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Цветя са поникнали в
пустинята Атакама...
Значи винаги
има надежда!
$ $

Поне $50 000 застрахователно покритие
при пътуване извън Европа

Всеки пети мъж
изневерява

Монако стана първата държава в Европа,
изцяло покрита от 5 G мрежа

Испанският съд определи 43-годишен мъж за
трети син на Хулио Иглесиас

Чайките пренасят устойчиви на антибиотици
бактерии

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Изнасяме евтиния,
за нас - скъпия ток

„В българската енергетика няма ясни правила
и всичко е оставено на самотек“, обяви шефът на
Националната електрическа компания (НЕК) Петър
Илиев пред енергийната
комисия в НС. Тя изслуша
босовете в сектора за състоянието на свободния
пазар на ток. По думите на
Илиев това води до изкривяване на борсовата търговия. Според него липсата
на правила е една от причините за оскъпяването
на електоенергията за промишлеността, тъй като
се позволява да се изнася
евтин ток, а в страната
остава скъпият. "В един
момент може и да няма
ток за свободния пазар",
прогнозира той, с което
потвърди и опасенията на
работодателите.
"Оказва се, че изнасяме
евтината енергия, а на
пазара у нас остава скъпата", посочи шефът на
НЕК. Той каза, че за година
от страната е изнесена
10,7 млн. мегават часа
енергия. С около 700 млн.
лв. за година и половина е

субсидиран токът на свободния пазар.
„Токът за бизнеса се оскъпява изкуствено с 20 лв.
на мегаватчас заради две
държавни плащания, които
качват цената”, посочи
още Илиев.
Припомняме, че в последните няколко месеца работодателите многократно
алармираха за цената на
електроенергията, договорена през борсовия сегмент. Тя отбелязва неимоверни скокове. Токът на

>>БСП: КЪДЕ ОТИВАТ 50 МЛН. ЛВ.
ЗА МАШИНИТЕ?
"Какво ще стане с парите, предвидени за закупуване на
машини за гласуване?", запита секретарят на ПГ на БСП
Ирена Анстасова пред БСТВ. Тя подчерта, че на последните избори по закон е трябвало да има 12 хил. апарата.
Атанасова обясни, че в бюджета на страната са отделени 50 млн. лв. за закупуване на машини, които не са
усвоени, защото за евроизборите са наети само 3 хил.
По думите й има причина за съгласието между четворната управляваща коалиция за премахване на машинното
гласуване. "Явно тази договорка си има цена, която знаят
само те. В този случай, в защитата на машинното гласуване, в парламента БСП е сама", категорична бе тя. „Всичко
това показва и желанието на управляващите в максимална степен да ограничат всички стъпки, предвидени
в Изборния кодекс, които допринасят за честността на
изборите”, посочи Атанасова.

свободния пазар в България за 3 юли т.г. се оказа
най-скъп в цяла Европа.
Постигната цена на пазара Ден напред на Българската независима енергийна борса е 195.4 лв./мВтч
базова мощност, което е
двойно повече от средното
ниво за ЕС и с 84% над цената за предния ден на 2
юли. Шефът на АИКБ Васил
Велев дори обвини, че има
признаци на организирана
престъпна група в енергетиката.

Същевременно 60% от
предлаганата енергия е от
държавните дружества,
посочи енергийният министър Теменужка Петкова.
Именно те е трябвало да
осигуряват ликвидност за
свободния пазар. Дружествата продават енергията си на пазарен принцип.
Българската борса имала
монополно положение според търговците, а освен
това имала задължителен
характер. Затова и търговците искат ускорена либе-

НИНОВА: ГЕРБ ще открадне
и местните избори
"Отмяната на машинното
гласуване е крачка към
подмяна на вота”, заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова на страницата
си във Фейсбук. „Машината не подправя
протоколи, не дописва
мъртви души и не носи
чували с бюлетини в
зала Армеец”, посочи
соцлидерката.
„Готвят се за кражба
и на местните избори.
Който не може да спе-

чели по честен начин, се
готви да спечели чрез
технология на изборния
процес. Само преди
шест месеца водихме
дебат в НС и приехме
машинното гласуване.
Сега отново, само три
месеца преди местните
избори, управляващите, подкрепени от
ДПС, внасят промени”,
припомни тя. „Защо?
Какво се случи за този
период?”, запита Нинова.

рализация.
Малко преди срещата в
енергийната комисия Петкова е сезирала КЕВР и КЗК
да проверят има ли някакъв проблем на свободния
пазар на електроенергия.
Напомняме, че работодателските организации
настояха за повсеместна
проверка още преди месец. Шефът на КЕВР Иван
Иванов също обеща „безпристрастна проверка” на
българската независима
енергийна борса.
„Имаше Европейски избори. На тях всички партии,
освен БСП, отбелязаха
спад в подкрепата спрямо
предишните европейски
избори. Въпреки целия
натиск,само БСП увеличи
броя на депутатите и
гласовете си. Няма начин
това да не е стреснало
управляващите и сателитите им. Затова решиха
да убият финансово
единствената опозиция
и да премахнат гаранцията за честен избормашинното гласуване”,
констатира лидерът на
БСП.
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равителството
одобри
подписването на
договора за изтребителите Ф-16. България ще плати за 6 бойни
и 2 учебни, вместо за 8
бойни машини, както е
по задание $1 млрд. 250
млн. или 2, 631 млрд.
лв. с ДДС при таван 1,8
млрд. лв. с ДДС. Това
са 831 млн.лв. повече
- колкото преизчисляване на всички пенсии
и вдигане на минималната на 300 лв. Припомняме, че рамката за сделката, която беше приета
от НС е 1,8 млрд, лв. и така
крайната цената надвишава предвиденото с над
800 млн. лв. Парламентът
трябва да се произнесе
преди
окончателното
подписване. Припомняме, че в средата на юни от
САЩ изпратиха проект за
договор, в който цената е
около 2 млрд. и 200 млн.
лв. Към сумата трябва да
се добявя и ДДС, което
възлиза над 412 млн. лв.
Данъкоплатците ще покрият невероятната сума,
въпреки страната ни има
финансови ями в редица
социални сфери, където
можеше да се пренасочат въпросните средства.
150 млн. лв. е дългът на
болниците. НЗОК има

Вземаме Ф-16 за
2, 631 млрд. лв с ДДС
Рамката за сделката
е надвишена
с 831 млн. лв.
още толкова дългове към
чуждите каси, заради
което умират чакащи за
трансплантации и сложни
операции. В края на юни
президентът Румен Радев
вече обяви, че сделката крие скрит разход от
около още 1 млрд., който
правителството трябва да
плати, за да получи нормално двойно оборудване. Същевременно американската страна настоява
сумата да бъде платена
накуп.
Освен цената, сделката за придобиване на
нови самолети няма да
се вмести и в поставения конкурсен срок от
2 години. Изтребителите
ще бъдат доставени поетапно до 2023г. тъй като
реално още не са произведени и съществуват
само на скица. Още на финалните етапи от конкурса
беше известно, че американският производител

Lockheed Martin не може
да предостави самолетите в посочената времева
рамка. Въпреки това везните все пак се наклониха
в полза на американския
вариант, след като в края
на м.г. посланикът на САЩ
у нас Ерик Рубин, заяви че
изборът на изтребителите
Ф-16 е „най-добрата инвестиция”. Радев, който е
военен пилот уточни, че
Ф-16 е самолет с високи
съвременни способности,
но с такива също са Юрофайтър и Грипен, който
бяха изключени от конкурса. Последният дава 10
бойни самолета и инвестиции за 1,8 млрд. лв. при
спазване на 2 -год. срок.

Отхвърлиха ветото на Радев за къмпингуването
Ветото на президента Румен Радев върху промените
в Закона за черноморското
крайбрежие бе отхвърлено с от 143 гласа на ГЕРБ,
ДПС, ОП и Воля. Против
гласуваха само 66 депутати
от БСП, а един от левицата
се въздържа.
Новите текстове, с които
се забранява разполагането на плажни принад-

лежности като палатки,
чадъри, кърпи и шезлонги върху пясъчните
дюни, бяха гласувани на 13
юни. При нарушение се
налагат глоби в размер
от 500 до 1000 лв. Приети
бяха санкции и за паркиране или преминаване на
автомобили през пясъчните
образувания от 1 000 до 3
000 лв.

В мотивите за ветото държавният глава посочва, че
ограниченията са значителни в сравнение със сегашния ред, както и че законът
въвежда строги санкции,
а не определя местата за
къмпингуване.
През последните седмици
в столицата имаше няколко
протеста срещу поправките
в закона.

ДАВАМЕ 1,9 МЛН. ЛВ. ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ
Пренасочиха допълнително 1 906 834 лв. към бюджета на Министерството на
външните работи за 2019 г.
за плащания към Механизма за бежанците в Турция.

Средствата ще бъдат
изплатени на три вноски.
Това е едно от решенията
на днешното заседание на
министрите от кабинета
Борисов-3.

Размерът на първия транш
за 2016-2018 г. по Механизма е 3 млрд. евро, а на
втория - също 3 млрд. евро.
Българският принос е 9 075
527 евро за целия период,

В крайна сметка страната се кани да закупи 6 бойни и 2 тренировъчни самолета. При положение,
че в постоянна поддръжка ще бъдат поне 2 машини, излиза, че реално пак
ще можем да разчитаме
само 4 от 8-те.
За сравнение, Полша ще
закупи за равностойността на 162 768 750 лв. суперсамолета Ф-35, докато
България се задоволява с
непроизведения и далеч
по-лош Ф-16, за по-висока
цена на бройка. Напомняме също, че парите, които ще платим за нашите
машини са точно, колкото Бахрейн плати за
16 от същите самолети.
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Свалиха Сидеров
от поста му в ОП

Лидерът на Атака Волен Сидеров вече не е председател
на ПГ на ОП. Новината, че е
свален от поста, бе потвърдена и от шефа на НС Цвета
Караянчева, която прочете
съобщението от парламентарната трибуна.
Решението е взето във вторник вечерта на коалиционен
съвет. Самият Сидеров,
както и неговите депутати не
са присъствали на събирането. Той е свален от поста с
гласовете на НФСБ и ВМРО.
Неофициално поводът е, че
Сидеров не бил изпълнявал
добре задълженията си като
председател и не свиквал
коалицонен съвет, който по
принцип се провежда всеки
вторник от месеци.
Новите съпредседатели са
Валентин Касабов от НФСБ и
Искрен Веселинов от ВМРО.

Атака: Анулираха
коалицията

Лидерът на Атака Волен
Сидеров обвини коалиционните партньори,
че рушат управлението
с отстраняването му от
председателския пост на
парламентарната група
на ОП. Същевременно
потвърди, че той самият
държи да бъде довършен
управленският мандат.
"Решението анулира
управленската коалиция,
заличава една част от
нейното заглавие", заяви
ИЗБИРАМЕ КМЕТОВЕ Сидеров пред Nova. По
думите му отстраняванеНА 27 ОКТОМВРИ
то е подготвяно месеци
Изборите за кметове и
преди това. "Да пораснат",
общински съветници ще
препоръча лидерът на
се проведат 27 октомври
Атака на коалиционните
2019 г. Датата беше насроси партньори от ВМРО и
чена от президента Румен НФСБ. Според атакиста
Радев. Указът на държавКаракачанов и Симеонов
ния глава е на основание демонстрирали с отстранячл. 98, т.1 от Конституция- ването му "комплекса към
та на България във връзка родителя, който е създал
с чл. 4, ал.1 от Изборния
нещо". „Всички тийнейкодекс.
джъри минават тази фаза,
бунтуват се към родителя",
анализира психологията на
или 0,15% от сумата.
скандала Сидеров.
След влизането в сила на
"Аз го разглеждам като инМеханизма миграционният фантилна фаза, психологинатиск на границата между чески, а политически аз ще
Република България и Ретърся мнението на ГЕРБ и
публика Турция е намалял
лидера Борисов", каза още
значително, уверяват от МС. Сидеров.
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Шефът на СГСъд
е извън закона
В продължение на
21 години Алексей
Трифонов е заемал
магистратска
длъжност в
нарушение на
нормите у нас

И

звecтнaтa paзcлeдвaщa жypнaлиcткa
Baля Axчиeвa ycпя
чpeз
Bъpxoвния
aдминиcтpaтивeн cъд (BAC)
дa изтpъгнe пpизнaниeтo
нa софийския Paйoн Илиндeн, чe тaзи aдминиcтpaция e издaлa бeз пpaвнo
ocнoвaниe дoкyмeнти зa
бългapcкo
гpaждaнcтвo
нa Aлeкceй Tpифoнoв, ceгa
пpeдceдaтeл нa Coфийcкия
Гpaдcки cъд (CГC). Taкa Axчиeвa пoлyчи дoкaзaтeлcтвo,
чe Bиcшият Cъдeбeн Cъвeт e
избpaл чyждeнeц, мacкиpaн
кaтo бългapcки гpaждaнин,
зa топмагистрат. Зaкoнни
ли ca издaдeнитe пpиcъди
oт CГC c тaкъв нeзaкoнeн
пpeдceдaтeл и кaквo ce
кpиe зaд мълчaниeтo нa
бългapcкитe влacти?, пита
тя в своето разследване, публикувано на сайта
EUelectionsBulgaria.com.
Cлeд мeceци yкpивaнe нa
инфopмaциятa
зa
гpaждaнcтвoтo нa Aлeкceй Tpифoнoв,
нaй-пocлe
излeзe
иcтинaтa, чe пpeдceдaтeлят
нa Coфийcкия гpaдcки cъд нямa
бългapcкo гpaждaнcтвo, cпopeд
oфициaлнитe дoкyмeнти.
Paйoн Илиндeн, след изpичнoтo питaнe нa Bъpxoвния
aдминиcтpaтивeн cъд (BAC),
paзкpи, чe Aктът зa paждaнe, кoйтo ca cъcтaвили в
тяxнaтa oбщинcкa aдминиcтpaция пpeз 1988 гoдинa –
16 гoдини cлeд paждaнeтo нa
Aлeкceй в Kypcк, CCCP, вcъщ-

нocт e cъcтaвeн бeз нaличиeтo нa кaквoтo и дa e пpaвнo ocнoвaниe.
От отговорите на ресорния за българското гражданство заместник-министър
на правосъдието – Десислава Ахладова става ясно, че
пpeдceдaтeлят нa CГC имa
cъмнитeлнo бългapcкo гpaждaнcтвo.
Зaщoтo
нитo
дeйcтвaщият към 1972-pa
гoдинa (гoдинaтa нa paждaнeтo нa Aлeкceй) Зaкoн зa
бългapcкoтo
гpaждaнcтвo,
нитo дeйcтвaщият тoгaвa
мeждyнapoдeн дoгoвop
–
Koнвeнциятa мeждy HPБ и
CCCP зa пpeдoтвpaтявaнe
възниквaнeтo нa двoйнoтo
гpaждaнcтвo, нe пpeдвиждaт Aлeкceй дa пoлyчи бългapcкo гpaждaнcтвo пo poждeниe. Зaмecтник-миниcтъp
Axлaдoвa твъpдeшe в oтгoвopитe cи, чe Aлeкceй Tpифoнoв нe e кaндидaтcтвaл
и нe e пpидoбил бългapcкo
гpaждaнcтвo пo нaтypaлизaция, нa ocнoвaниe – poдитeл
бългapcки гpaждaнин. A тoй
e paзпoлaгaл c тaкaвa пpaвнa възмoжнocт.
Случаят със съмнителното
гражданство на председате-

ля на най-големия съд в България стана публичен още
през месец април, след разследване на Валя Ахчиева. В
продължение на 21 години
той е заемал магистратски
пост извън закона. Присъдите, произнесени от него
пък могат да бъдат обявени за нищожни, след като
е заемал поста в разрез със
законите у нас.
„Bпpoчeм, Зaкoнът зa чyждeнцитe в Бългapия e мнoгo
яceн.
Cпopeд нeгo, aкo бъдaт
aнyлиpaни личнитe дoкyмeнти нa Aлeкceй кaтo бългapcки
гpaждaнин и тoй нe пpeдcтaви дpyг вaлидeн дoкyмeнт
зa caмoличнocт oт дpyгa
дъpжaвa, тo cлeдвa Aлeкceй
дa бъдe нacтaнeн в Дoмa зa
вpeмeннo нacтaнявaнe нa
чyждeнци в Бycмaнци.
Eтo дo тaкъв пapaдoкc
ce cтигa в eднa дъpжaвa, в
кoятo нямa въpxoвeнcтвo
нa зaкoнa: Eднo лицe, кoeтo
тpябвa дa e в Дoмa зa вpeмeннo нacтaнявaнe нa чyждeнци, cъщoтo лицe вcъщнocт…
yпpaвлявa нaй-гoлeмия cъд в
Бългapия” пише в своето разследване Валя Ахчиева.

ДРОНЪТ НА КАТСОФИЯ „ИЗБЯГА“
Неволите в родното министерство на вътрешните работи нямат
край. След като преди няколко
месеца полицаи се самообгазиха
с лютив спрей в опит да разпръснат десетина протестиращи, сега
родните пазители на реда загубиха и дрона си. Новата машина
на КАТ-София била тествана как
работи, но полицаите забравили да й въведат координати
къде точно да се върне и тя
отлетяла. Куриозната случка
се е разиграла преди няколко
месеца, но не е била огласявана публично, разясниха от
МВР, цитирани от в. Телеграф.
Причината е, че дронът не е
бил закупен с пари на ведомството, а с лични средства на
катаджиите.
Те решили да си купят дрон, за да
си помагат в работата и да бъдат
в крак с технологиите на 21-ви
век. Събрали си дребна сума пари
и купили машината за около 400
лева, споделиха униформените.
Решили да го тестват в двора на
столичния КАТ как лети. Направили няколко изпитания, а след това
решили да го пуснат на по-голяма височина. Щом катаджиите
пуснали дрона да лети, съвсем
забравили, че трябва да въведат
вGPS-а координати на мястото,
където трябва да се върне. На
него имало бутон home (дом),
който бил автоматичен. Катаджиите го щракнали и дронът отлетял
в неизвестна посока пред очите
им. По думите им имало и инструкция, която обаче не прочели
кой знае колко задълбочено.

ЧЕРНО-ЧЕРВЕН
ВЪЗДУХ ДУШИ
ГЪЛЪБОВО
Черно-червен въздух задушава
Гълъбово. Сам седмица след
аварията в горивната инсталация на ТЕЦ Брикел от кръга на
олигарха Ковачки населеното
място отново е обгърнато с
пелена от черен въздух. Жители
и управа на гр. Гълъбово са сериозни разтревожени от липсата
на адекватни мерки от страна
на отговорните институции и от
липсата на действия от страна на
собствениците на Брикел.
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ЧЕХИТЕ С НАД 1 МЛРД. ЛВ. ИСК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, НЕ Е ОТТЕГЛЕН
ФЕЙК СЕ ОКАЗА ОБЯВЕНОТО ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИТЕ НА ЧЕШКАТА ГРУПА
ЧЕЗ КЪМ БЪЛГАРИЯ С ИСК ЗА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЕВРО – НАД МИЛИАРД В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА. ТОВА СА ЗАЯВИЛИ
ПРЕД ДЕПУТАТИТЕ В СВОЯТА СТРАНА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КОМПАНИЯТА. ИСКЪТ Е ЗАВЕДЕН ПРЕЗ 2016 Г. И ЩЕ СЕ
РАЗВИЕ КАТО АНАЛОГИЧЕН, КОЙТО ВЕЧЕ ФИРМАТА Е СПЕЧЕЛИЛА СРЕЩУ АЛБАНИЯ. ЧЕЗ НЕ КОМЕНТИРА КОНКРЕТНАТА СУМА, НО СПОРЕД ПУБЛИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ В.КАПИТАЛ СТАВА ДУМА ЗА 600 000 000 ЕВРО. НЕОТДАВНА
ПРИКЛЮЧИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО НЕ НИ Е ИЗВЕСТНО КАТО СУМА, ДЕЛОТО ЗА 500 МЛН. ЕВРО НА ДРУГО ОТ
ЕРП-ТАТА – ЕВН, ПРОТИВ РОДНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, НА КОЕТО НИЕ ПЛАЩАМЕ СМЕТКАТА ОТ ДЖОБОВЕТЕ СИ.

Заместник-председателят на борда на директорите на чешката
група ЧЕЗ Томаш Плескач
потвърди
информацията на 19 минути,
която
публикувахме
миналата седмица, че
първокласните международни финансови
институции Дойчебанк
и Номура, а не руски
капитали и олигарси
стоят зад кандидата
за българските активи
Еврохолд. Това е станало на среща с депутати
от националния парламент в Прага, пише
Биволъ. От разговора, в
който са участвали също
главният изпънителен

И

Дойчебанк и Номура
са гарантите на
Еврохолд, потвърди
вицето на ЧЕЗ
директор на групата
ЧЕЗ Даниел Бенеш и Павел Сирани, също член
на борда на дирокторите, е станало ясно още,
че след като нашата
Комисия за защита на
конкуренцията блокира
сделката на одобрения
купувач на български-

през това лято Lidl
предлага вълнуващи
награди. Веригата
дава възможност на 33 свои
клиенти да спечелят ваучер
на стойност 3000 лв. Кампанията се организира за втора
поредна година, като през
2018 г. хиляди потребители
пробваха своя късмет и се
съревноваваха за примамливата награда.
Всички желаещи да се преборят за една от наградите
– ваучер на стойност 3000 лв.,
трябва да пазаруват през юли
в магазините на веригата в
страната за минимум 33 лв. и
да регистрират своята касова
бележка на www.lidl.bg/3000.
Щастливците ще бъдат избрани на случаен принцип след
края на играта.
Ваучерите могат да бъдат
използвани многократно в
магазините на Lidl, до изчерпване на сумата.
Играта „33 x 3000“ продължава от 1 до 31 юли 2019 г. В
рамките на този период всеки
желаещ може да участва
неограничен брой пъти, като
всеки път трябва да регистрира различен касов бон. Всеки

те активи – Инерком,
ЧЕЗ се е обърнала към
Еврохолд за оферта.
Вицето на групата ЧЕЗ
обяснява, че „Еврохолд
е подкрепяла Инерком”.
Асен Христов от Еврохолд коментира пред
Биволъ, че през май-юни
2018 г. наистина е има-

ло преговори за влизане
на холдинга в сделката,
защото Христов не е получил яснота кой с какви
пари стои зад Инерком
и най-вече – било е невъзможно да се получи
контрола от 51% в бъдещо общо дружество. За
разлика от този случай,

големите шефове на групата ЧЕЗ конкретно са
цитирали Дойчебанк и
Номура като финансиращи сделката на Еврохолд
за българските активи
на чешката компания.
Пред Биволъ Христов коментира, че лично той
няма право да коментира, но очевидно босовете на групата ЧЕЗ се
позовават на писмата
с гаранции от банките, които са получили.
Така категорично отпада слух, който беше
пуснат от ДПС в българските медии за руско финансиране или за
участие на чешкия милиардер Витек.

ПРЕЗ ЮЛИ ЛИДЛ РАЗДАВА
33 ВАУЧЕРА ПО 3000 ЛВ.

от участниците следва да
запази касовата си бележка
и да представи копие от нея
при получаване на награда, в

случай, че бъде изтеглен като
победител.
Печелившите участници ще
бъдат определени и анон-

сирани в началото на август.
Повече информация и пълните условия на играта може да
откриете на www.lidl.bg/3000.
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ПРОИЗВОДСТВОТО НА “МЛЕЧНИ” ПРОДУКТИ С ПАЛМОВО МАСЛО СЕ УВЕЛИЧАВА
Производството на сирене менте у нас се
увеличава, показват официалните данни на
Министерството на земеделието, храните
и горите, предаде bgonair.bg. За първите
5 месеца на 2019 г. мандрите са произвели 4 900 тона сирене с добавени
растителни мазнини, с 300 т. повече от
м.г. „Очевидно за Министерството на зе-

меделието здравето на хората не е приоритет. Промените в закона са неуспешни,
имитиращите продукти се увеличиха. Голяма част от тях са пласирани в детските
градини, в училищата, по ресторантите
и хотелите“, коментира микробиологът д-р
Сергей Иванов. Предприятията са свили
производството на истинско сирене.

За първите 5 м. са произведени 28 454
т., 1,3 т. по-малко от м.г.“Единственото
работещо решение за България е пълна
забрана на хидрогенираните мазнини.
Министерството на земеделието обаче
пренебрегна мнението на експертите и
производителите на истински млечни продукти“, допълни още д-р Иванов.

Русенският кмет даден на
КПКОНПИ за съжителство
със замката си

Р

усенският
кмет
Пламен Стоилов и
неговият заместник-кмет Даниела
Шилкова живеят заедно.
Двамата са карали един
мандат като съпруг и съпруга на други хора, а през
този успяват да постигнат
разводи. Стоилов – през 2017
г., а Шилкова – през 2018 г.
По това време вече живеят
отдавна заедно, заедно почиват и дори са в служебни
командировки. Това се твърди в сигнал до КПКОНПИ,
разпратен до всички медии
от гражданина Пламен Минев, придружен с документи, адреси и съдебни решения по свързаните казуси.
В него се казва, че в съжителството няма нищо
лошо, освен че двамата
управляват една от найголемите общини у нас, а
освен това са в йерархическа зависимост, което пък
е сериозен конфликт на
интереси. Което, разбира
се, далеч не е единственият скандален казус около
русенския кмет, който със
сигурност ще попадне в полезрението на новообразува-

ната Етична Комисия – Моралната полиция на ГЕРБ,
освен на държавния орган
КПКОНПИ.

Следват още разкрития
за градоначалника на дунавската столица на България.

НЕ СТАВА ЗА СПА ВОДАТА В
ПАВЕЛ БАНЯ, АЛАРМИРА ШЕФЪТ
НА БОЛНИЦАТА В КУРОРТА
Минералната вода в Павел баня
съдържа флуор и радиоактивния
газ радон, затова според специалистите водата трябва да се използва
изрично и само по лекарско предписание, каза пред Хоризонт директорът на Специализираната болница
за рехабилитация в курорта д-р
Йордан Гечев. „В никакъв случай
не бива да се използва в затворени помещения продължително
време. Това трябва да се обяснява на
всички пациенти, а вече те ще вземат своето решение“, коментира той.
Това е втората вода в България по
количество на флуор след Овощник
в Казанлъшките минерални бани.
Флуорът е елемент, който изгражда
костите и зъбите при подрастващите
и е доста полезен, когато се използва в нормални количества, но лаическата му употреба може да доведе
до отравяния, предупреди специалистът. „Навремето имаше Институт
по балнеология, където имаше
разработени методики за всяка минерална вода и се прилагаха коректно. Сега вече тези неща започнаха
да се пренебрегват и да се смесват
спа и уелнес с балнеолечение, което
е коренно различно и се получават
деформации“, сподели наблюденията си лекарят. „Спа процедурите са
за удоволствие, а балнеолечението
вече изисква компетентността на
лекаря по физикална и рехабилитационна медицина. Минералната
вода в Павел баня не е за спа процедури”, категорично изтъкна Йордан
Гечев. Годишно около 6 хиляди души
преминават през Специализираната
болница в курорта по клинични
пътеки и с направления от НОИ, така
и на свободен прием.

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

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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НОВО ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ В МЛАДОСТ 3 И 1А
НОВО УЛИЧНО ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА В
ЖК МЛАДОСТ 3. ЛАМПИТЕ,
КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ СА ОТ Т.
НАР. ДВОЙНИ РОГАТКИ, ЗА ДА
БЪДАТ ОСВЕТЕНИ НЕ САМО
УЛИЦИТЕ МЕЖДУ БЛОКОВЕТЕ,
А И ПЛОЩАДКИТЕ ДО ТЯХ,
ОБЯСНИХА СПЕЦИАЛИСТИ-

ТЕ. МИНАЛАТА ГОДИНА В
РАЙОНА Е ПОЛОЖЕНА НОВА
ТРЪБНА МРЕЖА С ШАХТА, А
ТАЗИ ГОДИНА СЕ ПОСТАВЯТ
СТЪЛБОВЕТЕ. СЛЕД МЛАДОСТ
3, ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ СЕДМИЦИ НОВИ СТЪЛБОВЕ ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ
И В МЛАДОСТ 1А.

217,9 млн.лв. от ЕС за нови
82 електробуса, 30 тролея
и 25 трамвая в София

С

толичната община спечели европейско финансиране за 217, 9 млн. лв.по
оперативна програма Околна
среда на ЕС като безвъмездно
финансиране – без самоучастие
от кметската хазна, което
спести поне 40 млн. лв., за обновяване на градския гранспорт. Те
ще бъдат одобрени в четвъртък
на заседанието на СОС на база
доклад на Йорданка Фандъкова.
Става дума за 3 проекта на различните дружества на общинския транспорт. И преди тях
намаляването на вредните от
градския транспорт е 2,5 пъти
след набавянето на нови возила
през последните 3 години.
По първия ще бъдат закупени още 30 нови 6-метрови електробуса, плюс още 22 съчленени
с дължина до 9 метра. В София
вече пътуват над 20 абсолютно безвредни за околната среда
возила от този тип, които се
зареждат само на ток, а така
спестяват и огромни разходи за
гориво. Общият брой на електробусите ще стане над 100,
тъй като ще бъдат закупени по
втория проект още 30 машини,
само че нископодови, които са
и бързозарядни – последният
писък на технологиите. Те ще
заменят по линиите стари дизелови возила. За тролейбусния
транспорт обновлението ще
стане на практика 100%, тъй
като с европарите по втория

Общината успя за 3 години да намали
2,5 пъти вредните емисии от градския
транспорт и продължава напред

проект ще се набавят и още 30
нови тролейбуса. Те се движат
по линиите 6,7 и 11.
Третият проект е за закупуване на 25 нови нископодови
трамвая за линиите 4 и 18, след
като за 3 години напълно беше
подменена линия 7, а по линия 5
от есента или най-късно догодина ще тръгнат други нови 13
мотриси.

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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АЛИСИЯ И НИЛО КУПОНЯСВАТ В СЪНИ

Антон Порязов
разказа
за Бътлър
и Йовович
>>ТЕДИ БУРГАЗЛИЕВА
ПОКАЗА БЛИЗНАЦИТЕ
Теди Бургазлиева, която живее
в САЩ със съпруга си и двете
им деца Раян и Ема, пусна много
чаровни снимки на нея и близнаците в Инстаграм. На тях Мис
България 2002 е с прекрасна
лятна рокля в синьо и с венец на
главата. Тя поднася специални
благодарности на фотографите,
които са успели да уловят найдобрите моменти, а не всичките
с викове и бебешки плач. Съпругът й, бившият автомобилен
състезател, Симеон Иванов,
също е участвал във фотосесията
с близнаците. „Скъпи Ема и Раян,
благодаря ви, че ме избрахте
за своя майка. Благодаря ви, че
ме учите на нещо ново всеки
ден. Сега знам много повече за
любовта, търпението, доверието,
постоянството и благодарността,
благодарение на вас“, продължава прочувствения си пост
миската.

ДЖОЛИ: НЯМА
ДА ИМА СВАТБА

Дарина
като
Имелда
Маркос
Дарина Павлова си постна черно-бяло селфи.
След толкова много
разкрасителни екстри
вдовицата на Мулти от
Казанлък съвсем е заприличала на вдовицата
на филипинския диктатор Маркос - Имелда.
Спорно е колекцията от
обувки на коя от двете
е по-голяма. Иначе Павлова тези дни заминава
за италианския остров
Иския, където ще се проведе поредният филмов
фестивал, в чийто борд
членува Мадам Мулти.
Там се очаква да акостират холивудската звезда
Ума Търман, легендарният музикант Боб Гелдоф,
както и шлагер звездите
АлБано и Ромина Пауър.

Битката между Анджелина
Джоли и Мишел Пфайфър
явно наистина ще е епична,
съдейки по първия трейлър
към втората част на Господарка на злото. Няма да
има сватба, категорична е
героинята на Джоли, която
всъщност е злата орисница
на Спящата красавица. Във
втората част на филма Пфайфър е в ролята на майката
на чаровния принц, който
иска да се ожени за Аврора.
Злата орисница Злодеида
и кралица Ингрид влизат в
зловеща битка, която ще разтресе целия магически свят и
ще разкрие, че Злодеида не
е единствената от своя вид,
което надали ще доведе до
нещо добро. Любовта между
Аврора и принц Филип е
обречена на тежки изпитания, а магията ще властва
като невидима покривка над
всички съдби в кралството.
Премиерата на филма у нас
ще бъде на 18 октомври.

А

нтон Порязов е от София и от малък мечтае
да бъде артист, спортист или диджей. Завършва
училище, работи известно
време в голяма търговска
компания, но от главата му
не излиза мисълта за НАТФИЗ.
На 29 години е приет в Академията. В момента е четвърти курс при Стефан
Данаилов. Късметът му
се усмихва и получава роли
в популярни сериали като
Столичани в повече, Връзки и Под прикритие. Освен
това участва и в холивудски
продукции - 300: Възходът на
една империя, Непобедимите 3, Код: Лондон. Има общи
сцени с холивудските звезди
Джерард Бътлър, Мила Йовович, Кейт Бекинсейл, сър
Бен Кингсли. „Сцената ми с
Мила Йовович бе малка, но извън снимачната площадка успях да й направя комплимент,
на който тя се усмихна“, разказа Порязов. „Срещата ми с
Бътлър е незабравима, той
ми каза, че съм човек със слънчева енергия и това ме зареди
с години напред“, сподели Порязов в Преди обед по бТВ.

ЛЯТОТО Е В РАЗГАРА СИ, А НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ЗВЕЗДИ НА
БЪЛГАРСКИЯ ШОУБИЗНЕС ПРЕДПОЧИТАТ ДА ГО ПРЕКАРВАТ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ. ТРАДИЦИОННО КОМПЛЕКСЪТ
Е ПРИТЕГАТЕЛНА ТОЧКА ЗА ИЗВЕСТНИ КРАСАВИЦИ, А
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ИЗОБИЛСТВАТ ОТ ТЕХНИ СНИМКИ
ПО ПЛАЖОВЕТЕ И КЛУБОВЕТЕ. ДВЕ ОТ ТЯХ ОБАЧЕ ПРЕДИЗВИКАХА ИСТИНСКА СЕНЗАЦИЯ И ВЪЛНА ОТ КОМЕНТАРИ.
АЛИСИЯ И НИКОЛЕТА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ НА ЕДНО И СЪЩО
МЯСТО. ИЗНЕНАДВАЩИТЕ ЗАГЛАВИЯ СЕ ПОЯВИХА СЛЕД
КАТО ДВЕТЕ ПУБЛИКУВАХА СНИМКИ ОТ BEDROOM BEACH.
СНИМКИТЕ СА ПРАВЕНИ В ИНТЕРВАЛ НА НЯКОЛКО ДНИ, А
ДВЕТЕ КРАСАВИЦИ ИЗГЛЕЖДАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕКСИ.
КАТО МАГНИТ ЗА МЪЖЕТЕ ПЪК ДЕЙСТВАТ ПЛЕЙМЕЙТКИТЕ
НОРА НЕДКОВА И АСЯ КАПЧИКОВА. ТЕ СЪЩО ЧЕСТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАБЕЛЯЗАНИ ВЪВ ВИП ЗОНАТА НА КЛУБА.

Снимат
осми сезон на
Откраднат
живот
До броени дни ще щракне
клапата за новия осми сезон на медицинската сага
Откраднат живот. Това по-

БИОНСЕ ПРЕДСТАВИ ЦАР ЛЪВ
НА ГРАНДИОЗНА ПРЕМИЕРА
В Лос Анджелис
се състоя
световната
галапремиера
на един от найочакваните филми тази година.
В прелестната
обстановка на
Dolby Theatre бе
организирано
грандиозно
посрещане на новата игрална
версия на обичания от малки и големи Цар Лъв, такова каквото само
един цар заслужава. Единствена и
неповторима по червения килим
премина Бионсе, която озвучава
вече порасналата Нала във филма.
Със зашеметяваща визия и осанка
на истинска кралица, Бионсе донесе
много усмивки и екзалтира феновете. Доналд Глоувър, известен още
като рапъра Childish Gambino, също
блестеше на специалното събитие и
съвсем в духа на порасналия Симба
подари много внимание на гостите.
Композиторът Ханс Цимър, възродил уникалната музика от филма,
също бе част от официалната вечер.

твърди пред феновете си актрисата Ралица Паскалева,
която влиза в образа на д-р
Галя Стилянова в сериала.“ Замислям се и осъзнавам, че аз и
Емил Марков сме от малкото
актьори и персонажи, които
сме още от 1-ви сезон. Можем спокойно да се наречем
ветерани в сериала. Петър и
Галя преживяха толкова много през тези години и епизоди. Любопитни ли сте какво
ще се случи от тук нататък
с тях и с другите образи? Аз,

КАЦАНЕТО НА ЛУНАТА:
НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗМАМА С
ТВ ПРЕМИЕРА

да! Нямам търпение!“, гласи
част от анонса на Паскалева
за новия сезон, който ще се
състои от 52 епизода. „Започвам снимки и цяло лято, без
почивка екипът на Откраднат живот ще се посвети на
новите епизоди, който ще се
изпълнени с много обрати, интриги, интересни и забавни
истории“, коментира и друга
актриса от поредица Деси
Бакърджиева, която редовият зрител познава като д-р
Хинова.

Традиционният фокус на Viasat
History върху Втората световна
война ще се изрази в поредицата
Ловци на нацисти, която ще се
излъчва всеки делничен ден от
22:00 часа, както и в предаването
Кацането на Луната и нацистите
– с премиера на 20 юли от 22:45.
Веднага следва и Кацането на
Луната: Най-голямата измама? от 23:50. Когато Нийл Армстронг
и Едуин Олдрин правят първите
си стъпки по лунната повърхност през юли 1969 г., хората в
света внезапно се разделят на
две категории - такива, които
вярват, че Аполо 11 наистина е
кацнал и такива, които не вярват.
Поредицата ще търси окончателен отговор, пресъздавайки
кацането на Луната и експериментирайки с различни теории,
чрез интервюта с водещи експерти, теории на конспирацията,
архивни материали и подробни
възстановки на кацането.
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ХОРОСКОП

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

Новости в живота на
Овните. Близнаците да
помислят за кратка
почивка. Работата
днес ще направи Девите
напрегнати и тревожни.
Скорпионите реализират
плановете си.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Давайки път
на новостите в
живота ви ще
последват развития, за които в известна
степен сте подготвени. В
много отношения те ще ви
донесат повече свобода в
действията, което напълно
съвпада със стремежите ви.

В хармония
сте със себе
си и заобикалящия ви
свят. Открити сте за новото
и успешно се справяте с
угнетяващите ви предразсъдъци. Полагайте усилия,
но не се насилвайте с безсмислени за вас начинания.

Всичко ще
подчините на
желанията си и
няма да жалите
усилията си, за да останете доволни. Това ще
внесе известно успокоение в душата Ви и ще Ви
направи по-напористи.

Този ден обещава да бъде спокоен и изпълнен
с приятни
занимания. С типичната си
уравновесеност изглаждате конфликтите в техния
зародиш, така че благодарение на вас днес в дома
ви цари хармония.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Бъдещето ви
предлага добри
възможности
за професионална реализация. Не
отбягвайте съветите на
вашите близки. Помислете за разширяване на
контактите си, срещите с
нови хора ще се окажат
благотворни.

Близостта на
семейството ви
дава спокойствие в душата
и навежда към по-ведри
мисли. Част от енергията
си ще вложите в изпълнение на желанията, към
които се стремите. Социални изяви също няма да
липсват днес.

Гледайте на препятствията, като
на поредното
предизвикателство, с което предстои да
се справите. Съхранете
приветливото си излъчване и добро настроение,
въпреки трудностите.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Близнаци

Дева

Стрелец

Ще сте осенени
от внезапно
хрумване и
това ще сложи
край на бездействието
ви. Бъдете активни и
направете нещата, които
искате. Помислете за
кратка почивка.

Работата днес
ще ви прави
напрегнати и
тревожни. Не се
ядосвайте за дреболии и
планирайте вечерта си.
Имате възможност добре
да се повеселите сред
близки хора. Развлеченията сега са желателни, не
ги пропускайте.

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 17°,
максималната 25°.
В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 8°, максималната 24°.

826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

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

Заемете се
изцяло с
практични
неща и успехът
ще ви съпътства. Бъдете
справедливи и милосърдни. Дайте воля на
най-доброто у себе си.
Ще бъдете възнаградени.

МИЛЕНА САВОВА

Риби

Плановете
на мнозина
от вас включват почивка.
Нуждаете се от зареждане с енергия, което
със сигурност ще ви се
отрази добре. Висините
ви привличат и устремени към тях ще им се
посветите.

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

Русе

min: 10о max: 26о

min: 12о max: 25о

Варна

София

Велико Търново

min: 16о max: 27о

min: 10о max: 24о

min: 12о max: 23о

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 10°, а максималната 24°.

Във Варна ще има променлива облачност . Минималната температура ще
бъде 16°, максималната 27°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Видин

Днес над страната
ще има променлива
облачност. Mинималната температура
ще бъде 8°, а максималната 27°.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
15°, максималната 27° .

Умеете да сте
бързи и точни
щом ситуацията го изисква.
По-добре така, отколкото
да изчаквате. Може да
са необходими повече
усилия, но резултатите
ще Ви удовлетворят.

Перник

Пловдив

Бургас

min: 17о max: 25о
min: 8о max: 24о

min: 15о max: 27о
Сандански

Кърджали

min: 8о max: 26о

min: 13о max: 23о

>>МЕРКЕЛ ПАК В КОНВУЛСИИ НА ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ
АНГЕЛА МЕРКЕЛ ПОЛУЧИ ПУБЛИЧНО ПРИСТЪП С УЖАСЯВАЩИ КОНВУЛСИИ ЗА ТРЕТИ ПЪТ
ЗА 3 СЕДМИЦИ. КАНЦЛЕРЪТ
СЕ РАЗТРЕПЕРИ ПО ВРЕМЕ
НА ОФИЦИАЛНОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ФИНЛАНДСКИЯ
СОЦПРЕМИЕР АНТИ РИНЕ В
БЕРЛИН. ТЯ БЕ ЗАБЕЛЯЗАНА
ДА ТРЕПЕРИ НЕКОНТРОЛИРУЕМО ПЪРВО НА 18 ЮНИ ПРИ

София 1000,
ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
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ВРЕМЕ

С

ър Ким Дароч,
британският
посланик във
Вашингтон,
уведоми с писмо до ресорния си заместникминистър в Лондон, че
напуска поста преди
края на неговия мандат
след по-малко от 5 месеца. Въпреки че английските медии обвиняват
незнайно защо бъдещия
си премиер Борис Джонсън, в документа на
дипломата ясно е записано, че причината е в
породеното недоверие.
То пък възникна, след
като изтекоха писания на посланика по
адрес на американския
президент Тръмп, когото той нарича „помпозен глупак”, „твърде
тъп”, „недееспособен”,
сиреч идиот, „некомпетентен” и с прочие
ругателства. В отговор
обитателят
на Овалния кабинет,
естествено,
нареди
на администрацията
да спре да работи с
дипломата. Което го
превърна в „персона
нон грата”, нежелана
личност, без да е обявяван такъв статут
за него.

ПОСРЕЩАНЕТО НА УКРАИНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР
ЗЕЛЕНСКИ, А ПОСЛЕ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО НА НОВИЯ МИНИСТЪР НА
ПРАВОСЪДИЕТО В БЕРЛИН.
ПРИ ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ ТЯ
ОБЯСНИ СЪСТОЯНИЕТО СИ С
ДЕХИДРАТАЦИЯ, НО ПРИ ВТОРИЯ КАЗА: НЕ ЗНАМ КАКВО
МИ СТАВА.

UK посланикът в
САЩ напуска след
ругателството
към Тръмп

Тъй като Тръмп пък
подкрепи публично Борис Джонсън в битката
за шеф на консерваторите и бъдещ премиер,
медиите критикуват
бившия външен министър на Англия, че не бил
подкрепил достатъчно

някогашния си подчинен в тв дебата във
вторник вечер с опонента си за лидерството
на партията Джеръми
Хънт, който е външен
министър в момента.
Масло в огъня наля
и все още премиерът

Тереза Мей, която нарече в парламента оставката на посланика,
позволил си най-меко
казано недипломатичен
тон към главния партньор на страната в цял
свят: „причина за голямо съжаление”. И каза,

че смята за „ненужно
да напуска поста”. „Ние
имаме към него огромен
дълг на благодарност”,
каза тя в помпозния
си стил. Това я накара
да хвърли стрели и към
Джонсън, пред когото
бе предпочетена да наследи неговия състудент Камерън като
лидер на торите и като
премиер през 2016 г., за
да ги доведе до най-голямото им падение в
историята като резултати.
Това, разбира се, е израз на безсилие, тъй
като гласуването на
членовете на Партията на практика е приключило преди вечерта
във вторник и със сигурност в сряда, по време
на парламентарните
дебати. Т.е. не печели
нищо от обругаването
на бъдещия лидер, вместо на един явно доказано неподходящ за дипломатическа мисия човек.
Джонсън
просто
подчерта, че добрите
отношения със САЩ
са „от фанстастично значение” за Великобритания. Което е
напълно вярно и то не
само за Острова.

Бягайте от ФБ, зове създателят на смартфона и Епъл
Съоснователят на Apple и създател на смартфона и смартустройствата изобщо – геният
Стив Возняк, която миналата година изтри
Фейсбук акаунта си след разкритията за
кражбите на данните на 50 милиона души от
Кембридж Аналитика, призова всички да напуснат социалната мрежа. “Вие си мислите,
че водите частни разговори и кореспон-

денция, казвате неща, които не искате да
бъдат чувани и публични от хора, които
не са най-близките ви, мислите си, че
имате тайни – нямате!”, заяви геният пред
TMZ в интервю на националното летище
Рейган във Вашингтон. „Да, има някакви предимства на ФБ, но струват ли си загубата на
лични данни и личен живот, на тайни. Моята

препоръка към хората е да си дадат сметка и
намерят път навън от Фейсбук”, зове Возняк.

12

СПОРТ
НОВИНИ

ПЕЧАЛБИ ОТ ЕВРОШАНС ЗАРАДВАХА
МНОГО ИГРАЧИ

Н

ай-обичаната числова игра
Еврошанс отново се оказа в
епицентъра на емоциите в
пунктовете на Евробет. Множество играчи спечелиха завидни суми и усетиха
силата на късмета.
Един от тях е щастливец от
добруджанския град Тервел. Той печели 10 000 лева, след като познава 7 от 7
числа в играта Еврошанс.
Супер късметът се материализира
като печалба от 6 400 лева в Панагюрище, а в Пирдоп една успешна прогноза
донесе 6 000 лева в пункт на Евробет.
На същата сума от 6 000 лева се радва
и играч от Момчилград.
Точни предвиждания, направени в
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Шеф в ЦСКА:
Нищо няма
да излезе от
срещата при
премиера

пунктове в Джебел и Велинград, донесоха на двама щастливци печалби по 5
000 лева.
Късметът работеше усилено и
онлайн. Сайтът eurobet.bg увеличи с 5
000 лева баланса на участничка от София.
На печалби по 4 000 лева се радват
играчи от Рудозем, Ловеч и Ардино,
а 3 600 лева влязоха в сметката на
участник от Перник. По 3 200 лева паднаха в Рудозем и Кърджали, а точно 3
000 лева печалба заковаха във Велинград – попадение, което беше повторено в Кърджали и София.
Тегленията на играта Еврошанс
можете да следите в пунктовете на
Евробет и на eurobet.bg.

>>ПРАНДИ: НАЦИОНАЛНИЯТ ОТБОР
НЕ Е ЗА НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ
В националния отбор
трябва да играят найподготвените волейболисти, а не тези с найразпознаваеми имена.
Това заяви селекционерът Силвано Пранди в
началото на подготовката за най-важния турнир
за сезона - квалификацията за олимпийските
игри.
Извън групата за квалификацията останаха Георги и Валентин Братоеви, Николай Учиков и
Николай Николов.
„Направих това, което би направил всеки треньор, а именно
извикването на състезатели, които ще помогнат за преследването
на определена цел. Отборът не зависи от най-известните играчи.
Съвсем нормално е, когато са повикани нови хора, те да бъдат
за сметка на други. Не смятам, че някои от играчите трябва да са
обидени. Отборът е семейство, в което всеки може да попадне.
Състезателите, които в момента са тук, са готови да дадат всичко от
себе си както в спортно-технически план, така и във волеви. Искам
да има хомогенна група, която да е отдадена на общата кауза“, каза
Пранди пред БНТ.
Квалификацията е от 9 до 11 август във Варна. Съперници на България са Бразилия, Пуерто Рико и Египет, а според селекционера
селесао е фаворит.

Българският футбол върви
надолу, сече главният
мениджър на червените
Главният мениджър на
ЦСКА Стойчо Стоилов не е
оптимист за бъдещето на
родния футбол, въпреки проведената среща между собствениците на червените,
Лудогорец и Левски и премиера Бойко Борисов.
„Не вярвам, че може да се
променят нещата, но нека да
изчакаме. Познавам футболната действителност и затова не съм оптимист”, каза
Стоилов.
Той нападна и телевизията,
излъчваща срещите от родния футбол, която е собственост вече на Кирил Домусчиев.
„Това нещо, което се случи
на финала за Суперкупата
между Лудогорец и Локомотив Пловдив - да има цензу-

ра, да не се показват дадени
положения на единия отбор,
да не се види, че феърплеят е нарушен, е отвратително”, каза още Стоилов.
Главният мениджър на червените нападна и ръководството на Българския футболен съюз.
„От близо 15 години не сме
се класирали на един голям форум. Българският футбол върви надолу”, завърши Стоилов.
Той все пак имаше поводи
за радост, след като ЦСКА
започна с изразителна победа тазгодишното си участие
в европейските клубни турнири. Червените победиха
като домакин с 4:0 черногорския Титоград в среща
от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

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
/18 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 Симеон Велики - златен
или кървав век/п/
09.45 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот/п/
10.45 Капри тв филм /18 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 /4 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Островът на сините птици тв филм
/8, последен 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 /19 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас информационна
емисия
18.15 Още от деня коментарно предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви тв филм /19
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 /6 епизод/
21.55 Госпожо Държавен секретар 2 тв
филм /3 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 /18 епизод/
(16)
00.20 История.bg Симеон Велики - златен
или кървав век/п/
01.20 100% будни /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот/п/
02.20 Госпожо Държавен секретар 2 тв
филм /3 епизод/п/(14)
03.05 Дойче Веле: Шифт
03.20 Днес и утре
03.45 Скритият език на парите документална поредица/п/
04.05 Анна Герман тв филм /6 епизод/п/
04.55 Брат за брата 3 тв филм /18
епизод/п/(16)
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.40 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.8
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.47
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.73
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.4 еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера:„Опасни улици“ - сериал,
с.13, еп.46
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.41
21.00 Премиера:„Вътрешен човек“ сериал, еп.20
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.8
01.10 „Вечно твоя“ - сериал, еп.223, 224
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 с уч.
на Ричард Роксбърг, Франсис
О‘Конър, Клеър Форлани, Бен
Крос, Саймън Калоу, Патрик
Бъргин, Стивън Мойър, Сам Нийл
и др., II част
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 2
20.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10
21.00 „Етажна собственост“ - сериал,
сезон 1
22.00 „3 дни да убиеш“ - екшън-трилър
с уч. на Кевин Костнър, Амбър
Хърд, Хейли Стейнфелд, Кони
Нилсен, Томас Лемарки 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 „Въздушният Бъд: Бейзболна лига“
- семеен филм с уч. на Джефри
Балард, Джей Бразо, Джейсън
Бридън, Патрик Краншоу Джеймс
Кресензо и др. /п/
09.00 „Ангел на Коледа“ - романтичен
филм с уч. на Дженифър Финигън,
Джонатан Скарфи, Холи Робинсън
Пийт, Тамо Пеникет и др.
11.00 „От местопрестъплението: Кибер
атаки“ - сериал, сезон 2
12.00 „Срещите на Джейн“ - романтична
комедия с уч. на Каризма Карпентър, Дейвид Липер, Джошуа
Малина, Евън Мариот, Закари
Леви, Рейчъл Лефевр и др.
14.30 „Желязната лейди“ - биографична
драма с уч. на Мерил Стрийп,
Джим Броудбент,, Александра
Роуч, Хари Лойд, Оливия Колман,
Джон Сешънс и др.
16.50 „Любовта на Жулиета“ - романтичен
филм с уч. на Аманда Сайфред,
Ванеса Редгрейв, Гаел Гарсия
Бернал, Кристофър Игън, Франко
Неро, Оливър Плат, Марша ДеБонис, Луиза Раниери и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението: Маями“
- сериал, сезон 2
21.00 „Пак ли ти?“ - романтична комедия
с уч. Кристен Бел, Джейми Лий
Къртис, Сигорни Уивър, Джеймс
Уолк, Бети Уайт, Одет Юстман,
Патрик Дъфи и др.
23.10 „От местопрестъплението: Маями“
- сериал, сезон 2 /п/
00.10 „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. /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 19
06.00 Мелачката - първи сезон, еп. 18
06.25 Последният мъж на света - четвърти сезон, еп. 4
06.45 Последният мъж на света - четвърти сезон, еп. 5
07.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 18
08.00 Скорпион - първи сезон, еп. 18
08.55 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 19
09.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 11
10.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 12
10.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 18
11.40 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 19
12.35 Доказано невинни, еп. 13
13.30 Врагът сред нас, еп. 7
14.25 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 17
15.15 Макгайвър - първи сезон, еп. 19

16.10 Скорпион - първи сезон, еп. 19
17.10 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 20
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 11
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 12
19.00 Последният мъж на света - четвърти сезон, еп. 6
19.30 Последният мъж на света - четвърти сезон, еп. 7
20.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 20
21.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 21
21.50 Не си мой тип, еп. 11
22.20 Не си мой тип, еп. 12
22.50 Не си мой тип, еп. 13
23.20 Врагът сред нас, еп. 8
00.15 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 18
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 14
01.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 20
02.30 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 21
03.15 Живите мъртви - седми сезон, еп. 9
04.10 Агентите на ЩИТ - четвърти сезон,
еп. 9
04.55 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 14
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.10, 11
08.15 „Опасна зависимост“ - трилър (тв
филм, Канада, 2016), режисьор
Моника Мичъл, в ролите: Андреа
Боуен, Скот Листър, Чила Хорсдал,
Морган Тейлър Кембъл и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Седем часа разлика“ - сериал, с.3
еп.12, 13
12.15 Телепазар
12.30 „Съпруга под прикритие“ - криминален, драма (тв филм, Канада,
2016), режисьор Чад Кроучак,
в ролите: Джуъл Стейт, Райън
Робинс, Мартин Къминс, Лий
Гибсън и др.
14.15 „В ритъма на Коледа“ - драма (тв
филм, Канада, 2016), режисьор
Брайън Робъртс, в ролите: Джанел
Уилямс, Тери Елис, Синди Херън,
Рона Бенет и др.
16.00 „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.
18.15 Телепазар
18.30 „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.
21.00 „Пътуване до тайнствения остров“ фентъзи, приключенски, комедия
(САЩ, 2012), режисьор Брад
Пейтън, в ролите: Джош Хъчерсън, Дуейн Джонсън, Майкъл
Кейн, Луи Гузман, Ванеса Хъдженс,
Кристин Дейвис и др.
23.00 „Светлина от миналото“ - комедия,
романтичен, драма (САЩ,
1999), режисьор Хю Уилсън, в
ролите: Брендън Фрейзър, Алисия
Силвърстоун, Кристофър Уокън,
Сиси Спейсек и др.
01.15 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.12, 13
03.15 „3096 дни“ - криминален, драма,
бографичен (Германия, 2013),
режисьор Шери Хорман, в
ролите: Антония Кембъл-Хюз, Тур
Линдхард, Амилия Пиджън, Трине
Дирхолм и др. [16+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Q&A - отговори на важните въпроси
от политиката с Клара Маринова
/п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и

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

Водоравно: Медицина. Акура. Тен. Магазин. Тибор. Регал. Ка. Петит. Рар. Дап. Палатин. Реване. Яворов. Тефал. Ленън. Кеч. Лири. Бор. Пънар. Нат. Бов. Китеник.
Бут. Ценоман. Кирилов. Вина. Алоним. Терон. Сатен. Дур. Цена. Мит. Бигор. Кен. Фен. Бенетон. Бат. Негатив. Парасол. Луна. Ебонит. Липен. Невен. Мир. Незе. Лев.
Колиматор. Бон. Тонини. Ипа.
Отвесно: Петипа. Еболи. Амеба. Ело. Дебелянов. Ратин. Ревен. Минотавър. Билет. Бабев. Ритон. Кулон. Басон. Чим. Тир. Питон. Бетон. Ко. Нар. нокът. Видин.
Лимон. Багер. Венец. Муген. Тили. Агар. Чанев. Ротел. Рин. Назарет. Ринит. Рогул. Ми. Кил. Вел. Конец.нанина. рун. Дафин. Марек. Тапети. Канарата. Онети. Езоп.
Карапелит. Нонан. Венера.
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Поне знамената, за
разлика от хавлиите,
не са забранени по
родните дюни.

СЕЗОНЪТ НА ДИНИТЕ
Бате Гошо:

Ако на
българина му
разрешиш да
прави каквото си
иска, той няма да
прави абсолютно
нищо.

Иво Сиромахов

-----------------------------------------------------------------------------------Най-краткият виц на деня:
Венци Стефанов подкрепи борбата с уредените
мачове.
Йордан Мичев
:) :P :D
Признаха си, че са купували
мачове. И обещаха да не

>>СУДОКУ
лесно

купуват повече. Само ще
продават.
:) :P :D
- Манчо, чух че си се
оженил! Поздравления! Е,
щастлив ли си сега?
- Жената каза, че да!
:) :P :D

Няма по-горда и по-самодоволна жена от успешно
паркиралата!
:) :P :D
- Давай да наричаме нещата
с истинските им имена!
- Давай, изрод такъв!
:) :P :D
Реклама на бензиностанция:
- Заредете пълен резервоар и ние ще ви долеем 5
литра безплатно!
:) :P :D
Жена да поиска да отгатнеш възрастта й, е като да
вземеш решение да срежеш синята или червената
жица на бомбата...
:) :P :D

умерено

Опитният часовникар
винаги навива жена си за 2
минути.
:) :P :D
- Еехаа...не знаех, че дядо ти
кара Бентли!
- Не ми е дядо...гадже ми е
:) :P :D
Само в България, когато се
изтощи някоя батерийка, не
се купува нова, а се сменя с
батерийката от най-безполезния уред в дома.
:) :P :D
ЗАКОНИТЕ НА ПЛАЖА
1. Дискотеката, която затваря последна, е точно под
прозореца на твойта стая.
2. Веднага след като си
изтупаш кърпата, през нея

притичват група нагли
хлапета, които отново я
затрупват с пясък.
3. Ако решиш да отскочиш
до морето „само за
уикенда“ прекарваш общо
повече време в шофиране,
отколкото на плажа.
4. Точно когато се изявиш
като Матей Казийски
на плажния волейбол,
никой не гледа – особено
момичетата.
5. Българите оставят наймного пари, а получават
най-лошото обслужване.
6. Ако си носиш книга,
няма да я прочетеш.
7. Колкото и да се пазиш,
първия ден със сигурност
изгаряш жестоко (а ако се
пазиш с дрехи, изгаряш на
тениска или потник).
8. Ако отидеш на море
само за 4 дни, това са
единствените облачни дни
това лято.
9. Средната възраст на
персонала в хотела е 16, а
средният им коефициент
на интелигентност – 12.
10. Готините пичове карат
сърф, всички останали –
водно колело.
11. Ако си на хотел със
закуска, винаги се будиш
след като тя е приключила.
12. Магистралите за
морето на места винаги
са в ремонт – точно през
летния сезон.
Иво Сиромахов

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

