ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН БЕЗПЛАТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
>>ДЖАПАНКИТЕ
В САКА
КМЕТ ТОТЕВ В ГЪРЦИЯ,
ДОКАТО ГЕРБ ИМАШЕ
КОНГРЕС
българия.стр.3

>>ЕКСПЕРТИ:
ПОСЕГНАХА И НА
НАЙ-МОЩНАТА
РАЗУЗНАВАТЕЛНА
СЛУЖБА У НАС
крими.стр.4

>>НАЙ-БЕДНИ
900 ЛВ.МИНИМАЛНА
ПЕНСИЯ В РУМЪНИЯ
ПРИ 219,43 ЛВ. У НАС
свят.стр.11

МЪДРОСТ
НА ДЕНЯ
НЕ СМЕ
ГОСПОДАРИ
ДОРИ НА
УТРЕШНИЯ ДЕН

ISSN 1313-4841

10.07.2019

сряда
брой 2335

София
Пловдив
Бургас
Варна

БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА БФС:
ГОСПОДИН БОРИСОВ СЕ ГРИЖИ ЗА
ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА

деветнадесет минути

21оо
28
26о
25о

www.19min.bg

1/2 отмяна на машинното
гласуване

>>МЕСТНИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ - НА ХАРТИЕНИ
БЮЛЕТИНИ, ЕВРО - И ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ: С АПАРАТИ
БЪЛГАРИЯ.стр.2

Изкуство
на Калкан
Новото творение на известния
графити майстор Бозко може да
бъде видяно на една от сградите на
булевард Дондуков. То е посветено
на твореца и пътя, осеян с битки.
Направата на този стенопис е отнела
цяла една година.

Дядо изпусна 19-месечната си внучка
от 11-ия етаж на круизен кораб

Мъж облече 15 блузи при 30 градуса,
за да не плати самолетна такса за
свръхбагаж

Ирански модел спи по улиците на
Париж, защото в Техеран я чакат 148
удара с камшик

Стопаните на кучета често предпочитат Осъдиха американец на година затвор
компанията им пред тази на
за кражба на лемур от зоопарк
половинките си

Млякото предотвратява
рак и диабет

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Без вот с машини наесен,
настояха управляващите
на извънреден брифинг в
НС. ГЕРБ предложи подобно
гласуване да не се провежда
на местни и парламентарни избори, но да остане за
президенстката кампания
и тази за ЕП. Народните
представители от управляващата партия заявиха, че
имат подкрепата на всички
партии в НС, но засега само
от БСП са против поправките.
Управляващите аргументирара предложението си
със сигурността на гласуването и цената на вота.
Ако е скъпо за едни избори,
защо според тях не е скъпо за други - това остана
пълна загадка. „Ако машинното гласуване остане, рискуваме да провалим местните избори”, каза депутатът
от ГЕРБ Анна Александрова.
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Местните и парламентарните
избори - на хартиени бюлетини,
евро - и президентския вот: с апарати
„Мога да ви кажа, че сме
силно притеснени“, добави
съпартиецът и Александър
Ненков. И има защо, тъй
като при последното гласуване на изборите за ЕП
от май бяха използвани
3000 машини, а грешки се

>>ИВО ХРИСТОВ: АПАТИЯТА УБИ
ДЕМОКРАЦИЯТА
„Борисов прие резултатите от европейските избори като индулгенция за грабежа, корупцията и
лъжите”, заяви на Фейсбук страницата си евродепутатът от БСП Иво Христов. „Последва блицкриг срещу устоите на демокрацията: партийната система,
обществените медии и изборните правила”, посочи
той. „ГЕРБ предлага машинното гласуване да отпадне, след като само преди дни лиши партиите от
прозрачно финансиране”, аргументира се Христов.
„По време на кампанията убеждавах избирателите,
че европейските избори са последният ни шанс и
следващи няма да има. Ще ни приканват да се разходим до урните, за могат камерите да покажат на света,
че и българите "гласуват". Уви, на 26 май гражданите
неглижираха вота. Апатията уби демокрацията”, констатира евродепутатът.

разкриха в цели 1200 протокола. Тогава по невидими
причини ЦИК не отчете
хиляди гласове и още повече
преференции от машините. Ако подобно гласуване
стане повсеместно, както е по закон, то ще се

разкрие реалния мащаб на
всички манипулации - поне
половината
протоколи
на секционите комисии.
Машинното гласуване намалява възможността за
подмяна на вота. Не е възможно да се анулира бюлети-

на само с едно драсване. За
контролиран вот се купуват
цели изборни секции, които
осигуряват победа, което е
безмислено при машинно гласуване. То вади веднага протокол, запаметен в апарата и убива манипулациите
при ръчно броене!
„Машините за гласуване
се оказаха скъпоструващи
играчи, които не доведоха
до по-честни и организирани избори”, аргументира се
Ненков. Той обаче не обясни
защо при това положение
изборите за президент и
ЕП ще запазят опцията за
подаване на бюлетина през
скъпата апаратура. Реално
става дума за един тип гласуване с еднакъв брой избирателни секции и комисии.
Електронното въвеждане на
данни би улеснило процеса,
тъй като веднъж въведени
данните се запометяват,
което всъщност намалява
разходите и времевия ресурс.
„Скъпият“ машинен вот,
на глас обаче си има напълно
конкретно обяснение, което
е поправимо. Аргументът
за цената е несъстоятелен, тъй като апаратите
се наемат от избори до
избори, вместо да бъдат
закупени и използвани многократно. Припомняме,
че фирмата Сиела Норма
системно печели конкурса
за предоставяне на устройствата точно с цената,
равна на стойността на
АПАРАТИТЕ.

Манолова: Машините не ядат кебапчета
"Машините не ядат кебапчета и не
вземат по 50 лв.", заяви на брифинг
омбудсманът Мая Манолова по повод решението на ГЕРБ да отмени
машинното гласуване. „Машините
разобличиха неотчитането на
гласове и кражбата на вот и това
е истинският мотив”, подчерта тя.
„ЦИК е виновникът за високата
цена на вота на европейските
избори”, категоричена е Манолова.
„Машинните разобличиха нечестното
съставяне на протоколите от СИК.
Доказателството за това е на сайта на
ЦИК. В 1 1 29 секции има неотчетени в
окончателния протокол преференции,

в 80 секции има неотчетени гласове за
партии. Това са близо 40% от секциите, в които е имало машини. СИК е
посочила в окончателния протокол
по-малко гласове за дадена партия
и даден кандидат от подадената
машина“, поясни тя.
„След машинното гласуване ще бъде
посечено и електронното”, прогнозира тя. По думите й аргументите да
бъде отменено машинното гласуване
при местните и парламентарните избори също са несъстоятелни, защото
и при европейските се гласува с
преференции, а при президентските отново има два тура.
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Тотев в Гърция, докато
ГЕРБ имаше конгрес
Пловдивският кмет
Иван Тотев не псисъства на съдбоносния форум на управляващите, а вместо
това пи узо в южната
ни съседка. В неделя, когато се състоя
конкреса на ГЕРБ, лидерът на Презареди
България Николай Бареков забеляза и отсне папарашки градоначалника по шорти
и на плаж. „В Гърция
съм на почивка със
семейството и приятелите и ми направи
впечатление, че кметът на родния ми
град Пловдив Иван
Тотев беше на плаж
на Бяло море по бермудки с узо и рибка
по същото време на
конгреса на неговата партия ГЕРБ в
София”, написа на
Фейсбук страницата си Бареков. Той
приложи и снимки за
доказателство. „Знаете ли защо? Също
така ще бъда благодарен да науча от вас,
моите ФБ приятели,

Градоначалникът по шорти, когато
решаваха рокадите след Цветанов
какви програмни документи прие управляващата вече 11-а
година партия ГЕРБ",
запита бившият евродепутат.
Припомняме, че от
19’ първи, още преди месеци писахме,
че от ГЕРБ най-вероятно повече няма
да издигнат Тотев
нито за кмет, нито
ще му предложат
ключова роля в партията. През март

съобщихме, че той
е аут за идващите
избори и последната
капка е била писмото
на
световноизвестния джазмен и филмов
композитор
Милчо
Левиев, който отправи тежки обвинения
към управлението на
родния му град. Сега
основното име, което се лансира като
кандидат на ГЕРБ за
кметския пост е на
областния управител

Борисов: Дачич хей сега ще види
“Той сега ще види какво
е неприемливо! Ей сега
ще види!”, заяви гневно
премиерът Бойко Борисов по адрес на сръбския външен министър
Ивица Дачич.
Премиерът заяви, че очаква извинение от него.
Той разкри, че се е разбрал със сръбския
си колега Ана Бърнабич и няма никакви
проблеми."То няма напрежение. Казах
й: Ана защо не излезе да ми благодари,
че поканих сръбските дивизиони да
тренират с нашите?”, разказа премиерът. "Толкова ви обичам, толкова са ми
приятели, как може да ме разбере по
начин, по който викаме си посланици,

правиме си, а нищо не
съм рекъл", каза Борисов
емоционално след вечеря с Бърнабич. „Техният
военен министър стоеше
до нашия. Неговият премиер стои до мен, когато
говори, и вчера си позволява да ми вика
посланика и да ми каже, че поведението
ми е неприемливо", коментира Борисов
скандала със сръбския министър. Всъщност, първо България привика в МВнР
сръбския посланик.
"ЕС значи не само европейски фондове, не
само да ти строят метро, магистрали, а отговорност и предвидимост", заяви Борисов
Още на - стр. 11.

Здравко Димитров,
който минава за близък приятел на премиера Бойко Борисов.
Тотев, който е покровителстван шефката
на бюджетната комисия на парламента
МенТа Стоянова - дългогодишна най-добра
приятелка на майка
му, попадна в немислост след рокадите в
ГЕРБ и отслабването
на крилото на Цветан
Цветанов.

ДИПЛОМАТ:
ВЛАСТТА СТАВА ВСЕ
ПО-НЕЛЕГИТИМНА
„Борисов ще печели
избор без Цветанов по
Цветановски”, заяви дипломатът Илиян Василев
по повод на предложенията за поправки в ИК. „От
референдума избраха да
изпълнят само партийните субсидии. Властта
става все по-брутална в
съзнанието, че става все
по нелегитимна”, констатира той. „Очакват нас
60% активност и машинното ще им пречи!?”, пише
бившият посланик.
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БСП: Опраскват
Изборния кодекс
„Всеки път в навечерието на избори променяме Изборния кодекс
(ИК)” , заяви Крум
Зарков от БСП във
връзка със законодателните промени на
управляващите. „Това
е пореден епизод от
сериала Опраскване
на ИК”, иронизира
Зарков. По думите му
машинното гласуване
е било съзнателно
опорочено, за да може
при последвалия
анализ да се стигне до
извода, че то трябва
да бъде премахнато.
„Правната комисия ще
разгледа внесените
предложения”, прогнозира той и апелира
към защита на минималните постижения
на демократичната
ни система.

Лукарски: СДС е
безгласна буква в
коалицията
"СДС е безгласна буква
в коалицията с ГЕРБ",
заяви пред bTV бившият
лидер на СДС и бивш
министър на икономиката Божидар Лукарски.
По думите му споразумение между двете
партии за евроизборите е имало само
пред журналистите.
В ЦИК обаче СДС не
е била регистрирана
като партия, посочи
той. „Цената на споразумението е подаяние
от ГЕРБ, а не коалиционно споразумение”,
посочи Лукарски. Той не
е против коалицията с
ГЕРБ, а е против начина,
по който тя се случи.
По думите на бившия
министър излъченият
евродепутат от СДС
Александър Йорданов
е благодарение на желанието и някои силни
хора на ГЕРБ, а не да
се изпълнят исканията
на СДС.
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СЛЕД СИГНАЛ НА МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ ПРОКУРАТУРАТА Разследването е започнало на
18 юни по жалба от митрополит
ПРЕТЪРСИ 2 НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ В СОФИЯ
Антоний и предметът му обхваща
След сигнал на митрополит Антоний, представляващ Българска
епархия в Западна и Средна Европа
към Българска източноправославна

църква Софийската градска прокуратура извърши претърсвания
и изземания в в две нотариални
кантори в София

Процесуално-следствени действия са
в рамките на образувано досъдебно
производство за данъчни престъпления,
документна измама и пране на пари.

ЕКСПЕРТИ: Посегнаха и на

най-мощната разузнавателна
служба у нас
Недопустимо е
ДАНС да се меси
в работата
на военното
разузнаваме,
смятат
специалистите
Експерти по национална
сигурност смятат, че акцията срещу двамата началници
на служба Военна информация в Министерството на
отбраната е предварително
режисирана от страна на
управляващите. Те целят да
бъде завладяна и тази служба
за разузнаване. Според тях е
недопустимо по какъвто и да
било начин ДАНС да се меси в
работата в военното разузнаване. Припомняме, че Военноокръжната прокуратура в София привлече като обвиняеми
бившия директор на служба
Военна информация в Министерството на отбраната
(военното разузнаване) Светослав Даскалов и настоящия Пламен Ангелов. Двамата
са обвинени в престъпление
по служба, тъй като според
ДАНС и прокуратурата са нарушили правилата за издаване
на разрешения за достъп до
класифицирана информация.
Бившият шеф на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова сподели, че не
е нормално ДАНС да влиза в
служба Военна информация.
Именно по сигнал на ДАНС е
започнало разследването сре-

щу Светослав Даскалов и Петко Ангелов.
"Правомощията на ДАНС
се отнасят за всички останали, освен за службите за
сигурност", сподели Маркова
в предаваенто Нещо повече
по БНР.
"Надявам се ДАНС да не е
влязла на проверка в Служба
Военна информация. Самата
служба би трябвало да има
собствено звено Сигурност,
което да обезпечава, да гарантира вътрешната сигурност
на тази специална служба", коментира още доц. Маркова.
"Това оповестяване е изключително позорно и застрашаващо националната
сигурност. Искрено се надявам, че тази информация
няма да се потвърди при инспекцията на НАТО".
По думите на Маркова публичността е вредна за сферата на сигурността на държавата:
"Самата система за сигурност трябва да има инструментариум, който да не

позволява допускането на каквито и да било пропуски, макар и технически, а на второ
място - да не допуска такова
невиждано досега като размер оповестяване на настъпили рискове или заплахи", завърши доц. Маркова.
Според генерал Атанас Атанасов цялата операция срещу
военното разузнаване е изключително обезпокоителна:
„Това е завършващата
фаза на операцията Сараите овладяват сектора
за сигурност.Важно е да
се знае, че става въпрос
за условие договорено от
Борисов със Сарайско-библиотекарската групировка за връщането му на
власт през 2014г.А именно,
че оперативните служби
ще се управляват като
на концесия от Сараите. След ДАНС, ДАТО, ДАР,
МВР дойде ред и на Военна
информация!За този процес говорех още в предното
Народно събрание”, сподели
генерал Атансов.
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разпоредителни сделки с имоти, собственост на Българската
Православна църква, допълват от
прокуратурата.

МЪЖ ЗАКЛА ЖЕНА СИ ПРЕД
ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА ИМ
Ром от врачанското с. Гложене
закла жена си след пиянски
скандал. Малко след полунощ
поредната почерпка в циганската махала завършила с жесток
скандал. 39-годишният Григор
Георгиев грабнал кухненски нож
и пред двете им деца заклал жена
си. 28-годишната Галина Стефанова умряла на място. Минути след
това мъжът й се наръгал няколко
пъти, за да сложи край на живота
си.
В 1.30 часа на спешния телефон
112 бил получен сигнал за тежко
криминално престъпление. Пристигналите спешни медици бързо
установили, че убиецът е загубил
много кръв и веднага го транспортирали във врачанската болница,
където се борят за живота му.
Той работи в София, вчера се
прибрал и затова решил да събере приятели да се почерпят.
Това не е първият скандал в
семейството на Галина и Григор. Миналата седмица жената
подала жалба в полицията, тъй
като била зверски пребита от
него. Мъжът подписал предупредителен протокол да не
тормози повече жена си, но в
понеделник вечер това не го е
спряло.

ЛОКОМОТИВЪТ НА ВЛАКА
БУРГАС – ЯМБОЛ СЕ
ЗАПАЛИ, ДРУГ ПЪК ПРЕГАЗИ
ЖЕНА КРАЙ ДУПНИЦА
Локомотивът на пътническия
влак между Бургас и Ямбол се е
запалил в движение. Инцидентът е станал в участъка между
гарите Дружба и Долно езеро
в посока Бургас. Във влака е
имало 150 души. По данни на
БДЖ няма пострадали.
При друг инцидент с влак жена
загина, след като бе прегазена
от пътуващата между Дупница
и София композиция. Прегазената жена е лежала на релсите.
Най-вероятно става дума за
самоубийство.
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София и Слънчев бряг са
топдестинациите на
България за Трип Адвайзър
30 000 туристи от
цял свят подредиха
местата в България
много ниско класиране
за спакурортите
¹

Äåñòèíàöèÿ

1. ................................................... София
2. ................................Слънчев бряг
3. ....................................................Варна
4. ............................................ Пловдив
5. ..................................................Банско

Н

ай-голямата световна
платформа за туризъм
Трип Адвайзър подреди своята годишна класация
на българските дестинации
на базата на мненията, написани в нея от 30 000 гости
от страната и чужбина. Не е
изненада, че София, която бележи удивителен ръст на туристопотока през последните
няколко години оглавява ранглистата. Ситибрейковете
са новата европейска мода,
която измества традиционните морски ваканции, а
българската столица бързо
се развива като атрактивно място за неколкодневните екскурзии, благодарение
както на лоу-кост авиокомпаниите, така на вече над 5000
апартамента под наем по
различните системи за настаняване в реални домове, а
също и с луксозните си хотели.
Въпреки всичкия негатив,
Слънчев бряг е втори в подреждането в допитването
до наши и международни
туристи.
Най-големият
ни курорт изпреварва морската столица Варна, която предлага комбинация
на градски и рекреативен
отдих. Фактът, че крайбрежните ни курорти за-

емат призови позиции е
показателен, че този тип
туризъм продължава да се
радва на популярност и одобрение. Европейската столица на културата Пловдив
е на четвърто място. Световната ни скидестинация
Банско е на пета позиция.
В десетката са още 4 морски
дестинации: Созопол, Св.Влас,
Несебър, Бургас и – изненадващо – Поморие е 11-а, следвани
от още крайбрежни: Златни
пясъци, Балчик, Приморско.
Шокираща на пръв поглед е
седмата позиция на Перник,
но тя е обяснима с придоби-

лия голяма слава през последните години кукерски фест
Сурва.
Чак 20-а е спастолицата Велинград, Сандански е едва 29-и,
Сапарева баня е 36-а – има какво да се работи по рекламата
на балнеотуризма ни. Незавидното 38-о място е на Албена е показателно, че комплексът е в голяма имиджова
криза. Лош маркетинг показва едва 49-ото място на
столицата на розите Казанлък, където е и уникалната
тракийска гробница – част
от Световното наследство
на ЮНЕСКО.

7. ................................................ Перник
12. ..........................Златни пясъци
15. ...................... Велико Търново
17. .......................................... Боровец
20. ................................... Велинград
21. ...................................Пампорово
23. ...........................................Лозенец
29. ..................................... Сандански
35. .............................. Копривщица
38. ..............................................Албена
41. .............................................. Трявна
46. ............................................... Хисаря
49. ....................................... Казанлък
50. ................................................ Видин
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иколета Лозанова
е готова да гушне
още едно бебе. Тя
се надява да има
момченце от половинката си
- футболистът Ники Михайлов, като дори ще кръсти
наследника на него. Това сподели самата тя пред феновете си. Защо не на дядо Боби
не става ясно. „В момента
не съм бременна, но съм го-

това да родя още едно дете.
Искам син и ще го кръстя
Ники“, призна бившата телевизионна водеща. Изкусителната брюнетка тушира слуховете, че с Михайлов
са разделени. Ни Ло коментира и бившия си съпруг Валери Божинов. Тези дни той
се раздели с атрактивната
сръбкиня Биляна Дол, след
като й изневери многократ-

>>КРАЛЯТ НА ЦИГАНСКАТА ЦИГУЛКА
С ПЪРВИ КОНЦЕРТ В СОФИЯ
Легендарният цигулар Роби
Лакатош с хиляди фенове по
света, в чиито бързи пръсти се
кълнат и джазмени, и класически музиканти, идва на 14 декември в първа зала на НДК
със своя ансамбъл. Взривяващ

микс от класика, джаз, романси, филмова музика и чардаш
очаква столичната публика.
„Когато Лакатош завъртя своята
първа каденца, Земята спря
да се върти!“, пишат за него в
британския вестник Индипен-

но. „Мога да нарека Валери
човека с най-чистата душа,
когото познавам. Не таи
негативни чувства към никого и помага на абсолютно
всеки“, заяви Лозанова. Неотдавна екс плеймейтката засне нова фотосесия, а
според мълвата се подготвя и за нов тв проект, който ще стартира в ефир от
тази есен.
дънт. Феноменалният виртуоз
направи от цигулката пресечна
точка на класиката, джаза и
чардаша. Посрещан е с овации
в най-големите зали в света
- Концергебау, Карнеги Хол,
Сантори Хол, Операта в Сидни
и е определян от критиката
като цигуларя с най-бързите
пръсти.
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ГАЛИН ИВАНОВ И СЪПРУГАТА МУ СЕ УСАМОТИХА
В ИТАЛИЯ

АЛИСИЯ ПОЗДРАВИ БИЛЯНА ДОЛ ЗА БОЖИНОВ
АЛИСИЯ ПОЗДРАВИ БИЛЯНА ДОЛ ЗА ОТКРОВЕНИЯ Й ПОСТ ЗА ВАЛЕРИ
БОЖИНОВ. 44-ГОДИШНАТА СРЪБКИНЯ ПРИЗНА, ЧЕ ФУТБОЛИСТЪТ Й Е
ИЗНЕВЕРЯВАЛ, ТАКА Я Е НАРАНИЛ И ДВАМАТА СА ПРИКЛЮЧИЛИ ВРЪЗКАТА СИ. „RESPECT“ НАПИСА ФОЛК ДИВАТА ПОД ПУБЛИКАЦИЯТА НА
ДОЛ. ПО-РАНО ТЯ ПРИЗНА, ЧЕ СЕ Е РАЗДЕЛИЛА С ВАЛЕРИ ЗАРАДИ СИСТЕМНИЯ МУ НАГОН, С КОЙТО ТОЙ НЕ УСПЯЛ ДА СЕ ПРЕБОРИ. БОЖИНОВ
В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ БИЛ НАПЪЛНО ОБСЕБЕН ОТ СЕКСА И НЕ СПИРАЛ
ДА ИЗНЕВЕРЯВА ПО ВРЕМЕ НА ЦЯЛАТА ИМ ВРЪЗКА. МАЙКАТА НА СИНА
НА ВАЛЕРИ – АЛИСИЯ, СЪЩО ИЗЖИВЯ ПОДОБНИ ЕМОЦИИ ПРЕДИ ГОДИНИ. ИМЕННО ИЗНЕВЕРИТЕ НА БОЖИНКАТА СА ПРИЧИНАТА ЗА КРАЯ И
НА ТЯХНАТА ВРЪЗКА.

НиЛо: Искам син от
Ники Михайлов
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ДЖОЛИ ОЗАРИ
ПАРИЖ
В последните дни
холивудската
актриса
Анджелина Джоли
може да
бъде забелязана
в Париж.
Тя се
завръща
на голям
екран тази есен с продължението на Господарка на
злото. Анджи е във френската столица, за да снима
нова реклама за парфюм.
Звездата се разходи по
улиците на Париж, заедно
със своята кръстница, актрисата Жаклин Бисе. Двете
дами бяха съчетали облеклата
си, а папараците ги заснеха на
излизане от хотела, в който са
отседнали.Джоли е заложила
на красива светла рокля с
дълги ръкави, както и колан в
стил 70-те години, който пасва
с обувките. От Vogue отбелязват, че красивите актриси пасват идеално на представата за
парижки стил. По-рано Джоли
позира на красив френски
прозорец, докато снимаше
рекламата за парфюма.

НАЦИОНАЛЪТ ПО ФУТБОЛ ГАЛИН ИВАНОВ Е
НА ПОЧИВКА СЪС СЪПРУГАТА СИ ДИЛЯНА.
МЛАДОТО СЕМЕЙСТВО
ЩУРМУВА ИТАЛИЯ,
КАТО ТЕЗИ ДНИ СА СЕ
УСАМОТИЛИ В ИТАЛИАНСКОТО ЕЗЕРО ГАРДА
СТАВА ЯСНО ОТ ИНСТАГРАМ. ОСВЕН ЧЕ СЕ
ЛЮБУВАТ НА ПРЕКРАС-

НИТЕ ГЛЕДКИ, ВЛЮБЕНИТЕ РАЗПУСКАТ
ПО ЯХТИ, ИЗИСКАНИ
РЕСТОРАНТИ, КЛУБОВЕ
И ЛЪСКАВИ БУТИЦИ.
ОТ КАДРИТЕ, КОИТО
ПУБЛИКУВАТ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ СА САМИ,
НО ИЗТОЧНИЦИ ИЗДАВАТ, ЧЕ ФУТБОЛИСТЪТ
И ПОЛОВИНКАТА МУ

СА НАЕЛИ ОГРОМНА
ВИЛА, КОЯТО СПОДЕЛЯТ С БЛИЗКИ ХОРА .
СЛЕД БРОЕНИ ДНИ ЩЕ
СТАНЕ ЯСНО И КОЙ Е
СЛЕДВАЩИЯТ ТИМ, В
КОЙТО ЩЕ ИГРАЕ БЪЛГАРИНЪТ. ПРЕГОВОРИТЕ МУ СА С НОМЕР 1 В
УНГАРИЯ - ФЕРЕНЦВАРОШ И АКАДЕМИЯ
ПУШКАШ.

Сашка Васева
се развежда
Фолк иконата Сашка Васева е на път да прекрати
брака си, който трае вече две
десетилетия. Дупнишката
Мадона и съпругът й – Христо Бакърджиев, преминават
през сериозна криза в отношенията си. Според мълвата, певицата живее сама с
дъщеря си Христина-Елена
и сина си Христо-Никола,
след като Бакърджиев е напуснал семейното гнездо. За
проблема в брака на Сашка

и Христо се заговори, след
като култовата изпълнителка промени статуса си
във Фейсбук. От омъжена,
семейното положение на Васева премина в сложно е. Това
не е първият път, в който
Васева обмисля да се разведе
с Бакърджиев. След първия
път, в който подава документите, тя забременява с второто им дете и молбата е
оттеглена. През 2015 година
двамата отново се скараха

Дуа Липа и Ануар Хадид са
новата светска двойка

Певицата Дуа Липа
демонстрира връзката си с модела Ануар
Хадид на фестивала
Бритиш съмър тайм
в лондонския Хайд
парк. Определено
разнежена, 23-годишната певица си
прекарваше чудесно.
Двамата с Ануар често
се прегръщаха, докато
се наслаждаваха на
музиката, а след това
танцуваха заедно, пише Дейли мейл. За връзката им се заговори миналия месец, само три седмици след като Дуа Липа се
раздели с Айзък Карю. Ануар е по-малкият брат на манекенките
Бела и Джиджи Хадид. Той е на 20 години и също е модел. Ануар, чието родно име всъщност е Оливър, подписва договор с
модната агенция IMG Models през 2016 г. На следващата година
става и лицето на мъжката модна линия на Hugo Boss. Излизал е
с Кендъл Дженър.

заради правата над семейната кола и Бакърджиев подаде
молба за развод. Певицата се
опита да поднови поп-фолк

кариерата си с участие във
ВИП Брадър и с нова песен с
модерно звучене, но и там нещата не потръгнаха.

ТЕО УШЕВ ВОДИ МАСТЕР КЛАС В БЪЛГАРИЯ
За първи път тази година в рамките на Международния филмов фестивал в Бургас ще се
проведат два мастер класа. Те ще бъдат водени
от първия български аниматор, номиниран
за награда Оскар - Теодор Ушев и звездата
на българското кино, актьорът и режисьорът
Мариан Вълев. Третото му издание ще стартира на 19-и юли и ще продължи до 25-ти юли.
Петчленно авторитетно международно жури в
състав - италианския фотограф Алесио Максимилиан Шродер,
турския режисьор Илкер Савашкурт, режисьорката Ирена Даскалова, унгарската продуцентка Вики Река Киш и режисьорката Анна
Горанова ще оценява филмовата селекция на фестивала.

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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>>ГРИШО ЩЯЛ ДА СТРОИ ИЗВЪН СОФИЯ, ОБЕЩА БОРИСОВ
ПРЕМИЕРЪТ БОЙКО БОРИСОВ ОБЯСНИ, ЧЕ ГРИГОР ДИМИТРОВ НЯМАЛО ДА СТРОИ НА ИМОТА НА МАЛЕЕВИ В БОРИСОВАТА ГРАДИНА, ПРИДОБИТ ЧРЕЗ ЗАМЕНКИ, ОЩЕТИЛИ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА С 22 МЛН.ЛВ., А ИЗВЪН ГРАДА. ЩЯЛ
ДА ПРАВИ СВОЯ АКАДЕМИЯ. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ, ИЗПАДНАЛ ОТ ТОП 50 НА СВЕТОВНИЯ ТЕНИС, МУ БИЛ СПОДЕЛИЛ ИДЕИТЕ СИ. ИНФОРМАЦИЯТА ИЗГЛЕЖДА НЕ ОСОБЕНО ПРАВДИВА: НИКОЙ НЕ ХОДИ ПРИ ПРЕМИЕРА ПРОСТО НА ОБМЕН
НА МНЕНИЯ. И ЗА СПОДЕЛЯНЕ ИЛИ ИЗПОВЯДВАНЕ. ОБИКНОВЕНО ОТ НЕГО СЕ ИСКА ИЛИ СЕ МОЛИ ЗА УРЕЖДАНЕ
НА НЕЩА. СЪМНЕНИЕТО, ЧЕ Е ИМАЛО НАМЕРЕНИЕ ЗА СДЕЛКА, НО МЕДИЙНИЯТ ШУМ Я ОСУЕТИ, ОСТАВА. ТАКА СЕ
КОМЕНТИРА И МЪЛЧАНИЕТО НА ГРИГОР, КОЙТО НЕ ОПРОВЕРГА НОВИНАТА, ТРЪГНАЛА ПЪРВО ОТ БЛИЦ.

„Започна полагането
на метална мрежа на
пътното платно на бул.
България. Тя има за цел
да заздрави бъдещата
настилка. До момента
са монтирани около 9
хил. кв. м в южното пътно платно между бул. Ив.
Гешов и естакадата към
бул. Витоша. Общо в ремонтирания участък ще
се положат 38 хил. кв. м
мрежа. „Тази технология
бе приложена и при ремонта на кръстовището
на Орлов мост и на участъка от бул. България,
който ремонтирахме основно миналата година
- между бул. Гоце Делчев
и бул. Ив. Гешов“, съобщи кметът Фандъкова.
Идеята е за по-голяма
стабилност и по-малко
образуване на т.нар. „коловози” на шосето. Без
основен ремонт, бул.
България вече 39 години
служи на София като

38 000 кв. м мрежа под новия
асфалт на бул. България
за по-стабилна настилка
една от двете основни
градски
магистрали,
заедно с бул. Цариградско шосе. Настилката
е положена през 1980 г.
при кмета Петър Междуречки (1978-1986 г.), починал неотдавна, когато е прокаран самият
булевард до Бояна – част
от зеления клин между
планината Витоша и
градския център, който
е негова идея и реализация. Също като булевард
Витоша в съвременния
му вид до Южния парк и
самия парк, ул. Фритьоф
Нансен и бул. Черни връх
до Драгалевци и др.

Ново улично и парково осветление
в жк Толстой
Ново улично и
парково осветление беше
изпълнено в жк
Толстой, район
Надежда, в карето между улиците Ген. Никола
Жеков, Йордан
Хаджиконстантинов - Джинот,
ул. Република и бул. Рожен. Поставени нови 140 стълба с лед
лампи, нова кабелна мрежа и ел. табла. Очаква се сметките
за ток от уличното осветление в това каре да паднат с 50%.
В тази част на комплекса са разположени над 60 жилищни
кооперации, детска градина №137 Калина Малина и 54-о
средно училище Св. Иван Рилски. Освен за обновяване на
уличното осветление в квартала, Столичната община е осигурила средства и за ремонт на тротоарите около училището
през следващите седмици.

снимка: Stolica.BG

5 млн. лв. инвестиции в
училищата в Люлин
Този месец ще бъде готов новият спортен салон на 37-о училище
Райна Княгиня за 320 деца. „Само в Люлин за детски градини и училища Столичната община е инвестирала 5 млн. лв. За тази година
строим 10 училища, а 5 от тях са с физкултурни салони. През 2019
година имаме рекорден бюдежт за модернизация и строителство
на детски градини и училища. С последно одобрените 2 млн. лв.
от приватизационния фонд, общо инвестираме 82 млн. лв.“, каза
кметът на София Йорданка Фандъкова.
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ХОРОСКОП

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

Овните да се съсредоточат върху
по-близките си цели.Денят на
Лъвовете ще бъде разнообразен,
но и малко уморителен. Изненади
от различен характер могат
да пренаредят програмата на
Везните. Промени при Водолеите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Поставили сте
си задачи, за
които ще ви е
нужна повече
енергия. Съсредоточете
се върху по-близките си
цели, дългосрочните оставете за по-късен етап.

Динамиката
днес ще ви
подтикне към
адекватни
действия, с които да отговорите на очакванията и
да изпълните намеренията
си. Новите изисквания ще
ви навеждат на различни
мисли,.

Изненади
от различен
характер могат
да променят
програмата Ви за днес.
Къде с желание, къде помалко, ще се справите,
без да го превръщате в
голям проблем. Успявате!

Възможността
за избор ще ви
създаде известно
притеснение,
страхувайки се да не сгрешите. Попитайте сърцето
си и се съобразете с желанието му. Сами ще потърсите път към онези, с които
сте имали разногласия.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Предпочитани от вас
занимания
ще ви направят трудно достъпни
за околните. Запазете
добрите си отношения и
не прекъсвайте връзката
си тях, по-късно ще се
нуждаете от вниманието
и подкрепата им, па била
тя и морална.

Денят е разнообразен и
интересен, но и
малко изморителен. Плодотворни
делови контакти ще
подготвят навлизането
ви в нетипична за вас
сфера на дейност. Бъдете
дипломатични и любезни
и не се впускайте в многословни пререкания.

По свой начин ще
трансформирате
енергията, която
имате, така че да
постигнете максимума от
работата си. Творческите
занимания ще Ви подтикнат към разкриване на
нови заложби, каквито
имате в изобилие.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

С практичния
си усет ще се
насочите към
конкретни
задачи, водещи до бързи
резултати. Възможно е с
тях да събудите интереса на колегите си и да
получите предложения в
тази връзка.

Днес не подценявайте идеите,
които получавате от околните.
Може да се окаже, че сте
пропуснали нещо важно.
Интересна среща ще ви
помогне да забравите за
проблемите си и ще ви
изпълни с очаквания.

Ако потърсите път, ще
го откриете,
независимо на
къде сочи той. Съюзите
ли се с любовта, ще
развиете нови качества
и ще станете по-добри.
Това е сигурно, работете и за духовното си
усъвършенстване.

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще бъде облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура
ще бъде 20°, максималната 26°
В Перник ще има променлива облачност с
превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 12°, максималната 24°

За предпочитане е да се
съсредоточите
върху нещо,
което сте в състояние
да свършите в рамките
на деня. Явно няма да
успеете да се справите с
многото отложени дела.
Можете да разчитате на
помощта на близките си.

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

Русе

min: 12о max: 19о

min: 14о max: 23о

Варна

София

Велико Търново

min: 18о max: 25о

min: 12о max: 21о

min: 15о max: 22о

В София ще бъде предимно облачно с превалявания
от дъжд. Минималната температура ще бъде 12°, а
максималната 21°

Във Варна ще има променлива облачност
с възможни превалявания от дъжд и гръмотевични бури. Минималната температура
ще бъде 18°, максималната 25°

Риби

Перник

Пловдив

Бургас

min: 20о max: 26о
min: 12 max: 24
о

min: 18о max: 28о

о

Сандански

Кърджали

min: 14о max: 28о

min: 17о max: 27о

>>900 ЛВ. МИНИМАЛНА
ПЕНСИЯ В РУМЪНИЯ ПРИ
219,43 ЛВ. У НАС

София 1000,

Видин

Днес времето ще бъде предимо облачно с превалявания от дъжд. Mинималната
температура ще бъде 12°, а
максималната 28°.

В Пловдив ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд . Минималната
температура ще бъде 17°, максималната 28°

Стрелец

Този ден се
характеризира с
промени в личен
план. Към част
от тях от дълго време се
стремите, затова няма да
е чудно, че ще останете
особено доволни от
резултата. Печелите
време относно професионален проект, който сте
започнали.

www.19min.bg

СВЯТ

10.07.2019
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astro@19min.bg

ВРЕМЕ

С

рещата на ръководителите на
балканските държави в Босна мина под
знака на поредните демонстрации на Косово,
което не се чувстваше
достатъчно равнопоставено с останалите
държави, та се тръшна. А Албания, с която
подписа декларация за
обща външна политика,
го подкрепи в тропането с крак и бойкота.
Което не попречи на
останалите лидери да
се видят и да си поговорят в Сараево и недалечен ски курорт – и
босненската като нашата столица си има
планина, даже и зимна
олимпиада в нея се разигра.
За България обаче
най-интересно
беше
поведението на премиера Борисов като
наш представител на
срещата. Не особено
мъдро, на знака от Вашингтон, който ни изпраща за нов посланик
кюрдка – ясен символ
каква политика ще
води на Балканите и в
Близкия Изток, министър-председателят
ни засипа с похвали
турския
президент
Ердоган при беседата

С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА ЙОХАНИС БЕШЕ ПОТВЪРДЕНО
ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ СОЦПРАВИТЕЛСТВОТО И ГЛАСУВАНО
ОТ ПАРЛАМЕНТА НА РУМЪНИЯ
ВДИГАНЕ НА Т.НАР. БАЗОВА
ПЕНСИЯ В СЪСЕДНАТА НАМ
ДЪРЖАВА ОТ НАД 600 ЛВ. НА
НАД 900 ЛВ. ИЛИ С 50%. ТОВА
СЪОБЩИ ИЗВЕСТНИЯТ ЖУРНАЛИСТ ВЛАДИМИР БЕРЕАНУ,
ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА ОФИЦИ-
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АЛНА ИНФОРМАЦИЯ В БУКУРЕЩ. ПОПИТАН ОТ 19 МИНУТИ
ДАЛИ ПОД „БАЗОВА“ СЕ РАЗБИРА МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ, ТОЙ
ОТГОВОРИ УТВЪРДИТЕЛНО.
НАПОМНЯМЕ, ЧЕ У НАС, СЛЕД
УВЕЛИЧЕНИЕТО С 5,7%, ТЯ
СТАНА 219,43 ЛВ., А СРЕДНАТА
Е 386,27 ЛВ. ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА НИ ПЕНСИОНЕРИ СЕ
ВМЕСТВАТ МЕСЕЧНО В ТЕЗИ
ГРАНИЦИ.

Борисов похвали Ердоган пред
идването на US посланик кюрдка,
заплаши Сърбия неизвестно с
какво на форум с изолирано Косово

им. Известно е сериозното недоверие в
НАТО към вожда от
Анкара, изключителното обтягане на отношенията с нашите
съюзници. На този
фон международните
коментатори посрещнаха с изумление поведението на Борисов.
Той ги смути още
повече, като първо
поднесе нещо като

извинение в крачка
на сръбския премиер
г-ца Бърнабич, а след
това се закани, че ще
види какво щяло да
му се случи на нейния
външен министър Дачич, с когото си има
приказка. Какво? Не
уточни. Въпреки, че
Бърнабич подчерта, че
е сложен край, точка
на проблема, Борисов
продължи да разпал-

ва пожара. Като по
този начин наля вода
в мелницата на Косово, което очевидно не
беше на почит и от
страна на домакините от Босна, и на останалите балкански
лидери. Още по-странен е контекстът, тъй
като – както още вчера
– също дипломатично –
се изрази президентът
в Белград Вучич, тези

дни предстои Борисов
да посети комшиите.
Премиерът направи
и още един гаф, този
път с Македония. Той
обяви, че новият президент Стево Пендаровски бил първият,
който казва истината, пише скопският
сайт Фактор. От
това някои в Северна
Македония подразбраха, че примерно премиерът Заев е лъгал.
Сякаш по ирония на
съдбата дойде изявлението на колегата му
вчера: „Жертва съм
на измамници с антиНАТО
ориентация”.
Той обаче коментира
по този начин обаждането на руски пранкери, които го подлъгаха, като престориха
гласовете си на Порошенко и Столтенберг
и той им наговори
смехории.

Прокуратурата в Киев разследва неосъществен тв мост с Русия
Прокуратурата в Киев започна разследване по обвинение за държавна измяна
местната телевизия Нюз Уан, заради
намерението й да осъществи тв мост с
руската РТР на тема: Трябва да поговорим. Телевизията беше обсадена, жур-

налистите й получиха заплахи за живота
си. Даже президентът Зеленский взе
негативно отношение по темата в страна, за която се предполага, че споделя
евроценности, върховната от които е
свободата на словото. За сравнение, във

всички дискусионни предавания на руските
канали, при това на живо, се канят украински журналисти, както и американски, за
да има друга гледна точка по обсъжданите
теми. Въпреки че Москва е обвинявана
често за липса на свобода на словото.
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ПСЖ: Неймар може
да си тръгне при
добра оферта

С

лед като оправи футбола
ни, министър
председателят
Бойко Борисов се зае и с
тениса. Той разкри, че е
посъветвал най-добрия
ни тенисист Григор Димитров да идва за турнирите у нас и да играе
за България, плътно следейки критиките на 19
минути.
„Григор
Димитров
минах да го видя, защото имах и аз такава
контузия в рамото.
Изключително
тежка контузия. Казах му
единствено да идва на
турнирите и да играе за
България, защото това е
една инвестиция в обичта на българите”, каза
Борисов пред медии.

е довело до конфликт с
ръководството на Българската федерация по
тенис.
Гришо също така често не взема участие в
срещите на националния отбор в надпреварата за Купа Дейвис,
тъй като те не носят
финансови дивиденти и
точки за световната
ранглиста. Участва по
веднъж, за да може да
играе на олимпиада, за
което Найк дава $100
000 премия. В тази
връзка се очаква през

този сезон да видим 51ия в световната ранглиста да играе за България,
защото в противен случай е застрашен да пропусне участие на игрите
в Токио догодина.

Раздяла между френския футболен шампион ПСЖ и Неймар изглежда все по-възможна, след като бразилецът
не се яви на тренировка
на отбора преди началото
на новия сезон. Звездата
на парижани, която е очаква
завръщане в Барселона, не
е получила разрешение от
ПСЖ да отсъства и ще бъде
глобена.
След случката се засилва
и желанието на ПСЖ да се
раздели с играча. За това
намекна преди около месец
президентът Насер ал Хелайфи, който каза: „Неймар не е
каран насила да подпише с
клуба“. Спортният директор
Леонардо обяви, че са водени
разговори с бразилеца и, ако
той иска да си тръгне, няма
да бъде спиран. ПСЖ обаче
ще търси достатъчно добра
оферта.
„Неймар може да напусне
ПСЖ. Това ще се случи, ако
дойде оферта, която задоволява всички страни. Вече
имаше първоначален контакт
с Барселона, но той беше
по-скоро само повърхностен и
опознавателен“, каза Леонардо
пред Паризиен.

Седемкратната шампионка от Уимбълдън Серена
Уилямс получи глоба от
организаторите на турнира
заради вреди, които е нанесла на кортовете в Ол Инглънд клъб. Американката,
която се бори за 24-та титла
от шлема, е наказана с $10
000, че хвърли ракетата си в
първия мач от надпреварата.
Това е довело до увреждане
на тревната настилка. Случката е от мача с италианката
Джулиа Гато-Монтиконе.

Организаторите оповестиха и други глоби, които са
наложени на играчите в
Лондон. Фабио Фонини е
санкциониран с три хиляди
долара заради „неприлично
поведение“ по време на
загубата в третия кръг от Тенис Сандгрен (САЩ). Тогава
Фонини каза, че се надява
„бомба да избухне“ на целия
комплекс
Рекордната глоба беше
наложена на Бърнард
Томич. Австралиецът

беше лишен от сумата за
участие в първия кръг (45
хиляди паунда), след като
организаторите сметнаха,
че не е положил усилия
да се противопостави на
съперника си.
Най-добрият ни тенисист
Григор Димитров също
получи глоба от организаторите, след като не се
яви на задължителната
пресконференция след
отпадането си още в първия кръг.

БОЙКО БОРИСОВ:
Казах на Гришо да
играе в България
Както е известно, Григор Димитров пропусна 3
от четирите издания на
тенис турнира в София,
който бе създаден специално за него. Преди година
19’ Ви разкри и истинската причина за нежеланието на хасковлията да
участва в надпреварата
в София. От високопоставен източник научихме,
че неговият мениджър Георги Стоименов е поискал
той да организира турнира в Арена Армеец, което

>>$10 000 ГЛОБА ЗА СЕРЕНА
УИЛЯМС ЗА УВРЕЖДАНЕ
НА СВЕЩЕНАТА ТРЕВА НА
УИМБЪЛДЪН

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 /17 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 1150 години
Великоморавска мисия/п/
09.45 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот/п/
10.45 Капри тв филм /17 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 /3 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Островът на сините птици тв
филм /7 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 /18 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
/18 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 /5 епизод/
21.55 Госпожо Държавен секретар 2
тв филм /2 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 /17
епизод/(16)
00.20 История.bg 1150 години
Великоморавска мисия/п/
01.20 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот/п/
02.20 Госпожо Държавен секретар 2
тв филм /2 епизод/п/(14)
03.05 Дойче Веле: Шифт
03.20 Скритият език на парите
документална поредица/п/
03.40 Анна Герман тв филм /5
епизод/п/
04.30 Брат за брата 3 тв филм /17
епизод/п/(16)
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.40 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.7
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.46
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.72
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.3 еп.18
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ - сериал,
с.13, еп.45
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.40
21.00 Премиера:„Вътрешен човек“ сериал, еп.19
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.7
01.10 „Вечно твоя“ - сериал, еп.221, 222
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 „Ледове“ - приключенски филм с
уч. на Ричард Роксбърг, Франсис
О‘Конър, Клеър Форлани, Бен
Крос, Саймън Калоу, Патрик
Бъргин, Стивън Мойър, Сам Нийл
и др., I част
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 1
20.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10
21.00 „Етажна собственост“ - сериал,
сезон 1
22.00 „Рамбо: Първа кръв“ - екшън с уч.
на Силвестър Сталоун, Брайън
Денахи, Ричард Крена и др.
00.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/

19.00 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 4
19.30 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 5
20.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 18
21.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 19
22.00 Доказано невинни, еп. 13
22.55 Врагът сред нас, еп. 7
23.50 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 17
00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 11
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 12
01.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 18
02.30 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 19
03.15 Живите мъртви - седми сезон, еп. 8
04.15 Агентите на ЩИТ - четвърти сезон,
еп. 8
04.55 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 12

KinoNova
06.00 „От местопрестъплението: Кибер
атаки“ - сериал, сезон 2 /п/
07.00 „Въздушният Бъд: Шампионска
лига“ - семеен филм с уч. на Кевин
Зегерс, Дейл Мидкиф, Кейтлин
Уакс, Чилтън Крейн, Мартин
Фереро и др. /п/
09.00 „Дългото пътуване на любовта“
- романтичен филм с уч. на
Йохан Ърб, Ерин Котрел, Логан
Бартоломю , Джон Севидж, Уилям
Морган Шепърд, Джеймс Тъпър
и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението: Кибер
атаки“ - сериал, сезон 2
12.00 „Хук“ - приключенска комедия с уч.
на Дъстин Хофман, Робин Уилямс,
Джулия Робъртс, Боб Хоскинс,
Маги Смит, Каролин Гудал,
Амбър Скот, Чарли Корсмо, Лоръл
Кронин, Данте Баско и др.
15.30 „Карибски пирати: На края на
светa“ - приключенски екшън с
уч. на Джони Деп, Орландо Блум,
Кийра Найтли, Джефри Ръш, Джак
Дейвънпорт, Джонатан Прайс, Бил
Най и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението: Маями“ сериал, сезон 2
21.00 „Механикът“ - екшън-трилър с уч.
на Джейсън Стейтъм, Бен Фостър,
Доналд Съдърланд, Тони Голдуин,
Джеф Чейс и др.
23.00 „От местопрестъплението: Маями“ сериал, сезон 2 /п/
00.00 „Атомна блондинка“ - трилър с
уч. на Чарлийз Терон, Джеймс
Макавой, София Бутела, Джон
Гудмън, Тоби Джоунс, Еди Марсан,
Бил Скарсгард, Роланд Мьолер
и др. /п/

btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.8, 9
08.00 „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.
10.30 Телепазар
10.45 „Седем часа разлика“ - сериал, с.3
еп.10, 11
12.45 Телепазар
13.00 „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.
15.15 „Опасна зависимост“ - трилър (тв
филм, Канада, 2016), режисьор
Моника Мичъл, в ролите: Андреа
Боуен, Скот Листър, Чила Хорсдал,
Морган Тейлър Кембъл и др.
17.00 „Поли“ - приключенски, комедия
(САЩ, 1998), режисьор Джон Робъртс, в ролите: Джена Роуландс,
Тони Шалуб, Чийч Марин, Брус
Дейвисън и др.
18.45 Телепазар
19.00 „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.
21.00 „Доносник“ - екшън, драма, трилър
(САЩ, ОАЕ, Великобритания,
2013), режисьор Рик Роман Уо, в
ролите: Дуейн Джонсън, Сюзан
Сарандън, Джон Бърнтол, Бари
Пепър, Майкъл Кенет Уилямс
и др.
23.15 „Пристигане в Америка“ - комедия,
романтичен (САЩ, 1988),
режисьор Джон Ландис, в ролите:
Еди Мърфи, Арсенио Хол, Джеймс
Ърл Джоунс, Шери Хедли, Мадж
Синклер, Ерик Ла Сал и др.
01.45 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.10, 11
03.45 „Приятелю, Тед 2“ - комедия (САЩ,
2015), режисьор Сет Макфарлън,
в ролите: Марк Уолбърг, Аманда
Сайфред, Джовани Рибиси, Морган Фрийман, Патрик Уорбъртън,
Джесика Барт, Лиъм Нийсън,
Джон Слатъри и др. [14+]

FOX
05.15 Под наблюдение - трети сезон, еп. 18
06.00 Мелачката - първи сезон, еп. 17
06.25 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 2
06.45 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 3
07.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 17
08.00 Скорпион - първи сезон, еп. 17
08.55 Под наблюдение - трети сезон, еп. 18
09.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 9
10.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 10
10.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 16
11.40 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 17
12.35 Доказано невинни, еп. 12
13.30 Врагът сред нас, еп. 6
14.25 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 16
15.15 Макгайвър - първи сезон, еп. 18
16.10 Скорпион - първи сезон, еп. 18
17.10 Под наблюдение - трети сезон, еп. 19
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 9
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 10

Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /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 Операция История- предаване с
Росен Петров /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар
с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай Кръстев /п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
14.00 Insider с Бисер Варчев /п./
14.30 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /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 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17.30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
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 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Ок. Опис. Автограф. Токи. Оливия. Лаб. Лос. Хонолулу. Абоба. Орор. Балан. Ап. Евина дъщеря. Нион. Укази. Ар. Обиск. Ом. Да. Мобифони. Бака.
Ни. Щраус. Форум. Две. Нубия. Ми. Фиеста. Линда. Статут. Ажур. Европа. Лилит. Ало. Мантия. Си. Ани. Винт. Стек. Етна. Ки. Стан. Кларе. Шип. Еол. Балалайка.
Октоподи. Ол. Ис. Стол. Река. Тиса.
Отвесно: Охрана. Фас. Аек. Ос. Рало. Пирамиди. Антракт. Вино. Но. Веселина. То. Отворено общество. Алгол. Коилов. Баир. Тар. Гяури. Фа. Атомик. Бор. Ор. Стоун.
Упанишаде. Палуба. Консултант. Илик. Ифа. Аду. Ри. Би. Спа. Балъков. Финалист. Ло. Баща ми бояджията. Алт. Полонез. Лар. Аул. Еней. Коб. Ри.д. кум. Риск. Окис.
Хисаря. Адамит. Ти. Класа.
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МЕНДЕЛСОН
Хриси и Дани
са си наели цял
тролейбус за
най-щастливия
ден в живота
им.....

Снимка: Мария Павлова

Бате Гошо:

Григор бил казал
на Бойко, че
Хасково било
много променено.
Бойко пък казал
на Григор, че
Монте Карло не е
мръднало

Аделина Томова

-----------------------------------------------------------------------------------ГЕРБ отменя гласуването. Скъпо ни е.
Мирослав Иванов

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D
Катаджиите са като
малките деца. По

всяко време може да
изскочат на пътя…
:) :P :D
- Говорите ли сръбски?
- Мии, предимно го
пея.
Елисавета Петрова
:) :P :D
Ако днес България
беше на три морета,
сега нямаше да има
къде да ходим на
море.
Димитър Петков

умерено

:) :P :D
бЕл хакер срещу
черна магия и уртикария. По договаряне.
За контакти: Барни
Ръбъл (министър
на правосъдието в
България)
Васко Мавриков
:) :P :D
Говорят си две дечица:
- Вие вкъщи молите
ли се преди ядене?
- Не, моята майка

може да готви...
:) :P :D
На плажа, като има
червен флаг, хората къде ходят да
пишкат?
:) :P :D
Мързелът е найвредният измежду
греховете, защото
пречи да извършите
останалите.
:) :P :D
Най-тъпото на отпуската е, че трябва
да я хабиш за фейсбук от собственото
си време, а не от
работното.
:) :P :D
Умният мъж флиртува на плажа с
момичето с найбяла кожа - на нея
отпуската тепърва й
предстои.
:) :P :D
Той замина в командировка, а тя - при
майка си в Петрич...
На другият ден се
видяха на плажа в
Китен!
:) :P :D
- Скъпа, в събота
съм на лов. Знаеш,
че лов не се пропуска.
- Няма да има лов!
Разбих й муцуната
на оная лисица!
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

