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СКЪПО УДОВОЛСТВИЕ

Почивката по родното Черноморие излиза доста солена... Видно от това
табло с оферти почивка в ол-инклузив хотел у нас струва €2750, а пък да
отидете до Майорка ще Ви излезе само 974 евро. Екскурзия до Мексико
пък ще ви струва €1459.

Мъртви крави вместо живи хора
на плажа в Обзор

Мъж на 100 и жена
на 103 се женят
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Гришо вдига
небостъргач
насред
парка с ОК
от Борисов?
>>ТЕРЕНЪТ НА МАЛЕЕВИ
БЕШЕ ЗАМЕНЕН С НАД
22 МЛН. ЛВ. ЗАГУБА ЗА
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

На 50 като на 25? Да, с 15 мин. пълен релакс
насред деня

ГРАДСКА.стр.7

Бившият соцлидер в Румъния
е автомонтьор в затвора

София, Слънчев бряг и Варна
са най-популярните дестинации у нас
според Trip Advisor

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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амо 12 000 от над
120 000 хора с увреждания с право
на пълна помощ
вземат обещаните от
властта 198 лв. месечно.
Хора с едни и същи увреждания и нужди получават съвсем различни
по вид пенсии заради
поправките в закона,
пише Сега. Новата помощ съвсем не е според
обещанията на кабинета, като вече са подадени десетки сигнали на
потърпевши граждани
до институциите. По
87 лв. получава мнозиснтвото от хората с
ТЕЛК у нас. Според промените в закона държавата плаща подобна
сума на 123 550 души
от общо 162 800 регистрирани. Едва 12 932
с над 90% увреждане
са получили право на
максималната помощ
от 198.36 лв., с които
се хвалеше МС. Други
26 318 лица със същите
характеристики, но с
пенсия за инвалидност
поради общо заболяване получават 104.40 лв.
Припомняме, че от м.
г. до началото на т.г.
преминаха многобройни
протести на хората с
увреждания и техните
близки, които организираха стачки пред МЗ
и в цялата страна. Те
настояваха за адекват-
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Над 90% излъгани от властта инвалиди

Само 12 000 от 123 550 вземат
обещаните 198 лв. помощ
ни промени в закона за
ТЕЛК.
Поправките обаче
пратиха болшинството инвалиди в далеч
по-леката категория
не заради степента на
техните увреждания и
нуждите им, а заради
вида на пенсията, която получават. От максималната помощ са
лишени хиляди българи,
които освен над 90%
увреждане имат нужда
и от чужда помощ.

>>МАНОЛОВА УЧРЕДИ СЪВЕТ ЗА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯТА
Националният омбудсман Мая Манолова официално представи новия Съвет за наблюдение на и за хората с уврежданията. „Съветът е мониторингов орган, който по силата на
Закона за хората с уврежданията има за задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита
правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и
да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания”, обясни Манолова.
Органът се състои от 9 членове: 2 определени от омбудсмана: Мая Манолова и заместничката й и правосъден
министър в Борисов 1 Диана Ковачева, 2 определени
от шефа на Комисията за защита от дискриминация:
Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов, 1 представител от
БАН - Стоян Ставру, както и 4-ма от организациите на и
за хората с увреждания, определени от тях. Мандатът на
съвета е 4-годишен.

Според новия Закон за
хората с 50% увреждане
и повече получават от
т.г.финансова подкрепа,
в която се обединиха
досегашните целеви добавки. Размерът на подкрепата е между 24.36
и 198.36 лв., но не зависи
само от степента на
увреждането и нуждата
от чужда помощ, а и от
вида на получаваната
пенсия. Така лице с над
90% увреждане, право на
чужда помощ и социална

пенсия за инвалидност
трябва да получава
198.36 лв. Ако обаче същото лице получава
наследствена или обикновена пенсия за осигурителен стаж и възраст, взема само 87 лв.
А ако има една година
стаж и получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване,
му се полагат 104.40 лв.
Някои от тези пенсии
са с няколко лева разлика, но водят до над 110

лв. спад в получаваната помощ.
В тази група са попаднали и военноинвалидите - хората, които получават пенсия, тъй като
са пострадали по време
на наборна военна служба, служба в запаса или
в резерва, както и при
оказване съдействие на
въоръжените сили. По
данни на техните съюзи 181 души с пенсия за
военна инвалидност, над
90% увреждане и право
на чужда помощ са разпределени в по-ниска категория и получават 87
лв. вместо 198 лв.
Припомняме, че при
приемането на закона
социалният министър
Бисер Петков обещаваше значително по-висока подкрепа именно
за най-уязвимите хора.
"Идеята е сумата за
хората в най-тежко положение с над 90% инвалидност, които не са
работили и нямат възможност да работят
поради физическото си
състояние, да се доближи максимално до помощта, която получават
децата до навършване
на пълнолетие", обясни

НЗОК бави заявленията за лечение на деца
Двойно забавяне на заявленията за лечение на деца от НЗОК в сравнение с Фонда
за лечение на деца констатира анализаторът Боян Юруков. Един от проблемите,
които той констатира е ударното въвеждане на данни със задна дата. При 56 заявления, или 12%, са подменени входящите
дати, променяйки значително статистиката за
забавянето им, посочва анализаторът.
Справка показва, че заявленията между
30 март и 19 юни са общо 376, като 2/3 от
решенията са взети едва през юни. В своя
официален блог Юруков посочва, че след
анализ на данните в регистъра на НЗОК е
било установено значително забавяне на заявления, липса на обратна връзка, пропуски
в справките, към които насочват родителите,

както и системен проблем в прозрачността.
След анализ на данните от последните месеци е било установено, че от април досега
към НЗОК са подадени 456 заявления, като
36% от тях са одобрени, заедно с още 43, останали от фонда. Юруков обаче посочва, че
за одобрение е необходимо двойно повече
време спрямо 2018 г. В момента се чака
между 45 и 72 дни, като над половината
от заявленията се бавят повече от месец.
Става ясно, че голям брой от заявленията са вписани погрешка на кирилица,
вместо на латиница. Освен че променят
статистиката, тези "поправки" означават,
че близките не могат да открият информация за заявленията си, категоричен е
Юруков.

тогава министърът.
Много от тези хора
обаче ще получат значително по-ниска сума от
очакваното.
Според статистиката на НОИ към края на
март т.г. 76 154 души
с над 90% увреждане
получават добавка за
чужда помощ. Това
са хората, за които
се смята, че са в най-

тежко положение и не
могат да се справят
сами с ежедневните си
нужди. От тях обаче
само 12 932 са попаднали в групата за найвисоко подпомагане от
198.36 лв. месечно, защото останалите получават не социална пенсия
за инвалидност, а друг
вид - наследствена, за
военна инвалидност и

пр., показват данни на
Агенцията за социално
подпомагане.
Сега припомня, че
разграничението на
хора с едни и същи увреждания, но различни
пенсии се разминава с
други текстове в същия закон. Чл. 69 гласи,
че "финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от

два компонента: месечна финансова подкрепа
съобразно степента на
увреждането и целеви
помощи съобразно вида
на увреждането". В същото време от статистиката за отпуснатите помощи на АСП
става ясно, че за мнозинството хора именно
видът на пенсията се е
оказал решаващ фактор.

>>МЗХ: 50 ЛВ. НА ОТСТРЕЛЯНА СВИНЯ
Обмисля се финансово стимулиране от 50 лева за отстреляна
дива свиня, заразена с африканска чума, обяви ресорният
министър Десислава Танева. Тя се
проведе среща в МС с експерти
от БАБХ и шефове на Държавните
горски предприятия.
След разговора бе съобщено, че
карантина на подобно заболяване не може да бъде направена

и опасността от бързото му разпространение е много голяма.
По думите на Танева всеки, който
мине през територия, която е
била обитавана от заразено прасе, задължително става преносител на заболяването. Икономическите щети, ако африканската
чума навлезе в индустриално
предприятие според земеделските власти ще бъдат огромни.

>>ПРОТЕСТИ БЛОКИРАТ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ
Граждани стартират едноседмичен протест в София
в защита на частната собственост, във връзка със
Закона за изменение и допълнение на Закона за
държавната собственост - ускореното отчуждаване
без съд и присъда!.
Основните недоволства на гражданите от различни
точки на столицата са подобни и свързани главно с
опасения за неаргументирано изземане на частни земи,
ниска цена или липса на обезщетение от държавата.

Според протестиращите ще може да се отнема частна
собственост, без да има критерии за цена, което води до
безценица.
Припомняме, че президентът Румен Радев наложи
повторно вето върху промените в Закона за държавната собственост, но то бе отхвърлено от депутатите. Радев поиска КС да обяви за противоконституционни и за несъответстващи на международни
договори отделни разпоредби от промените.

Много сме брадатите в ЕП и не
всички - мъже, сече Слабаков
„Да успокоя всички, в ЕП е пълно
с хора с бради и мустаци, но не
всички са мъже”, заяви пред Nova
евродепутатът от ВМРО Андрей
Слабаков.
„В ЕП имаше един, който се появи с къси панталонки, фланелчица и беше с развързани кларкове
първия ден. А на втория ден
смени кларковете с джапанки.
Ходят си, както си искат”, разясни
режисьорът. „Има поне 5 места в
Страсбург и поне 5 места в Брюксел, вътре в парламента, където
се пуши”, каза още той.

Сред първите въпроси, които
Слабаков планира да зададе в ЕП, е
защо трябва да има два парламента - в Страсбург и Брюксел: "Това
мене като гражданин ме изумява. Преките разходи са 110 млн.
евро на година, с непреките 580
млн."
"На Ска Келер името й е Франциска
Келер. Нищо хубаво не мисля за
Франциска Келер. Такива войнстващи феминистки просто не ги
харесвам", посочи Слабаков по
адрес на колегата си в ЕП. „Нямам
нищо против това мъжете и жените

да са равни. Даже мисля, че жените
трябва да имат привилегии. Но този
вид войнстващ феминизъм, който е
абсолютно безсмислен, не го разбирам. Да решиш, че ухажването на
жена е сексуален тормоз изглежда
прекалено”, констатира режисьорът.
„Движението #MeToo е пълна тъпотия. 99% от това е абсолютна
лъжа. Внезапно девойка се сеща,
че е била изнасилена преди 15
години. Номера от селски вечеринки! Някой иска да изкара 5
лв. - това е”, каза евродепутатът
от ВМРО.
„Няма европейски ценности, има
християнски ценности, това е християнски континент в крайна сметка”,
добави още Слабаков.

КАЧАКОВА:
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Повече никакви
спогодби с Гърция!
„Спогодбата с Гърция
за за водите на река
Места не трябва да
бъде удължавана”, заяви бившият зам.-министър на екологията
в кабинета на Станишев Любка Качакова.
Коментарът и е във
връзка с политическата
рокада в южната ни
съседка. „Това, че фамилията Мицотакис
си връща властта
мен лично малко ме
тревожи. Г-жа Дора
Бакояни, сестра на
бъдещия премиер
г-н Мицотакис бе
външен министър на
Гърция (2005-2009)
беше подлудила
Ивайло Калфин (тогава нашият външен
министър) покрай
моята активност да се
актуализира позорно
предаващата националните ни интереси
спогодба за водите на
река Места”, припомни тя.
„Понеже тази спогодба изтича 2025г. и
понеже този въпрос
е на живот и смърт за
Гърция искам много
ясно да кажа, че ази
спогодба не трябва да
бъде подновявана или
удължавана. Гърция ни
е извила ръцете: или
Места, или не почвате
преговори за ЕС. Питайте Пирински”, посочи
Качакова.
„Платихме си предостатъчно! 200 млн.
подарък годишно.
Толкова е токът,
който те произвеждат с водите на Места.
ИНАФ ! България
трябва да използва
водите на Места
на своя територия.
Никакви спогодби повече ! Водата е злато
!”, завърши тя.
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>>ДО 6000 ЛЕВА ГЛОБА ЗА КОНЦЕСИОНЕРА НА ПЛАЖА С ДЖИПА В МОРЕТО
Концесионерът на плаж Перла може да
отнесе глоба до 6000 лева заради допуснатия
джип до морето. Както 19’ вчера Ви показа
луксозен джип заседна на брега на плажа,
след като преди това е трябвало да разтовари
джет. Министерството на туризма вече се е самосезирало по случая и се очаква да наложи
финансова санкция. Министър Ангелкова
лично посети мястото на инцидента.

В ефира на Здравей, България по Нова
концесионерът на плажа Лъчезар Захариев
обясни: „Това се случва вчера по обяд, когато
наистина плажът е пълен. Въпросният нарушител е преминал през всички забранителни
съоръжения, които сме поставили на плажа.
Не е отразил табелите за забраняване за преминаване на превозни средства, за джипове,
за АТВ-та и мотори. Не е спазил и забележката

на момчето, отговорно за моторния коридор
да не влиза с автомобила си. Дал е мръсна
газ през тези 20 м и след това в рамките на 15
секунди джипът е затънал”.
Шофьорът на заседналия джип пък се оправда, че трябвало да закара джета си до морето,
защото му предстояло състезание. Подобно
нещо обаче не трябва да се прави с автомобил, а с колесар, какъвто водачът не е имал.

ЕКСПЕРТ: Крием от
Европа нивото на
престъпността у нас

И

ма
генерално
разминаване между това, което
знаят западните
специални служби
по отношение на
организираната
престъпност в България, и това, от
което се интересуват и знаят българските специални
служби, каза в интервю за седмичното обзорно предаване Метроном на
Радио Фокус проф.
Николай
Радулов.
Експертът по национална сигурност
и бивш секретар
на МВР при Костов
говори, във връзка
с разбитата в пловдивското село Труд
фабрика за нелегални цигари.
„В самите пресконференции и разговорите с участниците
става
ясно, че тази фабрика, а мисля че
и при предната се
говориха
същите
неща, е действала в условията на
конспиративност,
близки или дори

Странно е, че гордостта на премиера
е борбата с контрабандата, но не
виждаме контрабандисти от класа в
затвора, сече проф. Николай Радулов
същите, каквито
използват
специалните служби. Въпросът е, че ние и
досега не знаем при
предишната фабрика кой е ръководил
това
престъпно
деяние. Странно е,
че непрекъснато
разкриваме престъпления,
гордостта на министър-председателя
Бойко Борисов е
борбата с контрабандата, ние сме
я разбили, намали-

ли, но не виждаме
контрабандисти
от класа, които са
в затвора. Т.е. контрабандата е ликвидирана, а контрабандистите
явно не съществуват“, коментира
проф. Николай Радулов.
Той подчерта, че
това, което е оповестено в страната и министърпредседателят
се хвали в Европа,
не кореспондира с

онова, което министърът на вътрешните
работи съобщава: че в
България нито има
условия, нито има
организирана престъпност.
"Хубаво е да се
знае, че Европол
твърди, че в Източна Европа има
много сериозна организирана
престъпност, която се
неглижира от властите ни”, коментира още Радулов.

ДВАМА ГЕНЕРАЛИ
ИЗДАЛИ НАД
500 ДЪРЖАВНИ ТАЙНИ
Двама началници от служба Военна информация са
обвинени за престъпление
по служба заради издаването на стотици разрешения за достъп до секретна
информация в нарушение
на закона, съобщиха от
пресцентъра на прокуратурата.
Става дума за бригаден генерал Светослав
Даскалов (ръководил
структурата от април
2016 г. до 21 май т.г.)
и бригаден генерал
Пламен Ангелов (който
е в момента на поста),
уточнява бТВ.
След проверка на ДАНС
е започнало разследване,
което е установило, че от
април 2016 г. до началото
на май т.г. са били издадени
504 разрешения за достъп
до информация, класифицирана като държавна тайна с ниво на класификация
Секретно и Строго секретно в нарушение на Закона
за защита на класифицираната информация.
Разрешенията се издавали
от служител по сигурността във военното разузнаване, а не от ръководителя
на службата. След това
документите се използвали
за издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО
и ЕС.
В хода на разследването
се събират доказателства и за извършени злоупотреби с финансови
средства и нарушения на
Закона за обществените
поръчки в Служба Военна информация - МО.
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РЕМОНТИРАТ ПЪТЯ ПРИ ДРАГАЛЕВСКИЯ МАНАСТИР

ЩЕ СЕ БУТА НА ТЕРАСИТЕ НА КОНПИ И ДЕПУТАТА ТАЧЕВ, КАЗА КМЕТЪТ

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗВЪРШВАТ НА ПЪТЯ ПОД ДРАГАЛЕВСКИЯ
МАНАСТИР, НАД ОБРЪЩАЛОТО НА
АВТОБУСНА ЛИНИЯ 93, КОЯТО ПРЕЗ
ЛЯТОТО СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НОВАТА 166
ДО СТАНЦИЯТА НА ЛИФТА ВИТОШКО ЛАЛЕ. ДРАГАЛЕВСКИЯТ МАНАСТИР Е РАЗКОШЕН ХЛАДЕН ОАЗИС
ЗА СОФИЯ, ОТ КОЙТО ЗАПОЧВА
СЪЩИНСКАТА ПЛАНИНА ВИТОША.

КМЕТЪТ НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА Е ВЪЗЛОЖИЛА НА РАЙОННИТЕ КМЕТОВЕ И АРХИТЕКТИ ДА СЕ
ЗАЕМАТ С ВКАРВАНЕТО В ЗАКОНОВИ РАМКИ НА РАЗКРИТИТЕ НЕЗАКОННИ ПРИСТРОЙКИ НА ПОКРИВНИТЕ
ТЕРАСИ НА ШЕФА НА КПКОНПИ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ И ДЕПУТАТА ПЛАМЕН ТАЧЕВ, ПОДХВАНАТ ОТ 19 МИНУТИ И НА КОГОТО ЛИЧНО ПРЕМИЕРЪТ БОРИСОВ ПОСВЕТИ АНТИКОРУПЦИОННА ТИРАДА ЗА ПЛЕВЕН В РЕЧТА
СИ НА КОНГРЕСА НА ПАРТИЯТА ПРЕЗ УИКЕНДА. ТОВА ЗНАЧИ БУТАНЕ НА ВСИЧКО, КОЕТО ГОЛЕМЦИТЕ СА
ИЗГРАДИЛИ, БЕЗ ДА СА УЗАКОНИЛИ. ЗА РАЙОННИТЕ КМЕТОВЕ СЛЕД 3 МЕСЕЦА ИМА ИЗБОРИ.

САМАТА ОБИТЕЛ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ИНТЕРЕСНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ЗАРАДИ
УНИКАЛНИТЕ ФРЕСКИ ОТ 15-И И 17-И
ВЕК, СКРИВАЛИЩЕТО НА ЛЕВСКИ,
ПРЕКРАСНАТА ГРАДИНА, ЧЕШМАТА С
НАЙ-ХУБАВАТА ВОДА В МИЛИОННИЯ
ГРАД, КАКТО И РЕЗИДЕНЦИЯТА НА
ПАТРИАРХА В СЪСЕДСТВО. ИДЕАЛЕН
ВАРИАНТ ЗА КРАТКО ЗЕЛЕНО БЯГСТВО ОТ ГОРЕЩИНАТА В ЦЕНТЪРА.

Гришо вдига
небостъргач
насред парка с
ОК от Борисов?

Съдът: 2 пъти месечно
миене на улиците в София

Теренът на Малееви беше заменен с над 22 млн. лв.
загуба за Столичната община

С

офийският градски съд
(СГС) задължи Столичната община да мие
основните улици в милионния
град два пъти месечно от
май до септември, а в останалата част от годината
– веднъж месечно. Той налага
на общината в срок до две
седмици да представи план
за изграждане на велоалеи,
включително и такива между
крайните квартали на гра-

да до централната градска
част.
Общината е задължена да
информира на специално изградените табла, на спирките на градския транспорт и
на сайта си какви са нивата
на фини прахови частици и
какви са нивата на замърсяването на въздуха.
Всичко това е част от
привременните мерки, които съдът наложи докато

приключи делото за мръсния
въздух, което бе заведено от
граждани и неправителствената организация Група за
чист въздух.
Решението на съда не е
окончателно и може да бъде
обжалвано от общината.
Мерките съдът наложи докато се чакат назначените на
предишното съдебно заседание експертизи по делото за
замърсения въздух в София.

През май съдът назначи екологична експертиза, която са
установи какъв въздух са дишали хората в София между
2015 и 2017 г.
Попитана от 19 минути, Йорданка Фандъкова
коментира, че приветства добрите намерения
по принцип, но освен тях,
кметството се нуждае и
от финансиране, за да ги
осъществи на практика.

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

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

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

8 дни, след като кметът на
София Йорданка Фандъкова
даде за пример за престъпно заграбване на Борисовата
градина чрез заменката на
апартаменти срещу терен
от Юлия Берберян като депутат от СДС при Костов,
нейният зет Георги Стоименов и менажираният от него
Григор Димитров са получили
одобрение на среща с премиера Борисов да строят на мястото на кортовете на Малееви мащабна бизнессграда.
Само напомняме, че загубата
на Столичната община от
заменките на Малееви, довели и до сериозна сеч в парка,
е 11 250 000 евро по данни на
съветника Орлин Иванов, което прави над 22 млн.лв. или 15
нови детски градини.
Иначе най-малката от сестрите Маги е голяма екоактивистка с нейната Горичка, а
шефът на Гришо е женен за
средната – Катерина. Като
яростни антикомунисти, те
живеят в блока на Политбюро на ул. Сан Стефано 15 срещу Докторската градина в
София.
Кметът на столицата Йорданка Фандъкова научи от 19
минути за казуса с небостър-

гача в Борисовата градина и
обеща да го провери.
За срещата с Димитров издаде самият Борисов, който
на конгреса на ГЕРБ се похвали
с неговото мнение, че „в България, погледната отвън, нещата се променят бързо”. Това
стана в същия уикенд, когато
милионерът не си беше пуснал
смс за Синята зона на опашката на коня и вдигна чутовен скандал, че служителите
на ЦГМ съвестно му туриха
скоба. Вместо да спести 2 лв.,
хасковлията се бръкна с 30
лв., да му я махнат.
Разкритията и за бъдещия
небостъргач в парка, и за незаконното паркиране са на
агенция Блиц, която спестява
важно инфо. По информация на
19 минути от изключително

добре информиран източник,
именно зетят на Юлия Берберян има главна роля в изпокарването на Григор с Българската федерация по тенис, довело
до бойкот на турнира в София.
Играчът и треньорът просто
искали да я изместят от състезанието, за да вземат процент от входа. Което говори
за слаба подготовка, защото
без федерацията, не би имало

лиценз за турнира за участие
в който Димитров прибираше
солидни суми. По информация
на Министерството на спорта, Григор е получил над 700
000 лв. субсидия от държавата – по около сто бона годишно, въпреки изявленията на
сестри Малееви, според които България нищо не му била
дала. Министър Кралев справедливо прекрати практиката
например бащата на Гришо,
който от години не му е треньор, да бъде издържан доста
щедро от данъкоплатците, сякаш още е наставник на Григор.
Ако проектът бъде реализиран след ОК от премиера,
няма кой и как да обясни, че
Артекс или проектиращите
200-метрова сграда до Парадайз са криви, а изпадналият
от Топ 50 тенисист е прав. Тая
работа няма как да стане!

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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Бившата половинка на Миро
от дует Каризма чака бебе от
чернокожия си приятел Роб.
Галина Курдова все още не е
съобщила официално благата
вест, но коремчето вече й личи,
твърдят клюкари. От няколко
години Галка държи бизнес с
кетъринг в Лондон. С дългогодишния си приятел Роб така и
не сключиха брак, макар още
преди години да се говореше,
че й е предложил. Двамата се
запознават покрай общия си
интерес – музиката. Роб е барабанист, а Галка в началото
започнала като певица по
пиано баровете в Лондон.
През последните няколко години тя се отказа от музикалната
си кариера, създавайки сайт за
кетъринг. Родената в Сургут
потомка на донски казаци
Курдова, след месец ще
навърши 41 години.

Лъжецът, първият филм,
който актьорът Юлиан Костов продуцира, ще има световна премиера във Форт
Лотърдейл, Флорида, на 8
август. Главна роля в него
има Ричард Брейк, участвал
в сериала Кралски особи и хитовата поредица Игра на
тронове. В нея влезе в кожата на Краля на нощта в 4-ия
и 5-ия му сезон. Части от The
Dare са заснети в София, в киностудио Ню Бояна, а също в
Лондон и Лос Анджелис. Филмът е мистерия и трилър.
Все още не е ясно в какъв образ е скочил Костов. Бюджетът на лентата възлиза
на около 1,5 милиона паунда,
сочи справка в Imdb. Това е
пореден пробив за Костов
зад граница. Миналата година той се представи в
късометражния филм Разговорът, който му донесе
няколко номинации от прес-

НОВИНИ

МАРАЯ КЕРИ
ОТВОРИ БУТИЛКА
С ГЛАС

Новият филм с
Юлиан Костов
с премиера
през август
>>ГАЛЯ ОТ
КАРИЗМА
ОЧАКВА БЕБЕ?

ШОУ
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тижни филмови фестивали, а
Син на друга майка бележи
първата му главна роля в
западна продукция. Любителите на седмото изкуство
го знаят и от участията му
в ленти като Бен-Хур, Код:
Лондон и сериала 24.

Сериалът Ендевър
с нов сезон
Новият шести сезон на
сериала Ендевър е особено вълнуващ с участието
на Алисън Нюман, една от
създателките на поредицата
Блудници, която влиза в
ролята на Вив Уол. След разпускането на Оксфордската
градска полиция и сливането й с жандармерията на
долината на Темза в края
на пети сезон познатите ни
герои се опитват да свикнат
с различните си нови
роли. Ендевър неохотно
се е установил в изолиран
провинциален пункт и
води уседнал живот. Лятото
на любовта е свършило
необратимо и окончателно
и 1969 г. обещава да е помрачна и драматична отвсякога.
Въпреки раздялата им обаче,
убийството на
полицай Джордж
Фанси все още не
дава мира на бившия полицейски
екип от Оксфорд.
Ендевър тръгва
в ефир по Epic
Drama.

Ричард Маркс
идва за концерт в
България
Американската звезда Ричард
Маркс ще отпусне гласни
струни пред българските
меломани. Десет години след
първия си концерт в София,
той ще се завърне с нови
сили на 28 март 2020 г, а
мястото е първа зала на
НДК. Аудиторията ще има
щастието да се наслади на
магията на артиста с феноменален глас, който ще изпее
вечните си песни като Hazard,
Should’ve Known Better, Right
Here Waiting, Now and Forever.
По време на дългогодишната
си кариера, Маркс бележи
множество успехи. Роденият
в Чикаго изпълнител има над
30 милиона продадени албума
по света, като се започне от
едноименният дебют с Топ 5
сингъла, между които Hold on
to the Nights и донеслият му
Грами Don‘t Mean Nothing за
най-добро мъжко рок вокално
изпълнение.

#Bottlecapchallenge
предизвика
бурни реакции в
социалната мрежа.
Известни личности
и други се опитаха
да отварят бутилки
с хватки от ММА и
различни средства с по-голям или
по-малък успех. След като харесаха опитите на Джейсън Стейтъм,
Джон Майер, Андрю Янг и Ели
Гулдинг, феновете видяха приноса
на 49-годишната поп звезда Марая
Кери в опитите да отвори бутилка,
добавяйки към предизвикателството ново средство - гласа
си. Видеото показва как Кепи
се подготвя за някакъв удар от
бойни изкуства пред бутилката, за
да издаде невероятно висок тон.
Феновете я обявиха за победител в предизвикателството. От
българските знаменитости също
не липсват участници в предизвикателството. Димитър Бербатов и
Ники илев също показаха завидни
умения.

ВЕЗДЕСЪЩИЯТ
ТРИУМФИРА НА
ЕВРОПЕЙСКИ
ФЕСТИВАЛ
Вездесъщият бе избран за найдобър филм в рамките на
третото издание на фестивала See Online. Форумът е под
шапката на Cinesquare – платформа за онлайн гледане на
филми, която е достъпна в 13
европейски държави. Лентата
на режисьора Илиян Джевелеков, в която главната роля е
поверена на Велислав Павлов,
се конкурира за голямата награда срещу още пет филма.
Един от тях отново е родно
производство - Слънчево на
Илия Костов. За най-добър
документален филм бе
отличен Антифашистите,
който е копродукция на
Гърция и Швеция.
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Биляна Дол заряза
Божинов

Валери Божинов и сръбската красавица Биляна
Дол вече не са заедно. В
личната си Инстаграм
страница тя сподели обща
снимка с футболиста,
като написа послание, с
което сложи край на загадката около взаимоотношенията им. „Валери и аз вече
не сме заедно. За съжаление, нашето общо пътуване, което за мнозина
изглеждаше като сън,
завърши. Направих всичко по силите си да бъда
възможно най-добрият
спътник - помогнах му да
съживи кариерата си, да
стане по-добър родител,

да подобри отношенията
с майка си и бившата си
съпруга, както и той самият да бъде щастлив...”,
сподели Биляна. За последно двамата бяха забелязани заедно в началото на
месец юни, когато отидоха на почивка в Дубай заедно с Николета Лозанова
и дъщерята на Божинов и
Ни Ло - Никол. Биляна е с
около 10 години по-голяма
от футболиста, почти на
45 г. - факт, който преди
две години смело призна
в интервю. По продължителност връзката им конкурираше тази с Алисия и
Николета.
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>>ЗЛАТКА И
ДЖИЗЪСА НА
МОРЕ В ОБЗОР
Златка Райкова и Благой
Георгиев, които очакват бебе
през септември, този път са се
отдали на почивка по българското Черноморие. Плейлемейтката постна снимки в
личния си Инстаграм профил,
на които двамата с Благо са в
Обзор и Бургас. Към един от
фотосите Златка е посочила,
че са на гости. На кадъра тя е
с червен цял бански, на който
бременното й коремче вече си
личи. Злати не иска да пътува
на по-далечни разстояния по
време на бремеността си. Двамата толкова са почернели, че
на нощните снимки едва могат
да бъдат забелязани, коментират техни фенове в социалните
мрежи.
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ХОРОСКОП

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

Представителите на зодия
Овен трябва да разчитат
днес само на себе си. Раците
получават отличен шанс.
Добри новини за Везните.
Приятна изненада за
Стрелците.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Наясно сте, че
трябва да разчитате най-вече
на собствените
си сили и способности.
Поставяте си задачи,
които в голямата си част
не постигате, но успокояващото е, че обемът е
прекалено голям.

Дава ви се
шанс, който
не бива да
изпускате.
Концентрирайте се и
покажете най-доброто от
себе си. Материални придобивки и свързаните с тях
формалности ще променят
плановете ви за деня.

В служебен
план добрите
новини ще
идват една след
друга. Със задоволство
отбелязвате, че сте ценени и предпочитани като
партньори. С премерен
тон и чаровна усмивка
лесно постигате своето.

Възможно е разногласия да ви
конфронтират
с колегите на
работното място, за това
не влагайте прекалено
много емоции. Бъдете
внимателни и отзивчиви.

Телец

Лъв

Скорпион

Ще съсредоточите вниманието върху
важен въпрос,
от развитието на който
ще зависят последващите ви действия. Колкото
по-скоро го разрешите,
толкова по-бързо ще
се придвижите напред.
Общата работа изисква и
общи усилия.

Разработването
на интересна
идея ще ви
отведе до още
по-интересни резултати.
Среща с подходящите
хора ще направи възможно финансирането
на проекта, който ви интересува, а това означава
и по-добри доходи.

Започнете работата по проекта
си, едва когато
сте наясно с
какво се захващате. Възможни са препятствия, но
не бива да се обезкуражавате. Личните Ви контакти
ще са Ви полезни и ще Ви
помогнат да разширите
познанията си и да реализирате целите си.

Водолей

Сами ще
направите деня
си интересен,
като го наситите с приятни срещи и
забавления. Близките ви
ще са приятно изненадани
от предложенията ви и ще
споделят с вас желанието
ви за развлечения.

За повечето от
вас денят ще
премине в делово общуване и
срещи. Ще бъдете заети
с работа, но усилията
ви ще си струват. Бъдете
искрени с близките си,
ще го оценят. Споделете
вълненията си и разчитайте на подкрепа.

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 21°,
максималната 29°
В Перник ще има променлива облачност с
превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 14°, максималната 31°

Излиза от 01.09.2008 г.
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

С добро чувство
сте към всички
наоколо и това
се отразява на
взаимоотношенията Ви
на работното място. Ползотворно сътрудничество
и синхрон в действията
с хора от обкръжението
Ви. Заслугата за това е и
тяхна, но Вие изпъквате.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

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

Риби

Изразете
чувствата си
по-честно, без
да засягате
някого и да предизвиквате неприятни емоции.
Попаднали сте в ситуация, която ви създава
напрежение. Трябва час
по-скоро да се поправи
обърканото.

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

Русе

min: 14о max: 27о

min: 15о max: 27о

Варна

София

Велико Търново

min: 20о max: 28о

min: 15о max: 26о

min: 15о max: 28о

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

Във Варна ще има променлива облачност
с възможни превалявания от дъжд и гръмотевични бури. Минималната температура
ще бъде 20°, максималната 28°

Очаква ви приятна изненада
в личен план.
Случайна среща с любим за вас човек
ще промени плановете
ви за деня. Прекарайте
пълноценно деня си.

Перник

Пловдив

Бургас

min: 21о max: 29о
min: 14о max: 31о
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СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Видин

Днес над страната ще има
променлива облачност с възможни превалявания от дъжд.
Mинималната температура
ще бъде 13°, а максималната
35°.

В Пловдив ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 19°,
максималната 33°

Стрелец

www.19min.bg

СВЯТ

09.07.2019
брой 2334

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

min: 19о max: 33о
Сандански

Кърджали

min: 14о max: 30о

min: 17о max: 29о

Мицотакис би с
8,2% Ципрас на
вота в Гърция
На вълната на темата за несправедливия според гърците
договор, който даде
на бившата югорепублика правото да
се нарича Северна
Македония, Нова демокрация се върна на
власт в Атина. Тя взе
39,7% от гласовете
срещу 31,5% за Сириза
на Ципрас при рекордно ниска за страната
активност.
Напомняме, че десницата
вкара Гърция в незапомнена дългова криза, от която от януари 2015 г. я извади
левицата. Милиарди
бяха изтекли, включително
доказано
корупционно, особено

покрай Олимпиадата
2004 г. в Атина, чийто организационен
шеф беше сестрата
на новия премиер Кириакос Мицотакис
– Дора Бакояни. Двамата са потомци
на един от старите
олигархични гръцки
политически кланове. Всичко това обаче
явно бледнее пред отвращението на гърците от пакта със
Скопие. Мицотакис
е на 51, възпитаник
е на американския
Харвард. Бивш банкер е, но и това преглътнаха
елините.
След победата той
обеща „Гърция силна
отново” в стил Тръмп,

като предвижда „растежа, работата, сигурността,
която
заслужаваме”. „Красивата битка е напред”,
заяви още новият премиер. Той ще разчита
на комфортно мнозинство от 158 места в 300-членния парламент, което няма
да му наложи коалиции. В Гърция действа
правилото за кресла
бонус за победителя,
за да бъде по-лесно и
бързо формирането на
нов кабинет.
Гардиън специално
отбелязва падането
на до неотдавна третата сила Златна
зора под прага от 3%
за влизане в парламен-

та като поражение
за крайната десница
и националпопулизма.
Изненадата поднесе
бившият финансов
министър на Ципрас
– Варуфакис, чиято
младежка
партия
взе 3,4% - очевидно
от поддръжниците
на Сириза и за първи
път е в Народното
събрание на съседите, макар и само с 9
от 300 депутати.
Първи поднесе поздравленията си за
победата турският
президент
Реджеп
Таийп Ердоган, за да
подчертае желание за
подобряване на обтегнатите заради кипърския въпрос отношения между страните.
Което няма да е лесно,
понеже Анкара лобира
за голям дял в бъдещите газови находища около Острова на
Афродита. А Никозия
и Атина няма как да
ги дадат, особено при
партньорството на
Израел в проекта, чието синьо гориво пък
ще се продава от Газпром.

Първите, адресирани от новия премиер
пък се оказа стотиците хиляди млади гърци, напуснали родината си през последните
години, които той ще
се опита да върне обратно: „От днес ще
работим да променим
страната, която бяха
принудени да напуснете”.
Старши
съветник на Мицотакис
коментира:
„През
последните 2 години Кириякос не спря
всяка седмица да обикаля кътче по кътче
държавата, за да изслуша проблемите на
хората. Сега той ги
познава и знае какво
те искат”.
Изборите бяха свикани от Ципрас 3 месеца преди редовния
им срок, заради поражението му на евровота на 26 май с 9,5% от
Нова демокрация. За
месец и половина той
успя да съкрати едва
1,3% от тази разлика, но времето не му
стигна за решителен
обрат.

СПОРТ
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Борисов привика на среща
Г. Домусчиев, Божков и Ганчев
www.19min.bg

НОВИНИ

М

инистърпредседателят
Бойко Борисов се зае да оправя
и футбола ни. Вчера
той привика на среща
в Министерския съвет
Гриша Ганчев (собственик на ЦСКА), Георги
Домусчиев (собственик
на Лудогорец) и Васил
Божков (собственик на
Левски). През 1985 г.
Политбюро стори същото, но не на ниво
Тодор Живков, а само
шеф кабинета му Милко Балев.
На срещата присъстваха още главният прокурор Сотир
Цацаров, вътрешният
министър Младен Маринов, както и президентаът на футболния
ни съюз Борислав Михайлов. Единственият
отсъстващ бе Кирил
Домусчиев,
който
в петък бе обвинен
от ЦСКА в четворен
конфликт на интереси във връзка с телевизионните права
на родния футболен
шампионат. 19’ вече Ви
разказа за ултимативното писмо на ЦСКА
срещу монопола на Домусчиев.
Премиерът
обсъди
със собствениците на

09.07.2019
брой 2334

Меси може да
не играе 2 г. за
Аржентина

УЕФА и ФИФА не гледат с добро око
на подобни действия на държавата
трите най-големи клуба у нас наболелите въпроси в родния футбол.
Борисов е настоял босовете да гарантират за
нормалното протичане
на футболното ни първенство, което започва
в петък.
След края на срещата, вътрешният министър Младен Маринов обяви, че МВР ще
вземе мерки да не се
допуска купуване на мачове, натиск на длъжностни лица и футболисти. Последният
голям скандал в родния
футбол избухна точно в
заключителния кръг на
миналото първенство,
когато Черно море извади шестима основни
футболисти от със-

тава преди срещата
с Лудогорец, която бе
от решаващо значение
за титлата. Разградчани победиха с лекота
тима и си гарантираха
трофея.
„Договорихме
се,
дано да е за последен
път и да има феърплей. Разбрахме се да
не се купуват мачове,
да не се купуват съдии, да не се пробиват
отбори. Да има пълен
феърплей и да победи
най-добрият“,
каза
Гриша Ганчев пред
бТВ след края на срещата.
Любопитна подробност е, че ФИФА и
УЕФА изобщо не гледат
с добро око на подобни
действия на държава-

та във футбола. Двете
футболни централи
не позволяват намеса на държавата във
футбола. При нарушение местните отбори
могат да бъдат извадени от международни състезания. Преди
години Испания беше
заплашена от сериозни санкции заради
намесата на правителството в работата на испанския футболен съюз. А Кувейт
дори бе изключен от
ФИФА заради политически натиск върху отбора. Преди време Германия също бе на прага
на наказание заради
намесата на политици
във футболните дела
на страната.

Лионел Меси може да не
играе две години за Аржентина заради поведението
си в мача за третото място
на Копа Америка и след
него. Петкратният носител
на Златната топка беше
изгонен в мача с Чили,
завършил с успех 2:1 за
гаучосите. Заради изгонването си Меси ще бъде
наказан за четири мача,
но предстои разглеждане
на поведението му след
заседание на Южноамериканската конферация
(КОНМЕБОЛ).
Най-тежката обсъждана санкция е две години заради непрофесионално поведение от
аржентинеца. В такъв случай
той може да пропусне всички
мачове от Копа Америка през
2020 г., когато турнирът ще се
проведе в Аржентина.
Повод за разследването
срещу Меси и заседанието на
КОНМЕБОЛ, което предстои,
станаха думите му пред
журналисти.
„Няма да бъдем страна в тази
покварена схема, която действаше срещу нас по време
на Копа Америка. Може би
ме изгониха заради думите
ми отпреди това, когато
критикувах съдиите в мача с
Бразилия“, каза аржентинецът
след двубоя за третото място.
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Защо 42 Side Bar се нарича
„република на щастието
и радостта”
Менюта като паспорти, на които пише
42 Side Bar република
на щастието и радостта ще ви накарат поне да се усмихнете, когато ви ги
поднесат. Независимо
дали седите отвън или
вътре в заведението
на ъгъла на бул. Витоша и ул. Парчевич.
Освен нещата за пиене, които очаквате
– най-малкото бира

– „това е супер, всеки го разбира”, както
пишеше един приятел
навремето, има и разни за хапване. Ние си
харесахме салатата
с прошуто – нещо хем
елегантно, хем диетично, хем с месо за
всички онези, които не
смятат, че са яли, ако
не го е имало в чинията. Доволни сме и от
обслужването. Заведение с характер.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

УЛ. ПРЕКИ ПЪТ със стълб
на средата от ул. Райска
градина през ул.Будилник до
ул.Суворов и бул. Бъкстон

>>ТАЙСЪН ФЮРИ РАЗКРИ 5 ИЗМАМИ НА КЛИЧКО
Тайсън Фюри е категоричен,
че преди да победи Владимир
Кличко през 2015 г. украинецът
и щабът му са прибегнали до
непозволени действия, за да
спечелят преимущество.
Циганския крал стигна до победата в Дюселдорф с единодушно решение, слагайки край
на царуването на украинеца.
Фюри разкри, че от щаба на
Кличко са измамили с кантара, а също така се опитали да
направят Кличко и по-висок.

Освен това – в деня на мача, отидох в залата както всеки път, за да
проверя ринга и всичко останало. Качих се на ринга, а на него
има 25 см пяна. Беше както
мемори пяна за матрак. Казах
на баща си и на чичо си Питър,
че не мога да се бия на него,
чувствах се като на Луната.
Това поглъща енергията, а аз
се движа много, споделя още
бившият световен шампион.
След това пък имах проблем с
ръкавиците. Като претендент в

мач за световната титла, имаш
право да си ги избереш сам. Бях
си поръчал специални, за по-силни удари, но ми дадоха някакви,
които бяха като две големи възглавници. „Тези имаме, взимай ги
или си тръгвай“, ми казаха, разкри
Циганския крал.
В такъв мач човек от лагера на
съперника идва да види как
ти бинтоват ръцете. Виталий
беше в моята съблекалня, а аз
пратих баща си при Владимир.
Докато стигне, обаче, Влади-

мир вече беше бинтован и с
ръкавици, готов за бой. Баща
ми изхвърча бесен от там,
скара се с мениджъра му и ме
подкани: „Хайде, тръгваме си,
тези пут*и мамят!“. Смятам,
че Владимир Кличко беше
загубил мача още преди да
се качи на ринга онази вечер,
завърши Фюри.
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Ще се изненадате,
изнена
че
общинският гений кръедна
стител е нарекъл
нар

въздълга улица в София
Преки път, вместо на
някой от многото велики

българи, които не сме почели с транспортни артерии в тяхна чест. За едно

е бил прав – тази улица е
прЕка на множество други. Даже на Околовръстния път. Тя минава през
доста от южните софийски квартали: от старта
си при ул. Райска градина в Княжево, през ул.
Будилник и бул. Пушкин
в Павлово на границата с
Бояна, и ул. Симеон Радев
и ул. Суворов в Бъкстон,
та до края си с едноименния булевард. Пряк си е
пътят, две мнения да няма,
ама е и бая разбит като
настилка. А най-хубаво е,
че насред улицата израства огромен електрически
стълб в Павловската част.
Градоустройство от класа!

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.15 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви сериен тв
филм /16 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 Тайните на вярата и
правилата на властта/п/
09.45 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот/п/
10.45 Капри тв филм /16 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас информационна
емисия
12.30 Дом за нашите деца: Бащи и
синове тв филм /2 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Островът на сините птици тв филм
/6 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 /17 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 /17
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 /4 епизод/
21.55 Госпожо Държавен секретар 2
23-сериен тв филм /1 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 /16
епизод/(16)
00.20 История.bg Тайните на вярата и
правилата на властта/п/
01.20 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот/п/
02.20 Госпожо Държавен секретар 2 тв
филм /1 епизод/п/(14)
03.05 Дойче Веле: Шифт
03.20 Скритият език на парите документална поредица/п/
03.40 Анна Герман тв филм /4 епизод/п/
04.30 Брат за брата 3 тв филм /16
епизод/п/(16)

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg

09.07.2019
брой 2334

КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА ВРЕМE

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

ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.40 „НепознатиТЕ“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.6
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.45
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.71
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.3 еп.17
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ сериал, с.13, еп.44
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.39
21.00 Премиера:„Вътрешен човек“ сериал, еп.18
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.6
01.10 „Вечно твоя“ - сериал, еп.219, 220
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“ (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 „Етажна собственост“ - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 1
14.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 5
15.00 „Морски тюлени“ - сериал, сезон 1
16.00 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 3,
2 епизода
17.00 „Снайперистът 2“ - екшън с уч. на
Том Беринджър, Боким Уудбин,
Ерика Марожен, Линдън Ашби,
Дан Бътлър, Томаш Пушкаш,
Барна Илиеш, Ференц Ковач,
Денис Хейдън 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 „Снайперисти“ - екшън с уч. на
Джейк Гиленхал, Джейми Фокс,
Питър Сарсгард, Крис Купър,
Лукас Блек, Скот Макдоналд, Ло
Минг и др.
00.30 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението: Кибер
атаки“ - сериал, сезон 2 /п/
07.00 „Коледен дух“ - романтичен филм
с уч. на Никол Шеридан, Сами
Ханрати, Барт Джонсън, Олимпия
Дукакис, Тристан Лейк Лабу,
Аманда Форман и др. /п/
09.00 „Посади любов“ - романтичен филм
с уч. на Джеси Шрам, Джеси Хътч,
Линда Бойд и др.
11.00 „От местопрестъплението: Кибер
атаки“ - сериал, сезон 2
12.00 „Затура: Космическо приключение“
- приключенски филм с уч. на
Джош Хътчерсън, Дакс Шепърд,
Тим Робинс, Джона Бобо и др. /п/
14.40 „Флорънс“ - биографичен филм с уч.
Мерил Стрийп, Хю Грант, Саймън
Хелбърг, Ребека Фъргюсън,
Нина Арианда, Алън Кордунър,
Стенли Тоусънд, Кристиан МакКей,
Дейвид Хейг и др.
17.00 Игрален филм /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението: Маями“ сериал, сезон 2
21.00 „Атомна блондинка“ - трилър с уч.
на Чарлийз Терон, Джеймс Макавой, София Бутела, Джон Гудмън,
Тоби Джоунс, Еди Марсан, Бил
Скарсгард, Роланд Мьолер и др.
23.20 „От местопрестъплението: Маями“ сериал, сезон 2 /п/
00.20 „Забравените“ - трилър с уч. на
Джулиан Мур, Доминик Уест,
Гари Синиз, Антъни Едуардс,
Алфре Уудард, Линъс Роуч, Робърт
Уисдъм и др. /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - трети сезон, еп. 17
06.00 Мелачката - първи сезон, еп. 16
06.25 Последният мъж на света - първи
сезон, еп. 24
06.45 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 1
07.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 16
08.00 Скорпион - първи сезон, еп. 16
08.55 Под наблюдение - трети сезон, еп. 17
09.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 7
10.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 8
10.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 15
11.40 Американски пай - игрален филм,
еп. 1
13.30 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 7
13.55 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 8
14.25 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 15
15.15 Макгайвър - първи сезон, еп. 17
16.10 Скорпион - първи сезон, еп. 17
17.10 Под наблюдение - трети сезон, еп. 18
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и

втори сезон, еп. 7
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 8
19.00 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 2
19.30 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 3
20.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 16
21.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 17
22.00 Доказано невинни, еп. 12
22.55 Врагът сред нас, еп. 6
23.50 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 16
00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 9
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 10
01.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 16
02.30 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 17
03.15 Живите мъртви - седми сезон, еп. 7
04.15 Агентите на ЩИТ - четвърти сезон,
еп. 7
04.55 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 10
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.6, 7
08.00 „Съпруга под прикритие“ - криминален, драма (тв филм, Канада,
2016), режисьор Чад Кроучак,
в ролите: Джуъл Стейт, Райън
Робинс, Мартин Къминс, Лий
Гибсън и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Седем часа разлика“ - сериал,
с.3 еп.8, 9
12.15 Телепазар
12.30 „Среща в интернет“ - криминален,
мистъри, драма (тв филм, Канада,
2014), режисьор Къртис Крофърд,
в ролите: Ивон Зима, Шон Робъртс,
Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън, Джон Макларън и др.
14.15 „Целувка под имела“ - фентъзи,
романтичен, драма (тв филм,
Канада, 2006), режисьор Джордж
Менделък, в ролите: Джейми Рей
Нюман, Майкъл Шанкс, Конан
Греъм, Ингрид Торънс и др.
16.00 „Зараза“ - екшън, трилър (САЩ,
1995), режисьор Волфганг Петерсен, в ролите: Дъстин Хофман,
Рене Русо, Морган Фрийман, Кевин
Спейси, Куба Гудинг мл., Доналд
Съдърланд, Патрик Демпси,
Малик Боуенс и др.
18.30 Телепазар
18.45 „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.
21.00 Премиера:„Агент и 1/2“ - екшън,
комедия (САЩ, 2016), режисьор
Роусън Търбър, в ролите: Кевин
Харт, Дуейн Джонсън, Ерън Пол,
Ейми Райън, Кумейл Нанджиани
и др.
23.15 „Бютифул“ - драма (Мексико,
Испания, 2010), режисьор
Алехандро Гонсалес Иняриту, в
ролите: Хавиер Бардем, Марисел
Алварес, Гийермо Естрело, Едуард
Фернандес и др. [14+]
02.15 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.8
03.15 „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+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и

Златимир Йочев
09.00 Характери - неизвестните изповеди
на известните, автор: Биляна
Митева /п./
09.30 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 Q&A - отговори на важните въпроси
от политиката с Клара Маринова
/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 Брюксел 1 - предаване за Европа и
гражданите с Милена Милотинова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар
с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с Вероника
Денизова/Делян Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай Кръстев
/п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с Вероника
Денизова/Делян Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 В развитие - дневен блок с Вероника
Денизова/Делян Петришки /п./
22.00 Очи в очи - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Сърф, вятър и море. Дорит. Сеновал. Бели Лом. Носира. Каталог. Нан. Нора Нова. Аби. Соте. Емо. Атом. Гид. Лар. Докери. Това ви чака. Ир. Вида.
Аки. Ола. Език. Галони. Денар. Самовари. Здраве. Аламан. Тери. Амару. Иво. Ро. Азер. Нота. Динамо. Оматиди. Леви. Ато. Ит. Килер. Татами. Окинава. Имер.
Чакона. Ади. Аба. Дувари. Онегер. Дама. Окур. Моне.
Отвесно: Където си ти. Езерити. Ада. Рол. Рододендрон. Локум. Африкат. Вазари. Алекова. Виланела. Ира. Имерина. Лятото. Авак. Вазов. Наро. Маверик.
Семе. Ита. Ик. Хъс. Лам. Чига. Аро. Ава. Рено. Ода. Амар. Матадор. Минога. Около луната. Ин. Мос. Бакалова. Отоми. Ем. Новините. Анамити. Имаго. Рара. Ори.
Иравади. Ебен. Мела нумира. Ино. Итараре.
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ЗАГАР

Плажът не
е само на
морето...
Бате Гошо:

Вложихме
милиони, за да
изплува кокаин
по Черноморието
ни. И пак няма
туристи!

-----------------------------------------------------------------------------------:) :P :D
БГ-турист: Миналия уикДобре, че България не е енд бях на Халкидики.
на три морета, че щяхме За три дни съм похарчил 8 евро и 26 цента.
да ги бетонираме
Доста се поотпуснах,
:) :P :D

>>СУДОКУ
лесно

ма в крайна сметка кеф
цена няма.
:) :P :D
Всеки мъж рано или
късно трябва да се ожени. В края на краищата,
щастието не е най-важното нещо в тоя живот.
:) :P :D
Американците са
единствените, освен
българите, които играят
собствена разновидност на футбола.
:) :P :D

умерено

Тази година по българското Черноморие
са пръскали против
туристи.
:) :P :D
Дъщерята на Путин иска
да кандидатства в университет. Конкурсът е
ожесточен – 40 университета за едно място!
:) :P :D
Древен Египет:
- Да видим Рамзес, колко си научил таблицата
за умножение... Лешояд
по змия е равно на?

- Това го знам - отговорът е ЖЕНА...
:) :P :D
Мъж става в три през
нощта, отива към
тоалетната и тъжно
говори:
- Ето, виждаш ли,
когато ТИ искаш, аз
ставам.
:) :P :D
Семейна двойка в
автомобил.
Жената крещи:
- Идиот! Кретен! Прегазихме котка!
- Да, скъпа! Разбира
се, скъпа! Ако искаш
да те сменя, аз да
покарам?
:) :P :D
- Сине, защо си казал
пред целия клас, че
учителката по математика се е целувала с
учителя по физкултура
в киното?
- Тя сама ме помоли.
- Как така?
- Ами тя ми каза:
"Иванчо, през цялото
време се смееш, там
на задния чин! Разкажи на всички, и ние да
се посмеем!"
:) :P :D
Мисля, че банките
трябва да започнат да
изпращат на хората с
кредити ободряващи
sms-и… "Ти ще успееш!"… "Дръж се!"…
"Ние вярваме в теб!"

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

