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Кмет и министър уговарят ремонт
на път срещу гласуване за ГЕРБ
>>БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРАДИ РАЗМОТАВАНЕ И ПАЗАРЛЪК ОТ СТРАНА НА МРРБ
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EГИПЕТ,5* С TEZ TOUR,
TIA HEIGHTS HOTEL

Следва продължение

Десетки сигнали за мъртви делфини
по родното черноморие

Тренировките ни правят по-щастливи
от парите, доказа изследване

Бързоходците са 20 г. по-дълголетни
от помотаващите се

Шоколадът подобрява дейността
на мозъка

Портокалите и морковите предпазват
от рак

Разкриха приложение в Google Play за
източване на банкови карти

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

2

БЪЛГАРИЯ
НОВИНИ

www.19min.bg

bgnews@19min.bg

НОВИНИ

Кмет и министър уговарят ремонт на път
срещу гласуване за ГЕРБ
Градоначалниците от
управляващата партия
са с предимство, а желанията им се изпълняват едва, след като осигурят добри изборни
резултати, сочи лична
преписка, публикувана
от кмета на община
Септември Марин Рачев. На фона на бедственото положение в
неговата община - във
Ветрен, той качи на
Фейсбук страницата
Локомотив Септември
кореспонденцията си с
регионалния министър
Петя Аврамова.
Двамата разрешават
с СМС-си продължаването на ремонта на
главния път в града,
който е част от републиканската
мрежа.
Рачев пише на шефа на
МРРБ, че „хората от
Ветрен си изпълниха
ангажимента на изборите”. „От Вас още
чакаме разрешение да
свършим за сметка на
община Вашата работа относно асфалтирането на главната
улица в града“, отчита

по-рано) е получен очакваният резултат. От
написаното става ясно,
че кметът е поел личен
ангажимент за асфалтирането на главния
път. Още при избирането си през 2015 г. Сега
кметът сам прави кореспонденцията публична,
за да покаже, че не той,
а министър Аврамова
- кадър на Цветан Цветанов, е проблемът за
неслучващия се ремонт.

с кратката бележка:
„Докато се накумите за пътя, бурята
го отнесе. Обявявам
бедствено положение!“
и изпраща снимки от
последиците от дъжда, които са същите
като публикуваните в
страницата на Локомотив Септември.
Сега Рачев, заедно с
кмета на Ветрен Радослав Лютаков и шефа
на ОбС Кирил Тодорин,

отправиха призив към
премиера Бойко Борисов
да посети бедстващия
град, но преди това да
пита Аврамова защо е
бездействала по казуса.
Напомняме, че на
прощаване, в преписка
до областните управители шефката на кабинета на Борисов Румяна Бъчварова посочи
министър Аврамова за
нов „патрон” на губернаторите. Според криминалния латино жаргон това трябва да
се разбира, като шеф,
бос, господар.

>>ЛЕКАРИ ОПЕРИРАХА НА ФЕНЕР ЗАРАДИ СПРЯН ТОК
Хирурзи от болницата в
Горна Оряховица са правили
спешна операция под светлините на фенер след като буря
прекъсна електрозахранването
и лечебното заведение остана
без ток за 12 часа, съобщи
Дарик. В Спешното отделение
пък лекарите са работили на
свещи.
В 20:30 часа в четвъртък беше

Бедствено положение заради
размотаване и пазарлък от
страна на МРРБ
се той. Припомняме,
че миналата седмица
трасето беше отнесено от поройните дъждове и на участъка се
е активирало свлачище,
което заплашва околни-

>>БОРИСОВ: БАГЕРИТЕ ДА
ДОЙДАТ!
„За мен е най-трудният
ден, но такъв е животът”, обяви премиерът
Бойко Борисов след
като Партията гласува
освобождаването
на Цветан Цветанов.
„Достатъчно болезнена тема, очакваше
се голям драматизъм”,
изтъкна той, но подчерта, че „кръв и сълзи
няма да има”. Премиерът обяви, че иска
обновяване на ГЕРБ и

Рачев напомня, че ангажиментът е поет
два месеца по-рано. А
„задължението” на жителите на Ветрен да
гласуват за партията
на Аврамова ГЕРБ е изпълнено. За управляващите в града има 172
гласа, сочат данните
на ЦИК.
На 5 юли Рачев информира
министър
със СМС, че обявява
бедствено положение

радикални промени
по места.
„Искам да виждат
хората тракторите
и багерите работят”,
разпореди Борисов на
регионалния министър Петя Аврамова.
„Хората като гледат
тракторите и багерите,
не ни се сърдят”, констатира той. Неговата
лична социология
го радвала, защото
малко го „псували”.

те къщи.
Самата кореспонденция започва още на 14
февруари 2019 г. като
градоначалникът предлага, в случай, че не
може да се поеме ремон-

тът от държавата,
да го извърши той, без
да е ясно чрез фирмите
си или с общински средства. „Наредила съм на
Терзийски спешно да ви
дадат разрешение. Съ-

жалявам за забавата на
АПИ по въпроса“, отговаря Аврамова в преписката.
На 10 май Рачев напомня за случая и пише,
че отговор няма. На 29
май все още разрешение
липсва, което очевидно е разгневило кмета,
тъй като местните
избори чукат на вратата, а на евровота (3 дни

Цецо прави мозъчен тръст
„Работя за създаване на център с
евроатлантическа дейност на тема
сигурност”, заяви Цветан Цветанов
след форума на ГЕРБ, на който той и
формално беше освободен от всички
ръководни постове в Партията. Той
уточни, че центърът ще бъде НПО,
която ще се занимава с анализи и
прогнози по темата за сигурността.
Цветанов заяви още, че няма да
участва активно в работата на
ГЕРБ, но е готов за сравнението
как партията се справя на избори
преди и след него. „Мисля, че когато отминат съответните избори,
може да се сравнява”, посочи той.

Така намекна, че отстраняването
му от ръководството ще повлияе
на резултатите. Конференцията не
избра шеф на щаба на ГЕРБ, след
отказа на Т. Дончев.
Герберът не отговори на въпрос
дали е бил "сготвен". "Важното е, че
всичко мина доста по-цивилизовано, отколкото някои са очаквали и
трябва да ви кажа, че аз съм лоялен
човек и винаги ценя хората, с които
съм работил. Тук в залата имам много
приятели и им благодаря за всичко,
което са направили", каза Цветанов
на излизане от залата в НДК, където
премина форума.

спряло електрозахранването,
като дежурните медици започнали да звънят на енергото, за
да отстрани аварията. Резервни
генератори са включени в родилното отделение и реанимацията, но на други лекари се
наложило да работят на тъмно.
В 23 часа пациент със сериозни наранявания е постъпил за
лечение. Дежурният лекар д-р

Елиас Хаддад помолил охраната в Спешното отделение да
услужи с голям фенер, за да
направи операция. Сестрите
асистирали с фенера, докато
д-р Хаддад зашивал главата
на пациента. Интервенцията
приключила благополучно към
23:30 часа. Електрозахранването в болницата е пуснато тази
сутрин около 8.30 часа.

>>ЙОНЧЕВА: ЩЕ НИ Е СРАМ ОТ ТОВА УПРАВЛЕНИЕ
„Сигурна съм, че
един ден ще ни е
срам от това, че ни
е управлявал Бойко
Борисов”, заяви пред
БНТ евродепутатът от
БСП Елена Йончева.
„Това е едно авторитарно управление”, подчерта
тя. По думите й атака срещу
ГЕРБ не е нейна запазена
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марка, трябвало да бъде
запазена марка на всички граждани.
Във връзка с думите
на Сергей Станишев,
който нарече премиера
„държавник“, тя заяви, че
това са думи извадени
от контекста. Станишев го определил така, заради подкрепата към кандидатурата му за

председател на ЕП.
„Борисов подкрепи Станишев, за
да всее раздор в БСП”, подчерта
Йончева. Тя е категорична, че
премиерът не е имал друг избор,
освен да го направи.
Йончева припомни, че премиерът веднъж е подкрепил Вебер,
след това Тимерманс, а накрая са
се лансирали имената на Мария
Габриел и Кристалина Георгиева.

Още €7,2 млн.
глоба заради
Порожанов
България губи 7,2
млн. евро европесйки
средства за рибарство
заради забавени административни процедури на Министерството
на земеделието. Припомняме, че миналата седмица ЕК вече
глоби страната ни с
30 млн.евро заради
мошеничества на
българските власти
по осъществяването
на проекти за селска
инфраструктура.
Така земеделският
министър Десислава
Танева се отличи с
трето налагане на
санкции в неин манда,
но виновникът за нарушените процедури
е предшественикът
й Румен Порожанов.
Вече е уволнен шефа
на дирекция Морско
дъно и рибарство в земеделското министерство. Според Танева
бизнесът няма да бъде
засегнат от загубата на
пари по програмата.
Тя се похвали, че първоначално е трябвало
да бъдат отчислени
малко над 8 млн. евро,
но с комуникация с
управляващия орган
финалното решение
на комисията е 7,2 млн.
евро.

Иво Христов: От комунистическа, станахме
антикомунистическа диктатура
„За 30 години преход от
комунистическа диктатура се
превърнахме в антикомунистическа диктатура”, заяви пред
БНР евродепутатът от БСП Иво
Христов. „Нямаме свобода
на словото, имаме бутафорен изборен процес, почти
пълен контрол над медиите,
зависимост на бизнеса от
държавата. Всичко това се
извършва под знамето на
антикомунизма”, посочи той.

„Бившият телохранител на Тодор Живков - Бойко Борисов припомня при случай атентата
в Св. Неделя, дядо си... Всичко
останало е същото. Както
се казва в един роман на
Джузепе Томазо ди Лампедуза: "Всичко трябва да се
промени, за да остане точно
същото." Това се случи в годините на българския преход", констатира Христов.
„Ще поставим на дневен

ред в ЕП всички въпроси,
свързани със свободата на
словото и състоянието на
демокрацията в България.
Въпросът с партийните
субсидии е точно такъв”,
подчерта евродепутатът.
„В страна с изключителна
ниска гражданска активност,
каквато е България, това, което
не успяваме да правим дори
с финансиране, ще угасне
съвсем, ако няма финансира-

не. Българските партии трудно
могат да разчитат на гражданска активност, при положение
че българите не са излизали
на улицата от години”, посочи
той. Христов още веднъж
подчерта, че намаляването на
партийните субсидии хвърля
партиите в ръцете на бизнеса.
„Въпросът е какъв е мотивът
на тези бизнесмени да подкрепят една или друга партия”,
посочи той.
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>>20 ЛВ. Е САМО ВХОДЪТ В АЛБЕНА
Управата на ваканционното
селище Албена реши да превърне курорта в първата
частна митница, събирайки по 20 лева вход за всяко
влизане на автомобил на
територията на комплекса,
алармира бившият футболен
съдия Детелин Баялцалиев. Той отдъхва в
курорта от няколко дни, но вече съжалява,
че не е отпрашил на почивка към Гърция.
Реферът разказа, че управата на курортния
комплекс е поставила 2 бариери за коли
и събира от всяко преминаващо возило

между 10 и 20 лева. Таксата
обаче не е еднократна, а важи
само за едно преминаване.
„5 юли, 11:00 часа, Албена.
Това са само няколко празни
шезлонга с чадъри… Но има
2 бариери за коли. Такса за
1 преминаване 10 или 20 лв!
Тоест, ако искаш да отидеш сутринта до
Каварна, следобед до Варна, плащаш
още 40 лв, или общо за деня 60лв. Ако не,
стоиш затворен в Албена и плащаш само
20лева. А, честито. Да живее гръцкото
море! Там няма бариери…. и съответ-

Н

След като отпадна
рано-рано от Уимбълдън
хасковлията намери време
да се прибере до България
и се замеси в грозна сцена в
центъра на София
и вдигнали луд скандал на
служителите, които просто си изпълнявали задълженията. След няколко минутен скандал Григор все пак
заплатил глобата си в размер на 30 лева и скобата на
колата била махната. Посе-

ния, на която препоръча Борис Джонсън за нов премиер,
и Иpлaндия cъc cъoтвeтнo:
306,7 милиapдa дoлapa, 300,8
милиapдa дoлapa и 269,7 милиapдa дoлapa. B тoп 10 на
кредиторите ca oщe: Швeйцapия, Люкceмбyрг, подконтролната на САЩ офшорна
зона Kaймaнoвитe ocтpoви,
Xoнкoнг, който де юре е част,
макар и автономна, от Китай, както и Бeлгия. Големи
суми се дължат още на найбогатата в Европа, но извън
ЕС, Hopвeгия и Гepмaния cъc
cъoтвeтнo 97,1 милиapдa
дoлapa и 72,8 милиapдa дoлapa,
Иcпaния, Итaлия, Xoлaндия и
Швeция cъc cъoтвeтнo 41 милиapдa дoлapa, 43,7 милиapдa
дoлapa, 45 милиapдa дoлapa и
46,5 милиapдa дoлapa. Oт Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa играч на това поле e единствена Пoлшa. Tя дъpжи 0,6% oт
дългa нa CAЩ, paвнявaщи ce
нa 37,2 милиapдa дoлapa, но ще
купи 32 самолета Ф-35 за една-десета от тези пари, за да
налее пари на борчлиите.

тителите в Капанина били
възмутени, че Димитров е
създал подобен проблем , отказвайки да плати смешна
глоба, при положение че има
милиони в сметките си
Димитров намери време да
се прибере до България, че

УМИШЛЕНО НИ БАВЯТ НА
ГРАНИЦАТА С ГЪРЦИЯ
Граничните служители спомагат за транспортния ад по
границата с Гърция. Читател
на 19’ разказа, че граничарите
умишлено бавят проверките на
пунктовете, като карат хората
да слизат от колите и да ги
проверяват. Нашият читател
споделя, че вместо да бъдат
прегледани личните карти на
пътуващите чрез подаване от
колата униформените карат
водачите да спират и всеки
пътник да излиза и да показва
документа си за самоличност.
Това създава известно забавяне, а когато се прави при всички коли на границата между
двете страни се създават тези
километрични опашки. И в неделя на пунктовете с южната ни
съседка се образуваха големи
колони от автомобили, които
трябваше да чакат по няколко
часа в големите жеги.

даже да говори с премиера
Борисов, който пък го цитира на конгреса на ГЕРБ, след
като отпадна още в първия
кръг на третия за годината турнир от Големия шлем
– Уимбълдън. Хасковлията
допусна нелеп обрат от 2:0
сета до 2:3 срещу 84-ия в
света французин Корентин
Муте, за когото това бе първа победа в кариерата в основната схема на турнир от
Голямата четворка.
От днес най-добрата ни
ракета пък ще изпадне от
топ 50 на мъжкия тенис.
След фиаското на Уимбълън
Гришо ще бъде № 51 в света.
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стващите им такси“, възмути се Детелин
Баялцалиев.
Той разказа, че нито един автомобил не е
допускан да влезе в курорта без да заплати
таксата еднократен вход – 10 лева за синя
зона и 20 за зелена. „Забележете, че на всички тарифи пише 1 преминаване. Тук е уловката. Ако излезеш – плащаш отново!“, разкри
рекетьорската схема на Албена именития
страничен съдия от близкото минало.
Първата частна митница, събираща незаконно вход за всеки преминаващ автомобил,
без значение дали собственикът му отдъхва
в хотел в Албена, или просто идва на плаж,
обяснява пустеещите плажове във ваканционното селище.

Гришо в скандал за 2 лв.,
не пуснал смс за Синя
зона

ай-добрият
български тенисист
Григор Димитров
се замеси в грозен
скандал в центъра на София,
разкрива Блиц. Хасковлията
седнал да обядва с мениджъра си Георги Стоименов
в скъпарско заведение, но
„забравил“ да си пусне смс
за Синя зона: 2 лв. се видели крупна сума на милионера. Служители на градска
мобилност тръгнали да
слагат скоба на лъскавото
БМВ на двукратния победител в анкетата Спортист
№1 на България. Гришо и мениджърът му изляели навън
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четете още на

Китай държи
най-много
щатски дълг,
следван
от Япония

В

ъпреки че последва
тенденцията на Русия, която толкова
намали, че почти
ликвидира ценните си книжа по американския дълг,
Китай остава най-големият
кредитор на САЩ, с които
води търговска война. Централната държава притежа-

ва 1 113 000 000 000 долара
от борчовете на американците за общо $22 трлн. По
петите я следва другата
азиатска сила – Япония, с
1,064 трлн. Cлeдвaщитe нaйгoлeми kpeдитopи нa Щaтитe ca Бpaзилия, на която
Вашингтон сложи президент
– пронацист, Beликoбpитa-

www.19min.bg
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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Куши дава рекламата на БНТ
на ишлеме, напомниха му
престъпление срещу полицай
и изтриването на годината в
тв на Волен

Вече на практика е готово сключването на
споразумение, с което
рекламата на БНТ ще
се даде на ишлеме на
частна фирма, като
преговорите се водели
от новоизбрания шеф
Кошлуков. Това стана
ясно от предаването
Евродикофф.
Напомняме, че по подобен
начин Стани богат
и други продукции от

кръга на Нико Тупарев
източваха досега по
8 млн. лв. годишно от
общо 19 млн. бюджет
за външни услуги на
държавната телевизия. Тя поемаше всички реални разходи по
Стани богат и готвенето на Ути, а на
външните автори и
продуценти плащаше
свръхраздути суми за
невероятния им кре-

атив. Пускането на
тези продукции стана при Кошлуков като
програмен директор
на БНТ1. Апропо, от
март – вече 4 месеца,
телевизията е спряла да плаща на всички
други външни продукции, които вземат
трохи на фона на посочените.
Бившият шеф на
граничната полиция

В. Григоров напомни
случая от 2002 г., когато като депутат новият шеф на БНТ беше
ударил полицай – това
е сериозно углавно престъпление по български закон. Тогава, при
главен секретар на
МВР Бойко Борисов,
както подсеща опитният експерт, казусът беше заметен под
килимчето на царското управление, излъчило и двамата тогавашни и днешни герои на
постовете им. Само че
давността за престъплението не е отминала и прокуратурата
трява да се сезира.
Това сериозно изстъпление на Кошлуков се
прибавя към фалита
на ТВ 7 при неговото
управление и съпричастността му към
довеждането на БНТ
до фалит в момента,
който сам той при-

ЕХ, ЗАЩО НЯМА ДОПИНГ ТЕСТ ЗА ШЕФ НА БНТ
СЕМ не обърна внимание на зависимостите на своя фаворит за директор на БНТ
- например невърнатите му борчове за
доста голяма сума към КТБ според данни на
синдиците на банката. Не обърна внимание
на зависимостта между един от кандидатите и един от членовете на органа, които
са имали „продължително съжителство“.
Във всеки конкурс в цивилизована страна
това би довело до отстраняване на журито
на Бетина Жотева. А именно с нейния глас
беше избран за генерален директор Емил
Кошлуков - без него нямаше да има мнозинство. Това сигурно ще послужи за мотив
за обжалване на резултатите от жалкото

позорище, поредно унижение за тази
нация, май тотално пренебрегнала достойнството си.
Но ето свежа идея: при силното спортно
начало в конкурса - в лицето на Сашо
Йовков и Сашо Диков, можеше на него да
бъде въведен допинг тест. Знаете, в спорта
не се допуска участието в състезания на
хора, които използват стимуланти - хапове,
трева, кока. Защото те създават зависимости,
не по-малко плашещи от олигархичните,
финансовите и останалите.
Ние например помним, че избраникът
на СЕМ - Куши, провеждаше кампании за
легализация на марихуаната - нещо, с което
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знава. А също към активността му като
пропагандатор на употребата на марихуана
– подобни активности
в полза на търговията
с наркотици също са
незаконни у нас.
Дневник пък разкри,
че от автобиографията на Кошлуков за
този конкурс е била
изтрита една година
работа като директор в телевизията на
Атака – Алфа, което
пък го вкара в предишния конкурс за поста
– само преди 2 години.
Това също е основание
за нулиране на сегашното състезание порaди неверните документи на кандидата.
И накарая, излязоха
и родниниски връзки
между членове на СЕМ
и избрания за генерален директор, което
допълнително дава основание за оспорване
на избора. Технически,
то би могло да се иска
и заради участието
в гласуването на Бетина Жотева, която
е имала „дълготрайно съжителство” по
собствените му признания, с кандидата
Сашо Йовков. Без нея,
гласовете биха на СЕМ
биха се разделили като
2:2 за Кошлуков и Йовков, т.е. нямаше да
имаме избор и щеше
да се отиде на нов конкурс.

хванаха на допинг тест самия най-титулован
спортист в историята Майкъл Фелпс. Важен
е въпросът и с такава ли пропаганда ще ни
занимава от екрана на издържаната с парите
ни БНТ? И, ако не искаме, пита ли ни някой?
Учените вече доказаха връзката между остри
психични заболявания като шизофрения и
параноя и употребата на трева.
Някой вече съвсем сериозно беше
предлагал въвеждане на психо - и допинг тест за депутатите - да се види кой
от какво е зависим. Така че, това, което
предлагаме даже не е майтап. Пък и не
е късно да се направи допинг тест на
кандидатите за БНТ. Да видим кой ще
го мине, а кой няма.
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>>СОФИЯ СТАНА И ДЖАЗСТОЛИЦА ПРЕЗ УИКЕНДА
„A TO JAZZ FESTIVAL - ЕДИН ОТ ЛЮБИМИТЕ МУЗИКАЛНИ ФЕСТИВАЛИ НА СОФИЯ. ОТ 5 ДО 7 ЮЛИ
СОФИЯ Е ДЖАЗ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПЕТЪР ДИМИТРОВ И НЕГОВИЯ
ЕКИП. СЪБИТИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА С ПОДКРЕПАТА

НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА, МИНИСТЕРСТВОТО НА
КУЛТУРАТА И ФОНДАЦИЯ AMERICA FOR BULGARIA”,
НАПИСА КМЕТЪТ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КОЯТО
ЛИЧНО ПОСЕТИ МУЗИКАЛНИЯ ФОРУМ НА ПОЛЯНИТЕ В ЮЖНИЯ ПАРК, НЕДАЛЕЧ ОТ ДОМА Й.

Общината
изчисти над
100 км речни
корита срещу
наводнения
Започва третирането и на заблатените места в
нашето мини море - Панчаревското езеро
„Всяка година почистваме
средно по 100 км речни корита и дерета. Тази година се
почистват 105 км. В район
Нови Искър вече са почистени
9 км. Районът е най-ниската
точка на София, затова с кмета Даниела Райчева организи-

раме почистване през година
на участъци от речните корита. Предстои да започнем
изграждането на втори етап
от дигата на р. Лесновска.
Миналата година почистихме
първите 5 км от коритото
на р. Искър – заедно с превен-

>>ЛЯТНА АВТОЛИНИЯ КАЧВА ДО
ЛИФТА НА ВИТОШКО ЛАЛЕ
За лятото беше пусната нова
автоусна линия 166, която да
върви от зоопарка в София до
лифтовата станция Витошко
лале. Тя ще изпълнява и курса
на 93 до разклона за драгалевския лифт. Ще работи от 8
сутринта до 16 следобед. От
октомври ще спре и отново ще
тръгне старата линия 93.

цията на наводнения се оформя и зона за отдих и разходки.

Планирали сме почистване
на следващия етап от 10 км
- от язовир Панчарево до летището”, съобщи кметът на
София Йорданка Фандъкова.

Градината пред Св. Седмочисленици скоро цъфва
Озеленителите приключват работа по градината на Св. Седмочисленици. Повече от месец след приключването на ремонтните работи там, центърът на парковата композиция не беше
докоснат и стоеше отчайващо на фона на обновяването наоколо.
През уикенда обликът на популярната градина в сърцето на
София беше променен.

Продавам място в село Дръмша,
общ. Костинброд.
- 3 дка в регулация;
- 20 дка ниви;
Руска Вълканова
0876 554 027, 02/986 13 08

8

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

ШОУ

НОВИНИ

>>МАЙКЪЛ
БОЛТЪН ИДВА
ДА ПЕЕ
В СОФИЯ

София Лорен се
завръща след
10-годишна пауза

Т

в
репортерката
Деси Цонева се
омъжи за любимия
си Явор Стефанов.
Двойката очаква първото
си общо дете през октомври. Дъщерята на покойния Митко Цонев каза „да“
за втори път в живота си.
Тя сключи граждански брак
в пищна сватбена рокля.
Деси смени профилната си
снимка във Фейсбук, на която позира с вдигнато було
и чаша шампанско в ръка.
Преди време Цонева сподели, че церемонията ще бъде
в изключително тесен кръг,
а на нея ще присъстват
само двамата младоженци,
кумовете и синът на Деси
от първия брак Янчо, който пък ще бъде фотограф.
Истинската
сватба ще
бъде догодина, когато
двойката
ще празнува 2 години,
откакто е
заедно. “Голямото тържество ще е

НОВИНИ

през 2020 година след църковната венчавка, когато
ще поканим много гости”,
обясни Деси. Тя и Явор вече
са решили какво име ще дадат на бъдещото бебе, макар да не го издават пред
медиите.

Бекъмови празнуват
20 години брак във
Версай
Дейвид и Виктория Бекъм
отпразнуваха две десетилетия
брак. Тъй като поводът бе
много специален, двамата
решиха, че трябва да сбъднат
една от мечтите си. Бекъмови
доказаха за пореден път, че
романтиката е жива, като за
годишнината си подариха
частен тур из Версайския
дворец във Франция: „Това е
сбъдната мечта!Щастлива съм,
че имахме честта да изживеем
този вълшебен момент“, написа Виктория в мрежата, където
сподели снимки от красивия
им празник. Дейвид също побърза лично да благодари за
тази невероятна възможност:
„Това е едно от най-красивите
места, които съм виждал в
живота си“, каза той.

Италианската кинолегенда
София Лорен застава отново
пред филмовата камера, близо
10 години след последната
си поява на голям екран. В
причина за това се превърна
заглавието Животът преди
нас, което е режисирано от
нейния син Едоардо Понти.
Лентата ще позиционира
84-годишната актриса
в инвалидна количка, а
героинята й ще се грижи за
децата на секс труженички.
Снимките към продукцията се
провеждат в италианския град
Бари, където редица ентусиасти се спуснаха към сета, за
да видят отблизо звездата.
Последният филм, в който Лорен се включи, бе Къщата ми е
пълна с огледала от 2010 г.

Българският филм
Бащата спечели
голямата награда на
филмовия фестивал
в Карлови Вари.
Режисьори на
филма са Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Лентата разказва
историята на мъж, който губи
жена си и се опитва да се свърже
с нея с помощта на медиум,
въпреки несъгласието на сина
си и сближаването между двамата. В главните роли са актьорите
Иван Савов и Иван Бърнев. Филмът
си тръгна с наградата Кристален
глобус. Предишните два филма на
Грозева и Вълчанов – Урок (2014)
и Слава (2016) спечелиха награди
на редица международни кинофестивали. Американските актриси
Джулиан Муур и Патриша Кларксън
пък бяха отличени за изключителните си заслуги към световното кино на
фестивала в Карлови Вари.

АНЕЛИЯ С ЧРД ПАРТИ
В НОВИЯ СИ ДОМ
Фолк звездата Анелия вдигна пищно парти за рождения си ден. Тя
покани близки приятели и колеги в
новия си тузарски дом, разположен
в полите на Витоша. Рожденичката
събра гостите в двора на къщата
си, където спретна голям купон.
Сред присъстващите на партито
бяха колежката й Деси Слава, Дамян
Попов, гримьорът Кирил Чалъков
и дъщеря й Ивон. Новата къща
на изпълнителката бие по лукс
и пищност дори именията на
много от най-богатите българи,
твърдят експерти по недвижими
имоти. Те изчисляват, че пайнерката се е бръкнала с близо 1,5
милиона за всичко – парцел,
озеленяване, архитектурен проект, строители материали, електроснабдяване, довършителни
работи и обзавеждане. В дворът
на къщата има дървета и борове,
а басейнът дава допълнителен
бонус за обитателката на палата,
коментират от Trafficnews.
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Хари и Меган
кръстиха Арчи
с вода от река
Йордан

БАЩАТА СПЕЧЕЛИ
ГОЛЯМАТА НАГРАДА В
КАРЛОВИ ВАРИ

Бременната
Деси Цонева
се омъжи
отново
Предстоящият концерт
на една от големите
американски музикални
звезди е десет години
след последната му
визита у нас. Майкъл
Болтън ще излезе на
сцената на първа зала
на НДК с екип от десетима музиканти и четирима беквокалисти.
Събитието е на 18 юли,
а световното турне на
изпълнителя вече е в
своята европейска част.
На концертите звездата
изпълнява вечните си
хитове, както и парчета
от новия си албум A
Symphony of Hits. През
юни изпълнителят направи специално обръщение към българската
публика.
В края на май Болтън се
качи на една сцена с Националния симфоничен
оркестър в център Кенеди. Това бе и първото
по рода музикално шоу,
което звездата прави.
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НИЛО ПРИЗНА
ЗА ИЗНЕВЕРИТЕ
Британският принц Хари и съпругата му Меган Маркъл кръстиха на частна церемония сина
си Арчи Харисън МаунтбатънУиндзор. Това се случи в частния
параклис в замъка Уиндзор на
служба, изнесена от архиепископа на Кентърбъри Джъстин
Уелби. За светото кръщение
на двумесечното кралско бебе
специално е използвана вода от
река Йордан. По този начин са
кръстени и неговите братовчеди - принцовете Джордж и Луи
и принцеса Шарлот. Церемони-

ята се проведе в тесен семеен
кръг и журналисти и граждани
не бяха допускани. Сред най-важните гости на церемонията
бяха принц Чарлз и съпругата
му Камила, които пристигнаха
в двореца със своя хеликоптер.
Чичото на Арчи - Уилям, и съпругата му Кейт Мидълтън, се
присъединиха по-късно. Сред гостите беше и майката на Меган
- Дория. Изненадата обаче беше
отсъствието на кралица Елизабет Втора (93 г.), която е присъствала на друг ангажимент.

Николета Лозанова призна, че
е изневерявала. Плеймейтката
отговори на въпрос на почитател в Инстаграм, който я попита
дали някога се е случвало да
кръшне на половинката си.
„Да!“, отговори Ни Ло, но не даде
повече подробности дали това
се е случило с Валери Божинов,
Ники Михайлов или друго нейно гадже. Тя потвърди и за силиконовия си бюст, като разкри,
че има 375 кубика в гърдите
си, които правила при едни
от най-известните пластични
хирурзи на София. Красавицата не спести и факта, че
устните й също не са оригиналните и има корекции.
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ХОРОСКОП

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

Телците да проявят
търпение. Всичко се развива
по план за Лъвовете. На
Козирозите ще им се наложи
да преразгледат
някои свои решения.
Промени при Водолеите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Мнението
ви по много
въпроси се отличава от това
на хората, с които общувате. Не отстъпвайте
от позициите си и не се
колебайте по въпросите,
за които сте уверени, че
сте прави.

Повечето от
вас днес кипят
от ентусиазъм
да се захванат
с неща, които отдавна
обмислят. Скоро може да
се окаже обаче, че съвсем
не сте толкова подготвени
колкото си мислите и това
може да ви обезсърчи.

Развитието
на делата ще
Ви срещне с
нови хора и
от съвместната работа
ще подобрите уменията
си. Споделете вечерта с
приятна компания. Така
ще се разтоварите и
освежите.

Като истински
реалисти и
добри хора,
делата ви ще се
развиват според енергията, вложена в тях, без
да е нужно да изпадате в
крайности. Ще се наложи
да преразгледате някои
свои възгледи и решения.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Финансова или
друга придобивка ще повиши
настроението
Ви и ще Ви подтикне към
по-голяма активност.
Категоричността в поведението буди респект и е
предпоставка за успех.

Водолей

Не мислете
че всички
са обърнати
против вас. Това
е така, защото сте доста
самоуверени и знаете
какво правите. Бъдете
спокойни - всичко ще
се развие така както го
планирате.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Потиснете
емоциите си и
се отнесете с
търпение към
случващото се около вас.
Новостите ще ви мобилизират и възползвайки
се от даденостите, ще
имате успехи в преките
си начинания.

Този ден е
свързан с промени, които Вие
самите очаквате.
Постарайте се да вземете
дейно участие в бъдещите Ви ангажименти. Имате
възможности, които не
трябва да пропускате.

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

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

Близнаци

Ще станете съпричастни на чуждите проблеми и
ще им посветите
голяма част от времето си
днес. Не пренебрегвайте
задачите си, особено онези, които са със срок днес.
Неотложни решения ще ви
подтикнат към адекватни и
бързи реакции.

Дева

Високите ви
изисквания ще
ви натоварят с
повече работа и
ще повишат напрежението край вас. Доверете се
на сътрудниците си и ги
оставете да поемат част
от работата.

времето
Днес над страната ще има
променлива облачност с възможни превалявания от дъжд и
гръмотевични бури. Mинималната температура ще бъде 14°,
а максималната 33°.
В София ще има променлива облачност с възможни
превалявания от дъжд и гръмотевични бури. Минималната температура ще бъде 17°, а максималната 28°.
В Пловдив ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 19°,
максималната 33°.
Във Варна ще има променлива облачност
с възможни превалявания от дъжд и гръмотевични бури. Минималната температура
ще бъде 21°, максималната 31°.
В Бургас ще има променлива облачност с
възможни краткотрайни превалявания от дъжд,
придружени с гръмотевични бури. Минималната
температура ще бъде 20°, максималната 33°.
В Перник ще има променлива облачност с
превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 16°, максималната 30°.

Стрелец

Изправени сте
пред дилема
и мнозина от
вас днес ще
се колебаят накъде да
поемат. Каквото и да
изберете постоянството
и вярата в собствените
сили ще ви бъдат особено необходими.

МИЛЕНА САВОВА

Риби

Не говорете
много за да
си спестите
главоболия. Ако
се доверявате на някой,
нека той бъде човек с
доказани качества. Но
същевременно и не пренебрегвайте съветите на
специалисти.

Видин

Русе

min: 17о max: 29о

min: 18о max: 29о

София

Велико Търново

min: 17о max: 28о

min: 18о max: 29о

Перник

Пловдив

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

Варна

min: 21о max: 31о
Бургас

min: 20о max: 33о
min: 16о max: 30о

min: 19о max: 33о
Сандански

Кърджали

min: 13о max: 30о

min: 18о max: 31о

www.19min.bg
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astro@19min.bg

ВРЕМЕ
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И МАКРОН ИСКА КЬОВЕШИ, САМО НИЕ – НЕ
Ден, след като 19 минути написа, че
Лаура Кьовеши вече е безапелационен
кандидат за първи главен прокурор
на ЕС, след като Франция взе ЕЦБанка
и няма как да иска още един топпост в
Брюксел, президентът Макрон лично
подкрепи румънката и даде ясен знак
за назначаването й. „Това стана след
разговори между него и Дачиян Чолош румънски евро-депутат, председател на
групата Обнови Европа (известна като
фракцията на либералите, която пък се
управлява ръчно от Макрон) в Европейския парламент. Знак за това е, че според
френската преса, основният противник на

Кьовеши - Франсоа Бонер е получил предложение да оглави френската Национална
финансова прокуратура. Най-вероятно
назначаването на Кьовеши ще стане на
16.07, когато в Европейския парламент
ще се гласува така нареченият "списък
на Макрон", съобщи Владо Береану.
Напомняме, че България беше сред малцинството, което НЕ подкрепи Кьовеши
на гласуването за нея от посланиците на
страните в ЕС. И досега не е ясно кой
е дал нареждането за това – лично
премиерът Борисов или вицепремиера
и външен министър Екатерина Захариева. В подобна необяснима компания

Борисов ни вкара в
скандал с Испания
и Сърбия заради
Косово

Премиерът
Бойко
Борисов, който изглежда не е наясно с
нарастващото
напрежение между Сърбия и Косово, както
и с шока на всички
западни политици от
подписаната
тази
седмица декларация
за обща външна политика между Тирана и Прищина, обяви
на
международната
конференция за Западните Балкани в
Познан, че мнението
на номинирания за
върховен
представител по външната
политика на ЕС (той
още не може да научи
титлата) „няма да
е меродавно за нас”.
Припомняме, че каталунецът
Жозеп
Борел е кандидатура
на Испания, която не
признава независима
държава Косово, поради което и предишният й премиер не

подписа софийската
декларация за региона
по време на нашето
европредседателство.
Ние вече записахме
черна точка преди дни,
тъй като нейният нов
премиер Санчес беше
един от авторите на
споразумението с Меркел и Макрон за топпостовете в ЕС. Сега
думите на Борисов
ще се приемат като
отмъщение, че Мария
Габриел не бе избра-

на за поста, взет от
Борел и ще ни навлече
за вечни времена ненавист от страна на
върховния представител на ЕС по външна политика и сигурност (втори по ранг
в Брюксел). В комбинация с разярявнето
на Франс Тимерманс,
когото бламирахме за
председател на ЕК, а
остава ресорно вице
по
разширяването
на Шенген. Свързано

се оказахме и при катурването на сделката на Меркел – Макрон – Санчес за
топпостовете в ЕС миналата седмица.

с разширяването на
Еврозоната, за което
уж се борим, а попадна
в ръцете на Франция,
се очертава тотално
външнополитическо
фиаско на българското
правителство.
Важно е да се каже
също, че ДРУГИТЕ ДВЕ
БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ В ЕС – ГЪРЦИЯ И
РУМЪНИЯ, СЪЩО НЕ
ПРИЗНАВАТ КОСОВО,
заедно с още двама от
членовете на Съюза.
Неподготвеното изказване на Борисов в
отговор на журналистически въпрос, вероятно зададен точно,
за да го хване по този
начин, предизвика бурна реакция в Белград.
Вицепремиерът и дългогодишен външен министър Ивица Дачич
се обърна лично към
„Бойко” и го призова
да следва политиката на ЕС, който няма
единна позиция по темата, т.е. не признава независимо Косово.
Такова разпалване на
конфликт няма да се
хареса и във Вашингтон, откъдето нямат
нужда от подобни гафове.
В отговор, Външното ни министерство
извика посланика на
Сърбия в София, за да
му напомнело колко
много сме направили
за „европейската перс-

пектива” на Белград.
Няколко думи по този
повод изказа и лично
Борисов, който обяви,
че „много обича братята сърби”, „ама без
да приемат Косово няма да стане”.
В Белград, явно за
разлика от българския
премиер и неговото
вице и външен министър Захариева, ясно
са чули думите на
френския президент
изказани ясно и категорично, след като
Борисов и хърватският премиер обърнаха незнайно плана на
Макрон за разпределението на топпостовете в Брюксел
преди седмица. Тогава
новият лидер на ЕС
заяви: „Спира се всякакво разширяване на
Общността”. Освен
думите, и фактите го
говорят – въпреки воплите на северномакедонския премиер Заев,
че ще падне от власт,
ако не започне преговори с Брюксел, от евростолицата отново
отложиха за неизвестно време процеса за
старт на договарянето, който уж щеше да
е почнал още веднага
след нашето европредседателство, приключило преди повече от
година. Ясен знак, че
тая работа няма да я
бъде.
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Двата
най-големи
български гранда ЦСКА
и Левски скочиха срещу монопола на собственика на Лудогорец – Кирил Домусчиев.
Червените изпратиха
ултимативно писмо
до Българския футболен съюз, в което настояват да бъде преразгледан договорът
за
телевизионните
права в родния футбол
през следващия сезон.
Според босовете на
червения клуб Домусчиев е окупирал българския футбол и е в
четворен конфликт
на интереси. Ако БФС
не вземе мерки червените заплашиха да сезират европейската
футболна централа
(УЕФА), която едва
ли ще погледне с добро
око на действията на
собственика на Лудогорец, който коли и беси
в бг-футбола.
Самият договор за
телевизионните права за излъчването на
Първа професионална
лига е сключен между футболния съюз
и фирмата Футбол
Про Медия, чийто
собственик е босът
на разградчани. В същото време Домусчиев е и собственик на
телевизията, която
излъчва
футболните срещи от родния
шампионат, а освен
това той е член на
Изпълкома на Българ-

www.19min.bg

СПОРТ
НОВИНИ
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ЦСКА и Левски
скочиха срещу
монопола на
Домусчиев

Собственикът на Лудогорец и
Нова е в четворен конфликт на
интереси, твърдят червените
ския футболен съюз.
Самата телевизия уж
плаща по договор милиони на Футбол Про
Медия, за да излъчва
срещите от родното
първенство.
Излиза,
че Домусчиев си плаща
сам на себе си. Футбол
Про Медия, която пък
притежава правата за

първенството
дава
пари на БФС, който
след това ги разпределя между всички участници в Първа професионална лига. Според
червените не е нормално собственик на
футболен клуб да притежава правата за
излъчване на срещите

от родния шампионат и в същото време да е собственик на
телевизията, която
предава мачовете и
да бъде член на ръководството на БФС.
В своето писмо до
БФС червените настояват да им бъде
разрешено да сключат

договор за предоставяне на телевизионните и рекламните
права за футболните
срещи с участието на
тима. Клубът изказва
и твърда готовност да
поеме задължението да
предоставя на договорна основа процент от
постъпленията си на
БФС и на другите футболни клубове, срещу
които ЦСКА участва
в мачовете от Първа
професионална
лига,
Купата на България и
Суперкупата на България от сезон 2019/2020
г. занапред.
За миналия сезон
клубовете и футболният съюз са си
поделили 6 милиона
лева, платени от
фирмата на Домусчиев. БФС е взел 600 000
лева, а останалите 5
400 000 са били поделени между отборите. За оставащите
два сезона от договора сумата ще нарасне на 6,5 милиона
лева.
Всеизвестен
факт, е че срещите
на ЦСКА и Левски от
родното първенство
предизвикват най-голям зрителски интерес. Действията на
двата гранда може
сериозно да ударят
по джоба на Домусчиев. Самият той отказа коментар по темата пред бТВ. Същото
направиха и от футболната ни централа.

>>МЕСИ ОТКАЗА БРОНЗА СИ ОТ КОПА АМЕРИКА, НАПАДНА КОРУПЦИЯТА
ВЪВ ФУТБОЛА
Капитанът на Аржентина Лионел Меси не
се яви на церемонията по награждаване
на бронзовите медалисти от турнира
Копа Америка. Неговата страна спечели
малкия финал в надпреварата след успех
с 2:1 над Чили, но петкратният носител на
Златната топка отказа да получи медала
си. Той получи червен картон в срещата, след като се сдърпа с Гари Медел от
Чили и двамата бяха изгонени.
Ситуацията с Медел не беше за червени
картони, жълти щяха да бъдат достатъчни.

Може би думите ми след мача с Бразилия
повлияха (б.р. тогава Меси каза, че всички
помагат на домакините от Бразилия, за

да стигнат до трофея), може би това е
било наредено отгоре. Няма да си взема
медала, защото не искам да ставам част
от корупцията, от която страдахме в този
турнир. Няма нужда да подкрепям тази
липса на уважение към нас. Можехме да
продължим до финала, но ни спряха. Корупцията и съдиите пречат и на феновете
да се насладят на футбола.Купата е предварително запазена за Бразилия. Надявам
се реферите и ВАР да позволят на Перу да
играе, но не ми се вярва“, каза Меси.

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
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви сериен тв филм
/15 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок информационна програма с водещи Боряна Каменова,
Ели Гигова, Даниел Михайлов и
Илия Илиев
08.30 По света и у нас информационна
емисия
08.45 История.bg Омуртаг - владетел от Бога
даден/п/
09.45 100% будни /най-доброто/ предаване
за здравословен и съвременен
начин на живот/п/
10.45 Капри тв филм /15 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас информационна
емисия
12.30 Дом за нашите деца: Бащи и синове
5-сериен тв филм /1 серия/
13.35 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Островът на сините птици тв филм
/5 епизод/
15.25 Приключенията на горските мечоци
анимационен 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 /16 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас информационна
емисия
18.20 Още от деня коментарно предаване
19.00 Търсачи на реликви тв филм /16
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 /3 епизод/
21.55 Госпожо Държавен секретар тв филм
/22, последен епизод/(14)
22.40 Скритият език на парите документална
поредица
23.00 По света и у нас информационна
емисия
23.30 Брат за брата 3 тв филм /15 епизод/(16)
00.20 История.bg Омуртаг - владетел от Бога
даден/п/
01.20 100% будни /най-доброто/ предаване
за здравословен и съвременен
начин на животйл/п/
02.20 Госпожо Държавен секретар тв филм
/22, последен епизод/п/(14)
03.05 Дойче Веле: Шифт
03.20 Скритият език на парите документална
поредица/п/
03.40 Анна Герман тв филм /3 епизод/п/
04.30 Брат за брата 3 тв филм /15 епизод/п/(16)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.5
06.30 „Богатствата на България“ - доку-
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ТВ ПРОГРАМА
ментална 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.44
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.70
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.3 еп.16
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.43
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.38
21.00 Премиера:„Вътрешен човек“ сериал, еп.17
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.5
01.10 „Вечно твоя“ - сериал, еп.217, 218
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед“ /п./
04.50 „Опасни улици“ /п./ - сериал
NOVA
05.00 „Добрата съпруга“ - сериен филм
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“ (премиера) - сериен
филм, сезон 9
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 /п/
10.00 „Морски тюлени“ - сериал, сезон
1 /п/
11.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 1 /п/
12.00 „Дейвид Блейн: Отвъд магията“ документален филм
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
17.00 „Черното куче“ - екшън с уч. на
Патрик Суейзи, Мийт Лоуф, Ранди

Травис, Чарз Дътън, Браян Кели,
Греъм Бекел и др. /п/
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 1
20.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10
21.00 „Етажна собственост“ - сериал,
сезон 1
22.00 „Градска справедливост“ - екшън с
уч. на Стивън Сегал, Еди Грифин,
Кармен Серано и др.
00.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
06.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон
4 /п/
07.00 „Страсти от миналото“ - романтична
драма с уч. на Стефан Лука, Рейвън
Хенсън, Макс Урлахер, Катя Щудт
и др. /п/
08.50 „Неволи в кухнята“ - романтична
комедия с уч. на Текла Карула
Уайд, Мона Сиифрид, Катерина
Якоб, Ролф Канис, Михайл Грелин
и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението: Кибер
атаки“ - сериал, сезон 2
12.00 „Кулинарно състезание“ - романтична комедия с уч. на Мария
Бертран, Лорън Холи, Анди Лауер,
Дори Бартън, Костас Мандилор,
Бренда Вакаро, Дейвид Провал
и др. /п/
14.20 „Забравените“ - трилър с уч. на
Джулиан Мур, Доминик Уест,
Гари Синиз, Антъни Едуардс,
Алфре Уудард, Линъс Роуч, Робърт
Уисдъм и др.
16.20 „Цялото кралско войнство“ - драма
с уч. на Шон Пен, Джъд Лоу, Антъни Хопкинс, Кейт Уинслет, Марк
Ръфало, Джеймс Гандолфини,
Патриша Кларксън, Джаки Ърл
Хейли, Кати Бейкър, Кевин Дън
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението: Маями“
- сериал, сезон 2
21.00 „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК“ - Зрителят избира между пет филма на
greatmonday.bg
23.00 „От местопрестъплението: Маями“
- сериал, сезон 2 /п/
00.00 „Тежка категория“ - екшън-комедия с уч. на Кевин Джеймс,
Салма Хайек, Хенри Уинклър, Грег
Джърман, Джо Роугън и др.
FOX
05.15 Кости - четвърти сезон, еп. 4
06.00 Мелачката - първи сезон, еп. 15
06.25 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 22
06.45 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 23
07.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 15
08.00 Скорпион - първи сезон, еп. 15
08.55 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 16
09.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 5
10.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 6
10.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 13
11.40 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 14
12.35 Лий Даниелс: Стар - трети сезон,
еп. 15
13.30 Врагът сред нас, еп. 5
14.25 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 14
15.15 Макгайвър - първи сезон, еп. 16
16.10 Скорпион - първи сезон, еп. 16
17.10 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 17
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 5
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 6
19.00 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 24
19.30 Последният мъж на света - четвър-

ти сезон, еп. 1
20.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 15
21.00 Американски пай - игрален филм,
еп. 1
23.00 Легион, еп. 1
23.50 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 15
00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 7
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 8
01.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 15
02.30 Живите мъртви - седми сезон, еп. 5
03.15 Живите мъртви - седми сезон, еп. 6
04.05 Агентите на ЩИТ - четвърти сезон,
еп. 6
04.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 8
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.4, 5
08.00 „Ергенският запой Част III“ комедия (САЩ, 2013) режисьор
Тод Филипс, в ролите: Брадли
Купър, Зак Галифанакис, Ед Хелмс,
Джъстин Барта, Кен Джонг,
Джон Гудман, Мелиса Маккарти,
Джефри Тамбор, Хедър Греъм,
Майк Епс и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Седем часа разлика“ - сериал,
с.3 еп.6, 7
12.15 Телепазар
12.30 „В ритъма на Коледа“ - драма (тв
филм, Канада, 2016), режисьор
Брайън Робъртс, в ролите: Джанел
Уилямс, Тери Елис, Синди Херън,
Рона Бенет и др.
14.15 „Съпруга под прикритие“ - криминален, драма (тв филм, Канада,
2016), режисьор Чад Кроучак,
в ролите: Джуъл Стейт, Райън
Робинс, Мартин Къминс, Лий
Гибсън и др.
16.00 „Чарлз Дарвин: Сътворение“ биографичен, драма, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор Джон
Еймиъл, в ролите: Пол Бетани,
Дженифър Конъли, Иън Кели,
Бенедикт Къмбърбач, Джим
Картър и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Мисис Даутфайър“ - комедия,
семеен (САЩ, 1993), режисьор
Крис Кълъмбъс, в ролите: Робин
Уилямс, Сали Фийлд, Пиърс
Броснан, Робърт Проски, Харви
Файърстийн, Мара Уилсън и др.
21.00 Премиера:„Застраховка живот“ криминален, трилър (САЩ, 2016),
режисьор Питър Билингсли, в ролите: Винс Вон, Хейли Стайнфелд,
Бил Пакстън, Джонатан Банкс,
Джорди Мойя, Терънс Хауърд,
Шей Уигъм, Джон Фавро, Тараджи
Хенсън и др. [14+]
23.00 „Хавана“ - военен, драма, романтичен (САЩ, 1990), режисьор Сидни
Полак, в ролите: Робърт Редфорд,
Лена Олин, Алън Аркин и др.
01.45 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.6, 7
03.45 „Кой е баща ни?“ - комедия (САЩ,
2013), режисьор Кен Скот, в
ролите: Винс Вон, Крис Прат, Коби
Смълдърс, Брит Робъртсън, Дейв
Патън, Боби Мойнихан, Георги
Лалов и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Операция История - предаване с
Росен Петров /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.00 Характери - неизвестните изповеди
на известните, автор: Биляна
Митева /п./
09.30 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 Брюксел 1 - предаване за Европа и
гражданите с Милена Милотинова
/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 Роден със сребърна лъжичка криминален сериал
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 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с
Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
05.00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков най-интересното от седмицата
05.30 Светът е бизнес с Николай Кръстев най-интересното от седмицата
06.00 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева - найинтересното от седмицата /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай Кръстев
/п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
14.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Вяра във финансите - док. поредица
на Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
20.00 Светът е бизнес с Николай Кръстев
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Смарт час с Живка Попатанасова
21.30 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
22.00 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
22.30 Очи в очи- док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Бри. Любов и омраза. Лоран. Легаспи. Метан. Венев. Ре. Кабинет. Лолов. Сан. Нан. Кадет. Мил. Редан. Ноа. Никифоров. Ланс. Мода. Анар. Пагони.
Клан. По. Моне. Елини. Ар. Пирамида. Етап. Рада. Есе. Авал. Мина. Амитол. Га. Со. Плакат. Сал. Кавала. Имел. Карамитев. Милан. Нил. Сака. Капама. Оборот. Маре.
Олива. Ма. Лимит. Лени. Катализа. Икони.
Отвесно: Люлека ми замириса. Икаса.Ботаник. горанов. Лар. Кораб. Лимонада. Акапела. Ванин. Фонема. Плана. Ил. Лин. Народи. Алар. Моми. Венера. Едема.
Анализ. Омлет. До. Класик. Ета. Илов. Магелан. Нане. Отит. Бали. Завод. Ланитал. Месо. Ик. Бас. Ленар. Ав. Севар. Но. Протон. Папагал. Комин. Илиев. Астор. Лал.
Катани.
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ПОДВОДНИЦА

Бате Гошо:

“Всичко по
1 лев”
Логото на бг
демокрацията

-----------------------------------------------------------------------------------:) :P :D
Нова българска тер-

СъсипАха я тая
държава, даже мафия
сме нямали според
вътрешния министър
:) :P :D

>>СУДОКУ
лесно

08.07.2019
брой 2333

show_news@19min.bg

минология: ДС-дент.
Васил Шопов
:) :P :D

Като за начало, новите изтребители F – 16

ще пръскат по Дунава срещу комари
:) :P :D

Тренирам цяла година , залитам от глад.
И накрая на плажа,
да няма никого...
:) :P :D

Единственият начин
националите ни да
напълнят стадион
Васил Левски е да
играят срещу Лепа
Брена
:) :P :D

В свободната зона
нна плаж Перла
ккрай Приморско
туристите
започнаха да
отиват директно
с джипове.
Напомняме, че
платената зона
именно на този
плаж първа се
прочу с високите
си цени. Един
чадър и шезлонг
в близост
до бившата
резиденция
струват 30 лева...

Магията на солариума - влиза кифла,
излиза пърленка.
:) :P :D

В една нормална
държава най-голямото житейско постижение на Дани Кирилов
щеше да е участие в
"Съдебен спор"...
Аделина Томова
:) :P :D

ДА ПОПИТАМ. УЛИЧНИТЕ КУЧЕТА НАД 5
КГ. С НАМОРДНИК ЛИ

умерено
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Христо Стоичков:
- Който играе - печели!
Григор Димитров:
- Да, бе, да...
:) :P :D

Надпис на вратата
на кабинет по пластична хирургия:
- Влизайте смело,
нищо не може да ни
уплаши!
:) :P :D

Когато ти казват
"Кажи ми честно...",
с ужас осъзнаваш,
че най-вероятно
ще трябва много да
лъжеш...
:) :P :D
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В аптеката:
- Добър ден, колко
струва един спрей
против комари?
- 15 лева.
- Да хапят, ще се
чеша...
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Винаги на първа
среща се ръкувам
с лявата ръка. Не
искам да стресирам
веднага мацката с
конкуренцията.
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трудно
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ЩЕ СКИТАТ. ИЛИ С
КАНТАРЧЕТА..
Христо Стоянов
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НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

