКРИТИЯ ФАВОРИТ ЯВОР СИМОВ - СЪЩО.

БЛИЗО 60 КОНЦЕРТА И 30
ДЕТСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СА ВКЛЮЧЕНИ В ЛЯТНАТА КУЛТУРНА ПРОГРАМА
НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА. СЪБИТИЯТА СА
СЪС СВОБОДЕН ВХОД НА
ЛЕТНИТЕ СЦЕНИ В БОРИСОВАТА ГРАДИНА, ПАРКОВЕТЕ ЗАИМОВ, ЮЖЕН,
СЕВЕРЕН, ЗАПАДЕН,
ГРАДИНАТА ПРЕД КАТЕДРАЛАТА СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ, ПЛОЩАДИТЕ

Закриват и центъра по
наркомании, след фонда
за лечение на деца
На фона на трагедията с хвърлянето
на дете от мост от
баща – наркоман, в
държава, в която
броят на дрогите и
дрогираните става
все по-голям, а възрастта им непрекъснато пада, държавата закрива центъра
по наркомании, алармират неправителствени организации.
Това
най-вероятно
ще сложи край и на
националната метадонова програма за
спасяване на страдащите. Двете институции са в една окаяна сграда.
Де юре центърът
просто ще се влее в
друг – по обществено
здраве, като оправданието е, че той бил
управляван от сперциалист по човешката психика. Ако утре
начело е хирург, към

някоя клиника с подобен характер ли ще го
„атачнат”.
Напомняме, че по
същия начин беше закрит Фондът за лечение на деца, уж влят
в друг орган, което на
практика унищожи

дейността му. А през
последните дни тази
политика вече има
две жертви, които
не дочакаха животоспасяващи операции.
Докато премиерът и
министърът на здравеопазването
само

обещават да решат
проблемите. А Касата
не плаща на чуждите
клиники и трупа дългове към тях.
Всичко това става
още по-необяснимо
на фона на увеличението на бюджета

за здраве с половин
милиард лева т.г. след
други 400 млн. лв. увеличение предишната
година. Излиза, че с 3
млрд.лв. е можело, а
с 4 млрд.лв. не става,
при това с министър
счетоводител.

„В ГЦСИ Арсенал в Нижний
Новгород беше открита изложбата на победителите и номинираните за Държавната
награда за съвременно руско
изкуство Иновация-2019. На
пръв поглед нищо необикновено, освен това, че член на
журито е... Яра Бубнова. Да
кажем, че и в това няма нищо
необикновено, но странно
защо изтъкнатата рус/бг изкуствоведка и кураторка е
представена първо като Директор на Института за съвременно изкуство (София) и
след това и като директор, и
като зам.-директор на българската Национална художествена галерия (оригиналният
начин на изписване вижте във
факсимилетата-скрийншотове). При тази ситуация възникват няколко въпроса:
- проверяват ли Бубнова за
конфликт на интереси (както
обещаха) и ако проверката е завършила, какви са резултатите;
- завърши ли конкурса за избор
на директор на НХГ (в сайта
на галерията тя е титлувана
като нейн шеф) и ако не е, в качеството си на каква тя беше
избрана за комисар на Българския павилион на Биеналето във
Венеция (увъртането на МК по
темата беше трагикомично);
- защо CV-то на Бубнова като
член на журито на Иновация-2019
не е коригирано (едва ли не е имала достъп до органзаторите или
пък не е видяла как е представена). Преди няколко месеца арт
специалистката заяви на всеослушание (около Одажонските
трапези), че НЕ Е директор на

7
СВ. НЕДЕЛЯ, БАНСКИ И
СЛАВЕЙКОВ И В КИНО
КАБАНА ПРЕД НДК. ДЖАЗ
ФОРМАЦИЯ СОФИЯ,
ДИКСИ БОЙ БЕНД, ОРКЕСТЪР ПРИМА ВИСТА,
ГРУПА МЕХЕХЕ, СОФИЙСКИЯТ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
СА ЧАСТ ОТ МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА НА
ЛЯТНАТА НИ СТОЛИЦА, А
СПЕЦИАЛНО ЗА ДЕЦАТА
СА ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА
НА ТЕАТРАЛНА КЪЩА
МАРИЕТА И МАРИОНЕТА,
ТЕАТРИТЕ ЖАР И ПАН И
ОЩЕ МНОГО ДРУГИ.

Путин си хареса
шефката на НХГ

Института за съвременно изкуство (София), като същото
пише и в сайта на ИСИ. Но, сякаш за всяка ситуация „истината“ й е с две лица...
Дали, обаче, на някого му пука,
защото пък онова дарение от
Австралия, може... Хм...“, написа
във ФБ Марио Николов.
* Заглавието е на редакцията

Продавам място в село Дръмша,
общ. Костинброд.
- 3 дка в регулация;
- 20 дка ниви;
Руска Вълканова
0876 554 027, 02/986 13 08
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Вергов става
директор
във филма
за Петя
Дубарова
>>БРАД ПИТ
ПРЕДПОЧИТА
ВЕЧЕ ЗАД
КАМЕРАТА
Брад Пит се е снимал в
десетки филми, но заяви, че
с годините предпочита да
предаде щафетата на по-младите. Актьорът е корица на
новия брой на GQ-Австралия.
„Предпочитам да бъда зад
камерата като продуцент.
Това доста ми харесва. Все
по-малко работя. Наистина вярвам, че това е за
по-младите. Не, че няма значими роли на по-възрастни.
Просто чувствам, че самата
игра е такава.
Всичко става
естествено.
Като естествен подбор“,
споделя Пит.
Той притежава продуцентската
компания
План Би ентъртейнмънт
и вече има
впечатляваща
кариера зад
камерата.
Продуцент на
филми като
Лунна светлина, Селма, 12
години в робство, Кешбол
и други.

С

нимките на филма
Петя на моята
Петя се пренесоха в двора на бургаско училище. Актьорът
Юлиан Вергов влиза в ролята на новия директор на
Дубарова и съучениците
й. Снимките на лентата
стартираха на 16-и юни, а
негов продуцент е Николай
Урумов. Проектът е финансиран с 400 000 лева от
НФЦ. Петя за моята Петя
е първият игрален филм за
голямата бургаска поетеса, която си отиде от този
свят едва на седемнайсет
години, оставяйки едни от
най-лиричните
стихове.

Петя Дубарова започва да
пише стихове съвсем малка. Нейни духовни учители
са Христо Фотев и Григор
Ленков. Още приживе изнася литературни четения
и е наричана най-младата
сред големите творци на
България. Алиса Атанасова
ще влезе в ролята на Петя
Дубарова. Тя е дъщеря е на
големия български актьор
и преподавател в НАТФИЗ
Атанас Атанасов.

Нона Йотова танцува
с Джордж Клуни
Нона Йотова танцува с
Джордж Клуни във Влюбена,
сгодена, изчезнала, новата
постановка в Театър 199.
Премиерата е на 5 юли.
Обичаната актриса е в
ролята на една зряла жена Дагмар Лудишер, облечена
в булчинска рокля, в детската къщичка на дървото,
в двора на родния си дом.
Там тя пее, свири, смее се,
плаче, спомня си, мечтае.
Там играе и лудува, танцува
с метла (а също и с Джордж
Клуни), там е звезда, зла и
добра, мърмори, крещи, люшка се между най-различни чувства, философства,
ухажва и беснее, класифицира всичките мъже на този
свят (Деян Ангелов), които,
разбира се, са седем типа:
от идиотитек до положителните образци.
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Брус Дикинсън
идва в България
с авторско шоу

ПЪТЕШЕСТВЕНИК С
ИЗЛОЖБА В СОФИЯ

ПИВОВАРЯТ ОТ
MASTERCHEF
5 ПРИГОТВЯ МОЗЪК
ПО ШОПСКИ

Галена
релаксира
в Земята на
легендите
Галена изненада с интересни
снимки, публикувани в социалните мрежи. Аткрактивната
фолк изпълнителка си подари
незабравими мигове в Тhe
Land of Legends в Турция за
своята ваканция в началото
на летния сезон.Вълшебно
място е известно в цял свят. А
там всички малки и пораснали момичета и момчета се
чувстват като герои от приказките. Звездата на Пайнер е
тагнала кадрите от ексклузивната дестинация с хаштаг #мамапътува и #onceaponatime,
а коментарите са изпълнени
с комплименти и суперлативи за страхотните й визии.
Това пътуване със сигурност
е подарък за синовете на
певицата – Стефан и Александър, които като всички деца
обичат тематичните водни
паркове и атракциони.

Днес в поредицата Гладиатори в кухнята на Преди
обед атрактивният кулинар
с американски корени от
MasterChef 5 Рори Милър ще
демонстрира пред зрителите на бТВ рецепта за мозък
по шопски, с която спечели
адмирациите на Chef Андре
Токев, Chef Петър Михалчев
и Chef Силвена Роу. Пивоварят, роден в Сиатъл, ще
сподели пред Венета Георгиева какви са традициите за
консумация на субпродукти
в САЩ и как е приел предизвикателството на журито да
се сблъска с този продукт за
първи път на гладиаторската
арена. Рори ще демонстрира почистването на мозъка
преди обработка и кои
отпадъци от зеленчуковата
гарнитура могат да се превърнат в прекрасен бульон
за сваряването му.

МОНИКА БЕЛУЧИ
ОТНОВО Е САМА
Само няколко месеца, след
като официализира романса си
Никола Лефевр, Моника Белучи
обяви, че се е разделила с парижкия художник. Актрисата и
бивша съпруга на Венсан Касел
обяви края на връзката си пред
италианското списание F. На
корицата му Моника позира в
бляскава черна рокля, а деколтето й е украсено с внушителна
огърлица. Двамата са запазили
добри отношения, въпреки
раздялата. Любовта им излезе
на бял свят на първото шоу на
Шанел след смъртта на Карл
Лагерфелд в Гран Пале в Париж. През 2018 г. тя потвърди
в интервю, че е открила нормален мъж, с когото споделя
живота си, но каза още тогава,
че не може да осигури нито
на себе си, нито на някой
друг постоянство.

Брус Дикинсън е един от музикантите с изключително интересен и впечатляващ житейски
път. Освен вълнуващите десетилетия с метъл титаните
Iron Maiden, животът му извън прожекторите е наистина
необикновен. Той е самолетен
пилот и капитан, авиационен
предприемач, пивовар, телевизионен актьор, сценарист,
автор на бестселъри, изнасял е
мотивиращи ораторски речи,
има два издадени романа и е
международен фехтовач. През
2017 г. Дикинсън започва да промотира автобиографията си За
какво служи този бутон. Шоуто
е разделено на две части, като
в началото Брус разказва по
много забавен и хумористичен
начин за вълнуващия си живот.
Втората част е посветена изцяло на въпроси към Брус - той
отговаря на всички чудати и
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директни въпроси по един невероятно импровизиран и остроумен начин. Дикинсън ще изненада родните си почитатели
в една незабравина вечер на 23
декември в първа зала на НДК.

Жителите и гостите на София
могат да се насладят на авторската фотографска изложба
на пътешественика Филип
Лхамсурен. Еспозицията В
прегръдката на Амазония
представя снимки от неговата
експедиция в джунглата през
2018 г. и ще бъде разположена до ЧитАлнЯта в Градската
градина до 22 юли. Изложбата
е уникална гледна точка към
територията с девствена
природа, която няма аналог
в разнообразието на флора
и фауна. Снимките са заснети
през периода април- август
2018 г. по време на експедицията на Филип в Амазония. В
продължение на пет месеца
той изминава 5575 км. на
колело, пеша и с кану. Експедицията стартира през април
от границата на Бразилия с
Венецуела в горното течение
на Рио Негро. На 25 август мисията достига Атлантическия
океан и завършва с успех.

ЗАСТРАХОВКА
ЗАЩИТЕН ДОМ

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА
НА ВАШИЯ ДОМ!
Застраховка „Защитен дом” от ЗАД „Армеец” осигурява пълно
застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество срещу:
Природни бедствия;
Аварии от ВиК и късо съединение;
Кражба и грабеж;
Други рискове.
Застраховка „Защитен дом“ е с 45% отстъпка в периода
от 1 юни до 30 септември 2019 г.
За повече информация:
www.armeec.bg, тел.: 0700 1 3939, facebook.com/zad.armeec
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ХОРОСКОП

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

Делата на Близнаците се подреждат
според очакванията им. Лъвовете
да гледат на промените като на
нови възможности. Плановете на
Девите може и да не се осъществят.
Скорпионите са на път да
реализират идея, която обмислят
от дълго време насам.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Заемете се с
неотложните
си задачи, като
си осигурите
време и за почивка. Не
мислете само за работа.
Любовта е до вас, но вие
сякаш не я забелязвате.
Вслушайте се в душата си
и й се посветете.

Ще работите
активно върху различни
задачи,
голяма част от които,
дори не са от вашата
компетентност. Запазете
спокойствие. Справяте
се добре и постигате
похвални резултати.

Ще търсите и
намирате нови
занимания.
С приветливото си излъчване ще
печелите симпатии и
много хора ще застанат
зад Вас. Прагматично ще
се възползвате, но то е
ясно.

Нечие мнение
ще предизвика
у вас противоречиви чувства. Няма да скриете
разочарованието си
или напротив, възхищението си от човека,
дръзнал да сподели
разбиранията си.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

На път сте да реализирате идея,
която обмисляте
от дълго време.
Планирайте отсега следващите си ходове, бъдете
обективни и следвайте
тенденциите на пазара. В
най-голяма степен успехът на делата Ви зависи от
Вас самите.

Водолей

Гледайте на
промените,
като на нова
възможност
за подобряване на
финансовото ви състояние. Готовността ви да
работите, без да отлагате
задачите си ще впечатли
колеги и работодатели.
Ако работите за себе си,
то още по-добре.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Често е възможно днес да се
получава разминаване между
това, което сте планирали
и това което наистина
се случва. Това обаче
не бива да ви отказва от
намеренията ви, по скоро
бихте могли да натрупате
допълнителен опит.

Ще можете да
предприемете
начинанията, които от
дълго време планирате.
Някои ще започнат нова
работа, а други ще разширят дейността си. Не
добрите перспективи,
от които се плашехте
вече отминават.

Готови сте за
предизвикателствата, които ще
ви предложи
днешния ден. Приятни
събития ще ви поставят
в светлините на прожекторите. Не се тревожете,
случващото се е за
добро.
Близнаци

Делата ви ще
се подреждат според
очакванията, а
благоприятно стечение
на обстоятелствата ще ви
даде добър старт в една
надпревара. Самочувствието ви ще се повиши
и това ще се отрази на
всички около вас.

Дева

времето

В Бургас ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 21°,
максималната 28°.
В Перник ще има променлива облачност с
превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 13°, максималната 28°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

Погрижете се
сами и направете деня си
приятен. Не
се поддавайте на лоши
мисли и не позволявайте
нечие лошо настроение да развали Вашето.
Изпълните ли това, Ви
очаква весел ден в компанията на приятни хора.

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

Риби

Напоследък
сте натоварени
с множество
задачи. Ще се
справите, но бъдете потърпеливи. Мислете и за
себе си, имате нужда от
толкова неща, а най-вече
от почивка.

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: 31о

min: 17о max: 28о

Варна

София

Велико Търново

min: 21о max: 28о

min: 15о max: 26о

min: 16о max: 28о

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

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
21°, максималната 28°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

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. Минималната
температура ще бъде 18°, максималната 29° .

Стрелец

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 21о max: 28о
min: 13о max: 28о

min: 18о max: 29о
Сандански

Кърджали

min: 14о max: 28о

min: 18о max: 28о

www.19min.bg

СВЯТ

05.07.2019
брой 2332

astro@19min.bg

ВРЕМЕ
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КМЕТИЦА ПОИСКА ЗАТВАРЯНЕ НА МАХАЛАТА
С ЧЕРВЕНИТЕ ФЕНЕРИ В АМСТЕРДАМ
Световна или поне европейска революция е на път да предизвика новият кмет
на Амстердам – първата дама на този пост Фемке Халсема, която пожела да
затвори квартала с червените фенери, поради лоши условия на труд, трафика на хора и възможностите за пране на мръсни пари. Представителката на Зелените заяви, цитирана от Гардиън: „Трябва да дръзнем да мислим
за махалата без проституция”. Все пак, тя обеща обществено обсъждане през
летния сезон за бъдещето на квартала при каналите Сингел и Де Вален, което
започва със събрание идната седмица. Обаче е категорична: „Крайната цел не подлежи на преговори”. Пред местния вестник Хет
Парол тя заяви: „Вече ги няма ония моряци, зажаднели за ласките на холандските жени след дълги, дълги пътувания. Сега положението
е, че на чуждестранни дами, за които не знаем как са стигнали до нас им се присмиват и ги снимат. Трафикът на човешки същества не
е красива работа, не е приемлив в наше време”. Тя мисли, че запазването на характера на „услугата” може да стане при закриване на
витрините с жени, преместване и други мерки. Зелените имат 10 от 45 места в градския съвет, но ще прокарат каквото поискат
решение с подкрепата на социалистите и либералите от групата D66 , заедно с които имат мнозинство.

В

черашната
теза на 19 минути, че кандидатурата
на доказаната плагиатка и разследвана за
злоупотреби с военни
поръчки Урсула фон
дер Лайен може и да не
мине успешно през гласуването в Европарламента след 2 седмици,
бе подкрепена лично
от лидера на ПЕС. Това
беше ясно още вчера
след
категоричните
мнения не само на червените Шулц и Габриел
от Германия, които допуснаха дори разпадане
на кабинета на Меркел,
но и на техни колеги,
заедно със Зелените,
чийто лидер Ска Келер
без друго не одобрява
налагането на номинации от премиерите на
страните в ЕС, вместо
да се остави евродепутатите да гласуват
по съвест, както е в националните парламенти. Даже в централните новини на немския
Канал 1 – АРД, се изказаха иронично - предпазливо за шансовете
на собствената им
кандидатка за поста.
„Не е изключено социалистите в Европейския парламент да
блокират гласуването
на Урсула фон дер Лайен
за председател на ЕК”,
каза пред Радио Фокус
президентът на Пар-

Урсула може и да не
стане европремиер,
потвърди Станишев

тията на европейските социалисти Сергей
Станишев. Той допълни:
„Дали това ще се случи, е все още рано да се
каже”, но уточни, че по
време на преговорите
е отправил препоръка
към колегите си премиери социалисти, ако съгласуваният пакет не е
в интерес на политическите цели на червените - да не се приема.
Станишев
препотвърди
подкрепата
си и тази на групата
към водещия кандидат
на левицата за председател на ЕК - Франс
Тимерманс, който по
думите му единствен е
имал ясна визия за промени, за работа в ЕК и
за приоритети.

По мнението на Сергей Станишев в този
си вид пакетът от номинации за лидери на
ЕС създава проблеми
от гледна точка на доверието на гражданите към Съюза, както
и по въпроса за подкрепа на кандидатурата за председател
на ЕК.
"Първият проблем е
за доверието на гражданите и отношението
към институциите, защото те не разбират
какво точно се решава,
защо и как, не виждат
принципност и последователност. Вторият проблем е подкрепа на кандидатура за
президент на ЕК без
никаква
представа

за вижданията й, за
приоритети. И мога
да ви кажа, че за Групата на социалистите въпросът изобщо
не е решен. Ако ние не
видим промяна в политиките от това,
което досега прави
ЕНП, автоматичност
в подкрепата не може
да има", категоричен е
президентът на ПЕС.
Сергей
Станишев
отбеляза, че след като
вече 20 години е начело
на ЕК, ЕНП носи голяма
отговорност за разочарованието, което съществува в Европа.
Той обясни, че ако
номинацията за председател на ЕК не се
гласува, това ще бъде
в рамките на правилата на ЕС, защото
Съветът има правомощието да предлага
кандидат, а ЕП има
правомощието да утвърждава или да не
утвърждава предложения кандидат.
Освен от Германия
и от ПЕС, сигнали за
недоволство
дойдоха
и от Испания. Нейни-

ят медиен флагман Ел
Паис даде да се разбере, че измяна на Макрон и либералите на
предварителните им
договорки със социалистите, е довела до абсурданата номинация
на жена, която е доказан плагиат, преписала от чужд труд половината си докторат,
освен това е зависима
заради корупция с военни доставки. Според
вестника, който е достатъчно авторитетен, целта на Франция всъщност е била
да не допусне немски
шеф на Европейската
централна банка и на
практика на Еврото и
19-те в зоната.
Известно е, че Макрон иска ЕС на две
скорости – една за
Еврозоната и друга
за всички останали.
Той беше категоричен
също, че е против всякакво разширяване на
ЕС, сиреч изкючване
на всякакви апетити
на Западните Балкани, но то може и да се
тълкува като резерви
към разширяване и на
Еврозоната, в чията чакалня България
трябваше да е влязла
на 1 юли тази година.
Но закъсня. С френското ръководство на
ЕЦБ, това се очертава
още по-трудно за постигане.
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Франк Лампард е новият
мениджър на Челси

Легендата на Челси
Франк Лампард е новият мениджър на клуба.
41-годишният англичанин се завръща в тима,
в който игра 13 години
и спечели 11 трофея.
Според британските медии договорът
на Лампард с Челси е
за срок от три години
със заплата от четири
милиона паунда на сезон. Англичанинът ще
получава бонус от 1 ми-

Легендата на сините ще взема
само по 4 млн. паунда на сезон
лиона паунда при всяко
класиране на сините в
Шампионската лига.
„Изключително съм
горд, че се връщам
в Челси като мениджър. Всеки знае колко обичам този клуб
и историята, която
споделихме. Сега съм
фокусиран върху работата и подготовката

>>НОВ ШАМПИОН ЩЕ ИМА
НА КОПА АМЕРИКА

Турнирът Копа Америка ще има нов шампион.
Това стана факт, след като отборът на Перу
победи на полуфинал с 3:0 защитаващия
титлата си отбор на Чили. В спора за трофея
перуанците ще се изправят срещу домакините от Бразилия, които ден по-рано отстраниха
Аржентина. Финалът на шампионата на Южна
Америка между Перу и Бразилия ще бъде на 7-и
юли в неделя. Ден по-рано в спор за бронзовите
медали излизат Аржентина и Чили.

за предстоящия сезон.
Тук съм да работя усилено, за да донеса бъдещи успехи на клуба
и нямам търпение да
започна“, каза Лампард
при представянето си.
Той замени на поста
Маурицио Сари, който
пое Ювентус. От своя
страна, Лампард разтрогна с Дарби каунти
след една година в клуба.
Челси ще плати 4 милиона паунда компенсация
на тима от второто
ниво, допълват британските медии.
41-годишният англичанин води Дарби в 57
мача, в които записа
24 победи, 17 равни и

16 загуби при голова
разлика 90:70. Тимът
завърши шести в Чемпиъншип и загуби в
плейофите за влизане в
елита.
Лампард е първият
англичанин, който застава начело на сините през новия век. За
последно това се случи
през 1996 г., когато Глен
Ходъл водеше отбора.
Според мнозина експерти назначаването
на Лампард е рисковано за лондончани. Водещият голмайстор
на сините за всички
времена има едва една
година опит като мениджър.
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Лудогорец
грабна
Суперкупата,
Домусчиев с
критики към
отбора
Шампионът на България
Лудогорец спечели
Суперкупата на България след успех с 2:0
с непризнат чист гол
на черно-белите над
носителя на купата на
страната Локомотив
Пловдив. С това бе
дадено началото на
новия футболен сезон у
нас. Въпреки успехът на
разградчани собственикът на клуба Кирил
Домусчиев не бе доволен от представянето
на тима. След края на
срещата той сподели,
че трябва да се вземат
спешни мерки, защото
на моменти отборът
е бил сякаш само от
8-9 души, а не от 11 на
терена. Той намекна и
за нуждата от още нови
попълнения.
„При всички положения
трябва да има обновяване в състава, не може
да сме най-старият
отбор в Европа. Видно
е, че на моменти играем
с 8-9 души и това не
е нормално. Има куп
системи кой колко се
влага. Някои хора може
да имат желание, но
като не могат, какво да
направим. Треньорът
да взема мерки и който
не се влага, да почива“,
каза Домусчиев.

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
05.40 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви сериен тв
филм /14 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 Българският владетел
с европейска слава/п/
09.45 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот
10.45 Капри тв филм /14 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас информационна
емисия
12.30 Дом за нашите деца: Неизчезващите тв филм /5, последна
серия/
13.40 Бързо, лесно, вкусно /п/кулинарно
предаване
14.05 Малки истории /п/документален
слот
15.05 Предаване за хора с увреден слух
15.20 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 Капри тв филм /15 епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/кулинарно
предаване
18.00 По света и у нас информационна
емисия
18.20 Още от деня коментарно
предаване
19.00 Търсачи на реликви тв филм /15
епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев обзорно политическо предаване
22.00 Госпожо Държавен секретар тв
филм /21 епизод/(14)
23.00 По света и у нас информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Дейвид Дауър трио Джаз фестивал
Банско 2018
00.30 Да оцелееш при десант в
Нормандия документален филм
/САЩ, 2011г./, режисьор Ричард
Дейл(12)
02.00 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот
03.00 Госпожо Държавен секретар тв
филм /21 епизод/п/(14)
03.50 Туристически маршрути /п/
04.20 Още от деня коментарно
предаване/п/

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg
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КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА ВРЕМE

www.19min.bg
show@19min.bg

ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.40 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.4
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.43
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.69
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.3 еп.15
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.42
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.37
21.30 „Игрите на звездите“ - гейм шоу с
водещ Катерина Евро, еп.6
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.4
01.10 „Вечно твоя“ - сериал, еп.215, 216
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 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 3
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
15.50 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 3,
2 епизода
17.00 „Похитители на изчезналият град“
- приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън Сомърхолдър, Бетина Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг и др. /п/
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 1
20.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10
21.00 „Транспортер“ - сериал, сезон 1
22.00 „Дежа Вю“ - екшън-трилър с
уч. на Дензъл Уошингтън, Вал
Килмър, Паула Патон, Джим
Кавийзъл, Адам Голдбър, Елдън
Хенсън, Брус Грийнууд, Мат
Крейвън и др.
00.30 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10 /п/
01.30 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
04.00 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон
4 /п/
07.00 „Загадки от Флоренция“ - романтична драма с уч. на Симоне
Ханзелман, Рене Ифра, Надежда
Бренике, Михаил Мендел, Руфъс
Бек и др. /п/
08.50 „Страсти от миналото“ - романтична драма с уч. на Стефан Лука,
Рейвън Хенсън, Макс Урлахер,
Катя Щудт и др.
11.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон 4
12.00 „Неволи в кухнята“ - романтична
комедия с уч. на Текла Карула
Уайд, Мона Сиифрид, Катерина
Якоб, Ролф Канис, Михайл
Грелин и др.
14.00 „Втората майка“ - драма с уч. на
Джулия Робъртс, Сюзън Сарандън, Ед Харис, Джена Малоун,
Лиам Айкън, Лин Уитфийлд и др.
16.45 „Твърде лично 3“ - екшън-трилър
с уч. на Лиъм Нийсън, Фамке
Янсен, Форест Уитакър, Маги
Грейс, Дъгрей Скот, Дон Харви
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1
21.00 „Снежни кучета“ - приключенска
комедия с уч. на Куба Гудинг
мл., Джеймс Кобърн, Сиско, М.
Емет Уолш, Греъм Грийн, Нишел
Николс и др.
23.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1 /п/
00.10 „Избави ни от злото“ - трилър с
уч. на Ерик Бана, Едгар Рамирес,
Оливия Мун, Шон Харис, Джоел
Макхейл, Крис Кой, Дориан
Мисик и др.
FOX
05.15 Под наблюдение - трети сезон, еп. 15
06.00 Мелачката - първи сезон, еп. 14
06.25 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 20
06.45 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 21
07.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 14
08.00 Скорпион - първи сезон, еп. 14
08.55 Под наблюдение - трети сезон, еп. 15
09.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 3
10.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 4
10.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 11
11.40 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 12
12.35 Кости - трети сезон, еп. 15
13.30 Врагът сред нас, еп. 4
14.25 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 13
15.15 Макгайвър - първи сезон, еп. 15
16.10 Скорпион - първи сезон, еп. 15
17.10 Под наблюдение - трети сезон, еп. 16
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 3

18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 4
19.00 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 22
19.30 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 23
20.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 13
21.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 14
22.00 Лий Даниелс: Стар - трети сезон,
еп. 15
22.55 Врагът сред нас, еп. 5
23.50 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 14
00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 5
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 6
01.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 13
02.30 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 14
03.15 Живите мъртви - седми сезон,
еп. 5
04.00 Агентите на ЩИТ - четвърти
сезон, еп. 5
04.45 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 6
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.2, 3
08.00 „Прекият път към щастието“
- фентъзи, комедия (САЩ,
2003), режисьор Алек Болдуин,
в ролите: Алек Болдуин, Боби
Канавали, Ким Катрал, Дан
Акройд, Дженифър Лав Хюит,
Антъни Хопкинс и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Седем часа разлика“ - сериал,
с.3 еп.4, 5
12.15 Телепазар
12.30 „Голямата работа“ - комедия
(САЩ, 2016), режисьор Бен Фалкон, в ролите: Мелиса Маккарти,
Кристен Бел, Питър Динклидж,
Кати Бейтс и др.
14.45 „Хавана“ - военен, драма, романтичен (САЩ, 1990), режисьор
Сидни Полак, в ролите: Робърт
Редфорд, Лена Олин, Алън
Аркин и др.
17.30 Телепазар
17.45 „Отвъд Африка“ - драма, романтичен, биографичен (САЩ, 1985),
режисьор Сидни Полак, в ролите:
Мерил Стрийп, Робърт Редфорд,
Клаус Мария Брандауер, Майкъл
Кичън, Майкъл Гоу, Малик
Боуенс, Рейчъл Кемпсън и др.
21.00 „Полет“ - трилър (САЩ, ОАЕ, 2012),
режисьор Робърт Земекис, в
ролите: Дензъл Уошингтън,
Надин Веласкес, Дон Чийдъл,
Брус Грийнууд, Тамара Тюни, Кели
Райли, Джон Гудман, Брайън
Герати и др.
00.00 „Приятелю, Тед“ - фентъзи,
комедия (САЩ, 2012), режисьор
Сет Макфарлън, в ролите:
Марк Уолбърг, Мила Кунис,
Джоуел Макхейл, Джовани
Рибиси, Патрик Уорбъртън, Лора
Вандервоорт и др. [14+]
02.15 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.4, 5
04.00 „Прекият път към щастието“
- фентъзи, комедия (САЩ,
2003), режисьор Алек Болдуин,
в ролите: Алек Болдуин, Боби
Канавали, Ким Катрал, Дан
Акройд, Дженифър Лав Хюит,
Антъни Хопкинс и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.00 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 Операция История - предаване с
Росен Петров /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 Q&A - отговори на важните въпроси
от политиката с Клара Маринова
/п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.30 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 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Три пъти почукай. Ами. Оводи. Иво. Твари. Анеле. Ас. Огаден. Табор. Иполит. Катод. Атака. Аника. Иск. Онеса. Инок. Рул. Петит. Ка. Праз. Метал. Кар.
Ивана. Анита. Абинери. Анали. Ананас. Тили. Оки. Олив. Тунис. Отов. Тана. Ата. Цвик. Корона. Ок. Лама. Ивирон. Слипове. Анит. Ирасек. Нона. Оби. Ален. Дакел.
Осил. Тема. Али. Двор. Кавалерия.
Отвесно: Правопис. Рибаков. Любов. Имаго. Крави. Итили. Исо. Спирала. Узана. Окапи. Ир. Идитол. Нено. Морал. Ото. Етан. Марал. Кавал. Иван. Кепе. Иниго.
Есета. Ипхон. Касета. Авари. Енев. Осдета. Атанас. Новак. Ма. Очилата. Илин. Танин. Дал. Ебонит. Тату. Арина. Яки. Один. Калена. Отокар. Авар. Кока. Илитон. Нели.
Ойос. Макара. Исак. Талия.
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ВНИМАНИЕ! ЗЛО ПАТЕ!

Съвсем скоро по паркове и градини в София може да видим и най-малките кучета с
подобни намордници, ако предлаганите промени от Валери Симеонов бъдат приети....

Бате Гошо:

Лежането на
черноморските
шезлонги и къпането в Черно
море да се зачита
като трудов стаж.
Първа категория.

-----------------------------------------------------------------------------------Полетът на мисълта то е като да ти изгасят
анулиран.
тока - не се виждаме,
Георги Кушвалиев само си говорим.
:) :P :D
Валентин Георгиев
:) :P :D
Стига сте се оплаквали
от това, че снимките
- Скъпа, днес ще се
във ФБ не се виждат...
забавя след работа...

>>СУДОКУ
лесно

- Гарантираш ли?
:) :P :D
Това със снимките не
е страшно. Апокалипсисът ще дойде, когато
изчезнат лайковете...
Теодор Михайлов
:) :P :D
Отидеш в Созопол,
платиш 30 лв за чадър,
направиш си селфи,
качиш го във Фейсбук
и той се срине...
Съсипаха я тази държава....
Любомир Христов
:) :P :D

умерено

Фейсът преобърна файловете...
Александър Пелев
:) :P :D
Как поздравява
шефът, когато влиза в
офиса:
- Здравейте, разходи!
:) :P :D
- Ако всички скочат от
покрива, и ти ли ще
скочиш?
- А ако всички родители използват едно и
също тъпо сравнение,
и ти ли ще го използваш?

:) :P :D
Житейски опит - това
са натрупани ценни
знания как не трябва
да се държиш в ситуации, които никога
повече няма да се
повторят.
Иво Сиромахов
:) :P :D
Все повече столичани
избират да прекарат
уикенда в приятната,
релаксираща атмосфера на КПП-Кулата.
Иво Сиромахов
:) :P :D
Лежат в леглото
Червената шапчица
и Вълкът. Червената
шапчица пали цигара:
- Подлъга ме ти с тоя
голям нос, големи
уши и големи зъби...
подлъгаа...
:) :P :D
Любознателно хлапе
пита баща си:
- Какво е "ген"?
- Ами това е... (следва
15 минути бла-бла-бла
за генетиката)
- Разбрах. А какво е
"Паренсов"?
:) :P :D
Влиза мъж с пушка в
бар.
- Кой е спал с жена
ми?
Чува се глас от дъното:
- Нямаш достатъчно
патрони, пич!

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

