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С тази прекрасна снимка от плаж Поповка в Крим 19’ Ви пожелава щастливи и
незабравими летни мигове. Ще се видим отново през септември!

42 ще бъдат часовете по кормуване у нас,
ще се кара и по магистрала

Евростат: До 80 г. България
ще бъде 4 млн.
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500 млн. лв.
ще доплащаме
за F-16,
в пакета не
влизат дори
транспортът и
застраховката
>>НЯМА ДА ОТГОВАРЯМЕ НА
СТАНДАРТИТЕ НА НАТО СЛЕД
ОРЯЗВАНЕТО НА ПИЛОТИТЕ И
ПОДДРЪЖКАТА

Талонът с 10 билета за пътуване в София вече
ще важи и за повече от един пътник

ГРАДСКА.стр.6-7

Изследване: Удоволствието от секса намалява
с възрастта

По-лесно сваляме килограми със спорт, а не с
диети, доказаха учени

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ! ОЧАКВАЙТЕ НИ ОТНОВО НА 16 СЕПТЕМВРИ
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РАДЕВ: Политическите мотиви за F-16 доминират
над оперативните способности
„Няма място за ентусиазъм при сделката за F-16”, заяви президентът Румен Радев
за решението на кабинета за новите бойни
машини. „Условията за
техническа поддръжка на този самолет,
които се отлагат във
времето и ще се оскъпяват значително,
могат да обезсмислят
проекта", посочи той.
Запитан дали обявената цена от 1,256
млрд. долара (без ДДС)
е твърде висока за покупката на 8 изтребителя, президентът
отговори, че това зависи от включеното
в тази цена. Припомняме, че още в края на
юни Радев изрази опасенията си, че сделката крие скрит разход
от около още 1 млрд.,
който правителството трябва да плати,
за да получи нормално
бойно оборудване.
"Ако вътре има всичко необходимо, така
както е разработено и
изпратено от нас в ис-

както те са били разработени в Министерството на отбраната, приети от МС
и утвърдени от НС.
„Има чувствително
разминаване с тези
параметри”, поясни
той. И припомни, че
проектът за модернизация на военновъздушните сили се влачи
повече от 15 години.
„Крайно време е да

>>Връщат 4,5 млн. лв.
от къщи за гости

кането за предоставяне на оферта и така,
както беше публикувано от американското
правителство с всички
пакети и пълни способности, цената е приемлива, но ако ги няма

>>СИМЕОНОВ: САМО ФОРМАЛНА
ПРОМЯНА НА ВОЛЕН
„Става въпрос за една
формална промяна”, заяви
лидерът на НФСБ Валери
Симеонов по повод на
отстраняването на Волен
Сидеров от шефския пост
в ОП. В личен план за него
това е голяма драма.
„Проблемът не е кой ще
ръководи групата, а дали
тя ще действа правилно.
Добре би било Сидеров да
положи малко усилия, да
спазва малко дисциплината. Оказа се, че той е гласувал и участвал само 4% от

100 работни дни, идваше
на работа 4 дни”, констатира Сименов. „За мен той
трябва да е благодарен, че
се отървава от ангажимент,
който не можеше да изпълнява”, посочи той.

тези неща, то проектът губи смисъл", заяви държавният глава.
Президентът изрази
опасенията си, че има
„тотална доминация
на политическите мотиви над оператив-

ните
способности”,
което може да направи
прокета напълно неизгоден за българската
страна.
„Очаквам да има
много прагматичен
подход към този про-

ект”, изтъкна той.
Държавният глава заяви, че правителството е длъжно да осигури
оперативните
способности и техническата поддръжка на
този самолет така,

Атака оспорва отстраняването на Сидеров
Атака внесе възражение
при шефа на НС Цвета
Караянчева във връзка с
отстраняването на Волен
Сидеров от ръководството на ПГ на ОП.
Атакистите искат възражението им да бъде
разгледано и да бъде
заличено вписаното
по повод промените.
Искането бе внесено
от самия Сидеров,
зам.-шефа на НС проф.
Явор Нотев и зам.-шефа
на партията Десислав
Чуколов. На брифинг

в парламента Сидеровобяви, че са нарушени
коалиционното споразумение, както и правилниците на групата и на НС.
„Очаквам г-жа Караянчева
и правният отдел на НС
да разгледат много бързо
моето писмо, в което
много ясно се аргументира защо решението, огласено вчера от пленарната
зала, е нелегитимно, правно нищожно и трябва да
бъде заличено“, подчерта
лидерът на Атака.
"Ще искам свикване на КС

на голямата коалиция и
на политически съвет на
малката”, заяви още Сидеров по време на брифина.
Той поясни, че вече е отправил покани към своите партньори от НФСБ и
ВМРО. Вицепремиерът
Красимир Каракачанов
обаче изпрати писмо
до атакиста, в което му
отказа срещата поради
ангажименти. Валери
Симеонов също заяви,
че няма възможност да
присъства на коалиционния съвет.

Двуседмичната проверка на
екипите на Държавен фонд
Земеделие е установила, че 15
къщи за гости не функционират. Субсидията за тях в размер
на 4,5 млн. лв. ще бъде изисквана в този размер обратно.
На пресконференция министър Десислава Танева обяви
резултатите от извънредната
проверка на къщите за гости.
113 екипа на Фонда са проверили на място общо 295 къщи
от над 720.
Като нарушения при 15-те
къщи за гости се посочват
липсващи документи и категоризация, както и регистри
за гостите. Няма информация
до този момент някоя от
тези къщи да е свързана със
служители във ДФЗ. „Ние няма
какво да крием”, категорична
е Танева.

бъде решен”, категоричен е Радев. Същевременно вече е ясно,
че сделката за придобиване на американските самолети F-16
няма да се вмести и
в поставения конкурсен срок от 2 години.
Изтребителите ще
бъдат доставени поетапно чак до 2024 г.
тъй като реално още
не са произведени.

Според
военнния
експерт и ексдепутат Венцислав Лаков предстои да платим
авансово още
сега $1 256 000 000 и
получаваме
самолетите на порции едва
след пет години. Според признанието на
зам.-военния министър Атанас Запрянов
страната ни ще получи итребителите

Ф-16 с 1/2 въоръжение, което потвърждава опасенията на
президента.
Купуваме 8 самолета, 2
от които няма да
бъдат бойни. Към
тях ще получим 12
ракети въздух-въздух, вместо предварително исканите 24 за близък бой.
Бомбите за наземни
цели са неуправляеми
като тези, с които е
бомбардирана София
през 1944г.
Още - на стр. 6-7

Работодатели: Цацаров да провери пазара
на ток
Асоциацията на индустриалния капитал в
България, БСК и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в изпратиха сигнал
до главния прокурор
Сотир Цацаров относно
пазара на електрическа
енергия. Те настояват
магистратите да про-

верят недостатъчното
предлагане на количества от производителите на ел. енергия
на платформата Ден
напред.
В сигнала се отбелязва, че на енергийния
пазар, осъществяван на
Българската независима енергийна борса

(БНЕБ), на платформата
Ден напред средната
цената за 1 MWh базова
мощност за 3 юли 2019
г. е била 195,40 лв. и
стана най-скъпата в
цяла Европа и достигна
270.04 лв./ MWh. Тази
цена е над двойно
по-висока от средната
за ЕС.

И Заев с нота срещу думи на Борисов
„Ще има реакция към българския министърпредседател Бойко Борисов за използването
на определението "северномакедонски",
заяви пред журналисти премиерът на С.
Македония Зоран Заев. Той подчерта, че в
Конституцията на страната се променя само
името на държавата Северна Македония,
посочва македонското електронно издание
Фактор. Припомняме, че преди дни Борисов
използва прилагателното „северомакедон-

ски” по адрес на Заев и президента Стево
Пендаровски.
„Разбира се, ще реагираме на това. Ще изпратим нота, за да поправим грешките. Понякога
дори у дома правим такива грешки, дори
експерти. Ние сме македонци, които живеят
,
в С. Македония“ , посочи Заев. Както 19
прогнозира, думите на Борисов в Сараево, че
новият президент е първият политик в Скопие, който казва истината, разгневиха Заев.

ДОНЧЕВ: ИМА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ В ГЕРБ
“Не е незаконно да носите хубав
костюм или да карате хубава кола, въпросът е това да отговаря на доходите”,
вицепремиерът Томислав Дончев в
сутрешния блок на bTV. Коментарът
му е във връзка с формирането на
етичната комисия на ГЕРБ, която трябва
да разглежда нередности на членове
на партията. Дончев подчерта, че това
обаче не е разследващ орган. Припомняме, че от 19’ многократно питахме
за скандално скъпия часовник на
финансовия министър Владислав
Горанов, който така и не отговори
дали това е подарък, от кого, а ако
не - или как си го е позволил.

3

www.19min.bg

БЪЛГАРИЯ

12.07.2019
брой 2337

„В ГЕРБ има самозабравили се
хора, които заемат високи държавни длъжности”, призна вицепремиерът по повод на съмненията за
корупция . Той обясни, че по принцип хората са "слаби" и попаднали
на властова позиция много от тях
се изкушават да черпят от облагите на властта.
По повод сигнала на Яне Янев срещу
кмета на Сандански, който е от ГЕРБ,
Дончев каза, че нещата изглеждали
смущаващи, но още се проверявали и
вероятно другата седмица ще има решение. Дончев посочи, че сигналите до
етичната комисия досега били повече

от 10 от цялата страна и зад тях стоели
конкретни лица с имената си.
„След като Цветан Цветанов вече
не е част от ГЕРБ (б.р. той остава член), трябвало да се вземат
организационни мерки, за да няма
дефицити в работата на партията,
посочи Дончев.

>>Каракачанов
разписа договора
за F-16

Министърът на отбраната
Красимир Каракачанов
подписа четирите договора
за закупуване на осем самолета F-16, съобщиха от Министерството на отбраната.
Така Каракачанов изпълни
Решение на МС от сряда.
Неговият зам. пък обяви,
че ще купим още 8 F-16!
Международните договори са за: самолети F-16и
свързана с тях поддръжка;
боеприпаси в подкрепа на
F-16; блок II ракети, както и
за свързани материали и услуги. Каракачанов подписа
и международен договор
Многофункционална
система за разпределение
на информация - Съвместна
тактическа радиосистема и
свързана с нея поддръжка и
оборудване. С тези документи се договаря доставката
от Правителството на САЩ
за българските въоръжени
сили на осем самолета F-16
и свързаното оборудване и
въоръжение. За да влязат в
сила договорите трябва да
бъдат ратифицирани от НС.
В информацията се посочва,
че Държавният департамент на САЩ е предприел
действия за намаляване на
общата цена с до $60 млн.
чрез искане от Конгреса
на САЩ за допълнително
финансиране. Предстои
искането на Държавния департамент да бъде разгледано от Конгреса на САЩ.

>>Наргилето на
закрито остава
Депутатите се отказаха да
забраняват пушенето на
наргиле на обществени
места. Народните представители отхвърлиха законопроекта внесен от лидера
на НФСБ Валери Симеонов, който регламентира
забраната. Припомняме, че
първо четене поправката
беше приета единодушно.
Сега забрана бе приета
единствено за продажба и
употреба на наргиле при
непълнолетни. Наргилето
е по-вредно от цигарите,
които са забранени на
закрито! Логика?

4

КРИМИ

www.19min.bg

Запалиха колата
на критик на
властта
Палежът не е
бил насочен към
колата на проф.
Минеков, рече
МВР, след като
за часове разкри
престъплението
Колата на скулптора Велислав Минеков, известен с
острите си публични критики
към властта, изгоря пред жилището му в елитния столичен квартал Изток. Самият
той се оплака още през нощта
в социалната мрежа Фейсбук
за криминалното деяние срещу автомобила му, който е бил
паркиран точно пред дома му.
„Интересно ми е, кои медии
ще си позволят информация
за този престъпен акт. Кой
ще си позволи кураж да пожелае истината ?Да ви припомня, че всички новини започват с битови престъпления
и пътни инциденти. Да преброим утре интересуващите се журналисти и свободни
медии ... 111 място в света.
Облекчително е, че Туркменистан е след нас в медийната
свобода...”, написа във Фейсбук Минеков. Никоя голяма
телевизия до обед не спомена за инцидента, който бе
най-дискутираната тема в
нета.
Палежът е станал към 22,30
ч. в сряда вечерта. Часове след
инцидента Минеков благодари на пожарникарите от 7-о
управление и техния началник
Георги Ташев за незабавната
реакция. Благодарение на професионализма им, са спасени
от пожар и съседните сгради.
"Огънят беше потушен

преди взривяване на три пълни резервоара с газ, бензин и
нафта. Благодаря им от сърце! Надявам се на същата
реакция от полицията. Вече
е ясно, че това е криминален
акт", пише проф. Минеков.
Часове преди палежа на
автомобила му бе публикувано критично към властта
интервю на проф. Минеков.
В него той казва: "Докато
не приключи падишахлъка,
винаги ще има някакъв нов
Цветанов".
Припомняме, по време на
първия кабинет Борисов имаше множество палежи на автомобили.
МВР пък само за няколко
часа учудващо „разкри” престъплението и заключи, че
автомобилът на професора
не е бил обект на престъплението.
Пред БНР началникът на
Първо районно управление ко-

мисар Калоян Милтенов коментира, че обект на агресията е бил съседен автомобил,
но огънят се е прехвърлил и
към колата на скулптора.
Пристигналите полицаи са
видели, че е запален лек автомобил Алфа Ромео и е обгорял и
паркираният до него автомобил на Минеков.
Комисар Милтенов посочи, че до момента в Първо
РПУ няма подадени жалби от
скулптура за заплахи срещу
него. Случаят се проверява.
Професор Минеков бе съобщил, че са счупени стъклата
на собствената му кола и
вътре е била разлята запалителна течност. Велислав
Минеков е български скулптор, бивш зам.-председател
на ДБГ, остър критик на
властта, син на Величко Минеков, зет на Рангел Вълчанов и съпруг на актрисата
Ани Вълчанова.
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ОСЪДИХА НЗОК И МЗ ДА ПЛАТЯТ
100 000 ЛЕВА ЗА ОТКАЗ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
Министерството на здравеопазването и здравната каса са осъдени
да платят 100 000 лв. обезщетение
на родителите на дете, на което
е отказано лечение в чужбина.
Решението е на Пловдивския
административен съд, който е
гледал делото повторно. Преди 3
години друг състав на съда също
осъди министерството и съществуващия тогава Фонд за лечение
на деца да обезщетят родителите, но решението беше отменено
от Върховния административен
съд. При повторното разглеждане
на делото магистратите приеха,
че солидарна отговорност носят
министерството и здравната каса,
която е правоприемник на закрития
Фонд за лечение на деца.
През 2008 г. детето е било диагностицирано с остра лимфобластна
левкемия, когато е било на година
и половина. Лекувано е в България,
постигната е ремисия, но болестта
рецидивира. Започва нова химиотерапия, като целта е последваща
трансплантация на стволови клетки,
като донор е сестрата на детето.
Родителите кандидатстват пред
Фонда за лечение на деца през
2011 г. за лечение извън България, но им е отказано, тъй като
фондът е счел, че след като има
осигурен донор, лечението може
да се извърши у нас. Семейството
започва дарителска кампания и заминава за Италия, но детето умира
през 2012 г. Родителите подават
жалба в Комисията за защита от
дискриминация и тя решава, че
дискриминация има, тъй като
фондът е пратил друго дете със
същата диагноза в чужбина, тъй
като то е нямало фамилно съвместим донор и е счетено, че трансплантацията у нас би била рискова.
Затова фондът праща другото дете
в чужди клиники с по-голям опит.
Според КЗД това представлява
дискриминация по признак лично
положение.
Затова съдът приема исковете на
двамата родители за основателни
и присъжда обезщетение по 50 000
лв. на всеки от тях. Парите, заедно
със законната лихва от 2013 г. досега трябва да се изплатят солидарно
от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса в качеството й на
правоприемник на Център Фонд за
лечение на деца.
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500 млн. лв. ще доплащаме за F-16, в пакета
не влизат дори транспортът и застраховката

К

ъм цената от 2,635
млрд.лв. с ДДС, която ще платим за
Ф-16 такъв, какъвто го е договорило правителството, ще трябва да бъде
допълнена с още поне 500 млн.
лв. или точната цена, която изрече в Панорама президентът, тъй като сделката
я правим, дори без включен
транспорт и застраховка
на техниката. Важно е да се
каже, че тя не отговаря на
нито 1 от утвърдените от
парламента условия: нито е
до 1,8 млрд. лв. с ДДС, нито
плащането е разсрочено,
нито доставката ще стане
за 2 г., нито самолетите ще
бъдат 8 бойни, напълно коплектовани.
„В началото на май за Вашингтон замина българска
делегация водена от заместник-министър Запрянов. В
състава
влизат командирът на ВВС генерал-майор
Цанко Стойков, както и още
двама офицери от командването на ВВС, но няма нито
един офицер от авиобаза Граф
Игнатиево. Задачата на делегацията е ясна – да бъде
орязан пакета по сделката,
така че цената да не надхвърля $1,2 млрд., като в същото време да бъдат запазени базовите способности за
изпълнение на задачи „въздухвъздух” и „въздух-земя.
За дооборудването и осигуряването на експлоатацията
на F-16 в България ще трябва да се дадат още около 500
млн. лева. в рамките на следващите три до пет години,
показват сметките.
Разговорите са приключили на 14 май 2019 г. и е бил
изготвен протокол за тях,
разписан от генерал Стойков.
Източници на АЕРО в МО,
запознати с протокола, заявяват, че орязването никак

Няма да отговаряме на
стандартите на НАТО след
орязването на пилотите и
поддръжката
не е било минимално, въпреки клетвите на официалните
лица от българска страна, че
става въпрос за „изпилване”.
На първо място, България
се отказва от цялото управляемо въоръжение „въздухземя”. В искането за обвързваща оферта бяха поискани
24 броя свободнопадащи бомби Mk 82 (227 kg) с взриватели и шест инертни (учебни)
бомби от същия тип, както
и комплекти за преоборудването на тези боеприпаси в
управляеми – 15 комплекта
GBU-49 Enhanced Paveway II
(комбинирано лазерно и GPS
насочване), още толкова GBU54 Laser JDAM (комбинирано
GPS и инерциално насочване)
и 28 малокалибрени управляеми боеприпаси GBU-39. След
промяната остават само
бомбите Mk 82, както и учебните боеприпаси от същия
тип. Намаляват се и бройките на целеуказващите контейнери AN/AAQ-33 Sniper ATP
от четири на едва два.
Орязването при пакета
„въздух-въздух” също не е
малко. Ракетите AIM-120C-7
стават от 16 на 13, а ракетите за близък бой AIM-9X се
намаляват наполовина – от
24 на 12. Секирата е стигнала и до пусковите установки
(релси) за ракетите „въздухвъздух” LAU-129 (това са своеобразни преходници между
точките за окачване под крилото и самата ракета, защото без тях поставянето на
ракетата „въздух-въздух”е
невъзможно). Броят им се
намалява от 48 (по шест на
самолет) до едва 26 (3,25 на

самолет). Орязва се и броя
на нашлемните системи за
изобразяване и целеуказване
JHMCS II от 20 на 12.
Намален и е броят на пилотите, които ще преминат през обучение – от 16 на
12. Намален е също и броят
на
инженерно-техническия
състав, който ще премина
през обучение – от 75 на 65.
Намаляване има и при
броя заявени резервни части и консумативи, които
ще се поддържат на склад в
България (т.нар. „техническа аптечка”). Например резервните двигатели General
Electric F110 се свалят от два
на един.
Премахва се и цялото
оборудване за експлоатация на нашите F-16 в база
за предно разполагане (FOB
– Forward Operational Base),
което значи, че машините
ще са вързани към основната
база в Граф Игнатиево.
Двата тренажора, които
ще се поставят в авиобаза
Граф Игнатиево, ще бъдат
от по-нисък клас.
Освен това, България поема разходите за транспорт
на оборудването и въоръжението, което върви с изтребителите, като тази
организация и нейното заплащане остава в български
ръце и се отлага във времето.
Всичко това е било ясно още
на 14 май. На 15 май заместник-министърът на отбраната Запрянов заявява, че не
било ясно какво точно щели
да ни предложат от САЩ.
Изказването му е абсурдно,

защото той е водил делегацията и много добре знае с какъв мандат е заминал и какви
неща са договаряни там.
На 31 май пък министър
Каракачанов обеща да се „изпилят” цените, без да се пипа
оборудването и въоръжението. Разбира се, възможно е
към тази дата той да не е
бил информиран за ставащото в САЩ, защото към началото на юли Каракачанов
призна, че „изпиляването” е
достигнало до броя на поръчаното въоръжение, броя на
обучения персонал и други.
Предвид орязването на
всичко, което експертите от
ВВС и МО са определили, като
нужно за ефективната експлоатация на осемте български F-16, възниква въпросът
дали те могат да се използват у нас с това окастрено
оборудване?
С наличния боекомплект
от 13 броя AIM-120 и 12 броя
AIM-9 не може да става въпрос за водене на каквито
и да било сражения „въздухвъздух”. Ракети за второ бойно излитане просто няма да
има.
Наличните свободнопадащи бомби Mk 82 не са адекватни за съвременни бойни
действия и практически
принизяват новите F-16C/D
до нивото на наличните

МиГ-29, които също могат да
използват
свободнопадащи
бомби с доста прилична ефективност.
Липсата на самолетообслужваща техника за база за предно разполагане, също ограничава значително тактическата
свобода, с която изтребителите ще могат да се използват в
случай на война.
Трябва да отбележим, че
поддръжниците на покупката
на F-16, които само до преди
няколко месеца тръбяха, че
трябва да се купи F-16, защото само той става за водене
на сериозен конфликт, сега
тихомълком смениха тезата
и обикалят телевизионните
студиа, обяснявайки, че наличното въоръжение и оборудване
е достатъчно за провеждане
на мисията „ер полисинг”.
И това е така, но както
каза и премиерът Борисов, не
купуваме само самолет за „ер
полисинг” ”, пише aeropress-bg.
com.
„Отвъд броенето на ракетите остава въпроса с орязването на броя пилоти, които
трябва да преминат през обучение в САЩ. При 6 1-местни
и 2 2-местни изтребителя,
това прави общо 10 пилоти,
а стандартът на НАТО изисква да има по 1,5 подготвени екипажа за всеки боен
самолет или 15 души. Риско-

вете са повече от сериозни.
Ако двама или трима напуснат ВВС след приключването
на тренинга, България няма
достатъчно летци за наличните F-16. Сходен е и въпросът с
броя на инженерите и техниците.
Колко над 2,2 млрд. лева без
ДДС трябва да даде България
за боеготови изтребители,
които могат да се използват
в случай на конфликт, като по
този начин се гарантира националната сигурност?
Ако приемем, че трябва да
се купят още поне по 30 броя
AIM-120 и AIM-9, то иде реч
за около $50 - 60 млн. (приблизителната цена на един
AMRAAM е около $1 млн., а на
Sidewinder е малко над наполовина, но има допълнителни
разходи за транспорт и обслужване на сделката). Цената на единичен малокалибрен
боеприпас GBU-39 е около $50
- 60 000, сходна е и цената на
по-тежките GBU-54 JDAM и
GBU-49. По около $3 – 4 млн.
струва единичен целеуказващ
контейнер AN/AAQ-33 Sniper.
Покупката на поне по 80 управляеми боеприпаса от трите
типа, плюс още шест контейнера ще излезе около $40 млн.
Като добавим допълнителните услуги към тези боеприпаси, плюс покупка на пускови
установки LAU-129, гредови
държатели и други, за довъоръжаването на изтребителите
ще идат минимум $100 млн.
(175 млн. лева).
Покупката на още въоръжение трябва да се направи
и по друга причина – нормалният процес на подготовка и
поддържане на тренираност
на пилотите изисква определен брой стрелби с реално
въоръжение, включително и
ракети „въздух – въздух”.
Второто голямо перо е инфраструктурата в авиобаза
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Граф Игнатиево. Преди няколко месеца ВВС са изготвили докладна записка за разходите по експлоатацията на
F-16, плюс разходите бойното дежурство да се носи от
друга база поне няколко месеца. Сметката е показала 200
млн. лева, като половината
сума е за специфичната за
F-16 инфраструктура.
В
инфраструктурната
графа може да идат и разходите по преместването на
МиГ-29 от Граф Игнатиево,
тъй като вече неформално е
било заявено от американска
страна, че използването на
F-16 и МиГ-29 от една и съща
база е нежелателно. Но тези
разходи за сега са неизвестни и няма да ги калкулираме.
В деня, в който правителството даде мандат
за подписването на договорите за покупката на
F-16, бе съобщено, че е имало обещание от САЩ около
$60 млн. от разходите за
инфраструктура да бъдат
поети от американската
страна. Безспорно, това
би било добра новина, но
източници на АЕРО в МО
съобщиха, че засега въпросните обещания са без конкретика и не е ясно какво
ще искат от Съединените
щати в замяна. През март
тази година $105 млн.
бяха предложени на Словакия, но тя ги отхвърли с
правни, суверенни и геополитически аргументи.
Не е за пренебрегване, че
България трябва да плати
сама транспортна на цялото оборудване от САЩ
(с включено застраховане),
прелитането на осемте
самолета, както и разходите по складирането на
въпросното оборудване в
САЩ, защото то става собственост на България, чак
в мига в който се приключи
с производството му – след
5 г. Вероятно ще трябва да
се плати и за оборудване за
експлоатация на нашите
F-16 в база за предно разполагане (само така може да се
гарантира участието им на
международни тренировки
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извън страната или поемането някога на мисията „ер
полисинг” в Балтика или Исландия).
Така за дооборудването и
осигуряването на експлоатацията на F-16 в България ще
трябва да се дадат още около 500 млн. лева. в рамките
на следващите 3 до 5 г. или
реално цената на сделката
(поне що се отнася до първоначалната инвестиция)
ще достигне 2,7 млрд. лева
без ДДС. И да, отново трябва да се припомни, че първоначалния бюджет бе 1,5
млрд. без ДДС.
Правителството претърпя сериозен провал в постигането на целите, които амо
си бе поставило.
Цената на сделката е 700
млн. без ДДС (840 млн.лв.) над
посоченото от Народното
събрание (преразход с над
45%). Авансовото плащане
от своя страна, натоварва
бюджета и вероятно ще спъне сериозно другите големи
програми за превъоръжаване.
Според
източници
на
АЕРО, в проектодоговора,
изпратен на България е заложено, че предаването на
първите два F-16 ще стане
през юли 2023 г. Останалите
шест машини ще бъдат получени на две порции – едната през октомври 2023 г. и
последната през януари 2024
г. Тук трябва да се отбележи, че предаване в САЩ не
е равно на доставка в България и реалното пристигане на самолетите у нас ще
стане на по-късна дата.
Цялостна
поддръжка
в България няма да има,
като по-сложните системи
и агрегати ще се ремонтират зад граница.
Дори когато се купува добър и способен самолет,
какъвто безспорно е F-16
Block 70, се е изхождало от
мотивацията, че сделката
трябва да се реализира независимо от цена (пряката и
преносната), като се гонят
някакви други цели, които
остават скрити за данъкоплатците”, завършват експертите.
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НЕЛИ РАНГЕЛОВА ВЪРТИ ГОЗБИ В ЧЕРЕШКАТА

Джордж Клуни е
най-печелившият
актьор в света
Кайли Дженър,
Роналдо и U2 сред
най-богатите звезди
ЙОАННА ДРАГНЕВА
ЗАПЕЧАТА
БРЕМЕННОСТТА СИ
Поп певицата Йоанна Драгнева зарадва феновете си, като публикува
кадри от специалната фотосесия,
с която увековечи последните
дни от бременността си. Това ще
бъде първи наследник за нея
и Мирослав Димитров, който
доби популярност в София –
Ден и нощ. Бебето се очаква да се
появи на бял свят, като Драгнева
неотдавна влезе в деветия месец.
Бившата вокалистка на Дийп
Зоун разкри, че ще роди момиче.
Предстои да гледаме бъдещите
родители заедно и на голям
екран. Повод за това ще даде
филмът Връзкология, който ще
направи премиерата си през
декември. В него Драгнева влиза
в главната роля на независима и
борбена жена, покорила немалко
върхове в професионален план,
но все още неука, що се отнася до
любовта.

САГАТА С НЕЗАКОННИЯ
СИН НА ХУЛИО
ИГЛЕСИАС ЗАВЪРШИ

>>ГЕОРГИ НА
МАРИЯ ИЛИЕВА
СЕ ОЖЕНИ
Мъжът, който забремени Мария Илиева се
ожени. 29-годишния
Георги Михайлов се е
венчал за гаджето си
Владислава, като майката
на младоженеца се похвали със снимки, съобщава
Lupa.bg. Сватбата е била в
София, макар Михайлов и
семейството му да живеят
предимно в Белгия. Там
родителите на Георги
развиват собствен бизнес.
Младокът не поддържа
отношения с Мария Илиева и не се интересува
от сина си Александър.
Романсът им приключи
още по време на бременността на Илиева, като
мнозина заподозряха,
че двамата са се уговорили той да бъде само
осеменител на смуглата
красавица. Тези дни поп
звездата тръгва на голямо
лятно турне в компанията
на Любо Киров, Графа и
Стефан Илчев.

Съд във Валенсия реши, че
известният певец Хулио Иглесиас е биологичният баща
на испанеца Хавиер Санчес.
Съдебното решение може
да бъде обжалвано. Санчес
отдавна прави опити да бъде
призната роднинската му
връзка с Иглесиас. Майката
на Санчес е португалска
танцьорка, с която певецът
имал любовна връзка, докато
бил женен за журналистката и
модел Исабел Прейслер. През
лятото на 2017 г. адвокатът на
ищеца увери, че тестът за бащинство показал, че клиентът
му е син на певеца. Хулио не
признаваше това бащинство.
Детектив бе открил материал
за извършване на ДНК изследване в боклукчийска кофа в
САЩ. 75-годишният певец два
пъти се е женил - от 1971 г. до
1978 г. за Прейслер, а през
2010 г. сключи брак с бившия
модел Миранда Рейнсбургер.
Той има общо 8 деца.

Д

жордж Клуни е спечелил
повече пари през миналата данъчна година
от всеки друг актьор според
Форбс. Това се дължи отчасти
на продажбата на компания
за производство на текила, на
която Клуни е съосновател.
57-годишната звезда е получила 239 млн. долара преди облагането им с данъци. Това
го поставя на второ място
в годишния си списък на найдобре платените знаменитости в света, веднага след
боксьора Флойд Мейуедър.
Кайли Дженър е на трето
място в обратното броене на
100-те най-богати знаменитости. През миналата година
тя е направила приблизително 166,5 милиона долара. Форбс
заяви, че звездата от социалните медии е на път да стане
най-младият самостоятелно
натрупал богатството си
милиардер в света. Британската група U2 също попада в
топ 10 заедно със световните
футболни звезди Лионел Меси
и Кристиано Роналдо.

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА ЧЕРЕШКАТА НА
ТОРТАТА ГАРАНТИРА
ДОБРО НАСТРОЕНИЕ,
ЗАЩОТО Е ИЗПЪЛНЕНА С ЛЕГЕНДАРНИ
ЛИЧНОСТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА,
РЕЖИСУРА И ТЕЛЕВИЗИЯ. КУЛИНАРНОТО
СЪРЕВНОВАНИЕ ЗАПОЧВА РЕЖИСЬОРЪТ
АНДРЕЙ СЛАБАКОВ.

МЯСТОТО НА ДЕЙСТВИЕ Е НЕГОВИЯТ
ДОМ, КЪДЕТО С ПОМОЩТА НА ДЪЩЕРЯ
СИ ЙОАНА ПРИГОТВЯ
МЕНЮТО ЗА ЗВЕЗДНИТЕ СИ ГОСТИ. ВТОРА В НАДПРЕВАРАТА
СЕ ВПУСКА ЛЕГЕНДАРНАТА ПЕВИЦА
НЕЛИ РАНГЕЛОВА. ЗА
СВОЯТА ВЕЧЕРЯ ТЯ
ЗАЛАГА НА ТЕМАТИЧ-

НО МЕНЮ – ГОЗБИ
ОТ НЕЙНИЯ РОДЕН
КРАЙ МОНТАНА. В
СРЯДА В РОЛЯТА НА
ДОМАКИН ВЛИЗА
ПРОЧУТАТА ПЕВИЦА
МИМИ ИВАНОВА. С
МНОГО СТАРАНИЕ ТЯ
ПРИГОТВЯ БОГАТА ВЕЧЕРЯ В СВОЯ УЮТЕН
ДОМ. ЧЕТВЪРТАТА
ПРЕТЕНДЕНТКА ЗА
КУЛИНАРНА ПОБЕ-

ДА Е ЦИГУЛАРКАТА
ГЕРГАНА АЛЕКСИЕВА.
ФИНАЛЪТ ЩЕ СЛОЖИ
ЖУРНАЛИСТЪТ ГЕОР-

Катето Евро влиза в
журито на България
търси талант

СОФИЯ ВЕРГАРА ОТПРАЗНУВА
47 НА ОСТРОВ КАПРИ
София Вергара стана
на 47 години
и пусна
снимки в
Инстаграм
профила си.
Задно със
съпруга си
Джо Манганиело са на
романтична
почивка в
Италия. По
време на
престоя си
там двамата
са се отдали на плажуване, сладко
хапване и пиене на коктейли.
Посетили са град Равело, за който
актрисата казва, че е най-романтичното място на света, а самият
рожден ден са отпразнували на
остров Капри. Започнали са с
плаване на яхта, празничен обяд, а
после са преминали към по-шумно
парти с торта, танци и всичко, което
е необходимо за един рожден ден.
София Вергара и Джо Манганиело
са женени от 2015 г.

О

бичаната актриса Катерина Евро ще направи своя телевизионен
дебют като жури в
България търси талант по бТВ в
компанията на опитния си колега Любен Дилов – син. Любимката на поколения българи ще
заеме мястото си до телевизионния и киносценарист, писател-сатирик, журналист, медиен предприемач и общественик с опит
в 4 от 6-те издания на шоуто,

което през 2014 г. влезе в книгата
на Гинес. Заедно с Ицо Хазарта и
Славена Вътова, те обещават да
бъдат взискателни, забавни, критични, когато е необходимо, но
и да поощряват дарованията на
претендентите за голямата награда от 50 000 лева. „Аз ще бъда
доброто ченге, защото
уважавам труда на хората и се радвам, когато някой се е постарал и прави
нещо добре“, коментира
Катето Евро. Любен Дилов
се надява на най-голямата
шоу сцена да се качат хора,
които могат да го изненадат дори и след дългогодишния му опит в България
търси талант.

ГИ ЛЮБЕНОВ, КОЙТО
ЩЕ ПОКАЖЕ ЧАСТ ОТ
СВОЯ АРТИСТИЧЕН
ДОМ.

МАРИО БИОНДИ
ЗАБИВА С ВИКТОРИЯ
ГЕОРГИЕВА
Соул звездата Марио Бионди и
екипът му са избрали младата българска надежда Виктория Георгиева
да се качи преди него на сцената
на първа зала на НДК за първия му
концерт в София на 18 октомври.
Финалистката от X Фактор спечели
сърцата не само на родните фенове,
но и на световни специалисти с
последния си сингъл I Wanna Know.
Песента изправи дори носителя
на 13 награди Грами Рафа Сардина
на крака преди дни в Мадрид на
музикалното събитие Melboss Open,
където парчето направи своята премиера. Наследникът на Бари Уайт,
както наричат
гласовития италианец, пък пусна
новата си песен
Sunny days преди
две седмици и
летният хит вече
уверено върви
към върховете на
класациите.
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ХОРОСКОП

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

Телците ще трябва да
вземат важно решение.
Раците да бъдат малко
по-организирани днес
и да не отлагат неща
заутре. Успешен ден очаква
Скорпионите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Този ден едва ли ще
ви предложи нещо
специално. Използвайте затишието,
за да свършите куп полезни
неща, за които досега сте били
прекалено заети. Имате нужда
да се разтоварите, затова организирайте среща с ваши добри
приятели и се забавлявайте.

Организирайте
се и не отлагайте ангажименти
за утре. Ще
постигнете намеренията си и
това ще ви изпълни със задоволство. Желани придобивки
ще повишат настроението ви
и ще направят атмосферата у
дома приятна

Отговорете си
на какво се надявате и доколко
очакванията Ви
са реализуеми. Ако не
можете сами, се допитайте
до хора, чието мнение цените. В крайна сметка това
ще Ви спести излишен
разход на енергия.

Имате много работа днес и като
цяло този ден се
очертава като
натоварен и динамичен.
Предпочитате да работите
самостоятелно, но това
едва ли е за препоръчване, тъй като в екип работите далеч по-добре.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Днес подхождайте разумно към
ангажиментите
си, опитайте се
да направите бизнесконтактите си едновременно
полезни и приятни. През
днешния ден ще ви се
наложи да направите
съдбоносен избор, бъдете
далновидни и преценете
обстойно всичко.

Може би ще
се наложи да
изчакате известно
време преди да
отправите важно за вас предложение. Моментът не е найподходящия и ако действате
днес едва ли ще постигнете
желаните резултати. Отношенията ви с важен за вас
човек постепенно приемат
желаната от вас насока.

Успешен ден Ви
очаква. Шансът
всичко да стане
според очакванията Ви е огромен, а и в момента държите ситуацията
под пълен контрол. Само
не изпадайте в самозабрава по отношение на
самочувствието си.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Късметът е на
ваша страна, и
ако проявите
устойчивост,
ще се радвате на успех.
Споделете радостта си
с вашите близки, които
търсят близостта ви.
Напоследък не ви остава
време за тях.

Използвайте
ресурсите си
за да приключите навреме
с работата и планирайте
следващите дни. Финансовата ви обезпеченост ще
направи възможно да си
позволите повече отдих.

Навлизате в нов
благоприятен
период на професионалното
си развитие. Очакванията ви, свързани с
разширение на бизнеса
ви със сигурност ще се
реализират.

Близнаци

Дева

времето
Днес времето ще бъде
предимно слънчево.
Mинималната температура ще бъде 10°,
а максималната 28°.

Стрелец

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

Риби

Разумно и с
разбиране
се отнасяйте
към всякакви
предложения, винаги
има какво да научите.
Вниманието на човек, с
когото пътищата ви са
разделени ще ви поласкае и накара отново да
потърсите път към него.

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

min: 11о max: 26о

min: 11о max: 25о

Варна

Велико Търново

min: 16о max: 25о

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 15°,
максималната 27° .

min: 10 max: 24

В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 10°, максималната 26°.

Изданието използва снимки от

Русе

София

В Бургас ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 15°,
максималната 26°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Видин

В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде
10°, а максималната 24°.

Във Варна ще има променлива облачност . Минималната температура ще
бъде 16°, максималната 25°.

От вас зависи да
направите деня
си успешен. Не
се разсейвайте,
а погледнете по-сериозно на задачите си.
Постигнатите добри
резултати ще Ви донесат
удовлетворение. Прекарайте вечерта сред
близки приятели.

о

о

Перник

Пловдив

min: 12о max: 26о

Бургас

min: 15о max: 26о
min: 10о max: 26о

min: 15о max: 27о
Сандански

Кърджали

min: 11о max: 26о

min: 12о max: 24о

СКИ КАТЕРА СЕ ОПИТАЛИ ДА СПРАТ ТАНКЕРА БРИТАНСКО НАСЛЕДСТВО ПРИ ХОРМУЗ В ПЕРСИЙСКИЯ
ЗАЛИВ. СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯТА
ОТ ОСТРОВА ВОЕННИТЕ СА ОТСТЪПИЛИ ЕДВА СЛЕД СИГНАЛ ОТ
КРАЛСКАТА ФРЕГАТА МОНРОУЗ,
КОЯТО ЕСКОРТИРАЛА ТАНКЕРА.
СЦЕНАТА СЛЕДВА ЗАДЪРЖАНЕТО
НА КОРАБИ НА ТЕХЕРАН, ЗА КОЕТО
НАСТОЯХА САЩ. ПОСЛЕДНО:
ЛОНДОН АРЕСТУВА ТАНКЕР И

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

e-mail: office@19min.bg
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ЛОНДОН И ТЕХЕРАН СПОРЯТ СПИРАЛ ЛИ Е ПАТРУЛ АНГЛИЙСКИ
ЛОНДОН СЕ ОПЛАКА, ЧЕ 3 ИРАНИРАНСКИ НЕФТ ПРИ ГИБРАЛТАР.
ТАНКЕР

София 1000,

826 56 25;
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СВЯТ

12.07.2019
брой 2337

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

След като 19 минути разкри, че финансирането по сделката
за ЧЕЗ не е руско, а от
първокласните
международни Дойчебанк
и Номура, оказва се, че
и консултантът по
сделката няма връзка
с Кремъл. Бившият директор на американската централа ТЕЦ
Марица Изток 3 Гари
Левсли влиза в консултативния съвет на
компанията Еврохолд
след сключването на
договор за придобиването на шестте дружества на чешката
компания ЧЕЗ в България, пише tribune.bg.
Очаква се финализиране на придобиването
на ЕРП-то и свързаните с него фирми у нас
до края на годината.
Еврохолд вече събра
екип от доказани професионалисти в енергетиката: експерти от
страната и чужбина,
които ще начертаят
стратегия за развитието на бизнеса. Гари
Левсли беше изпълнителен директор за България на американската
компания ContourGlobal
- мажоритарният акционер в ТЕЦ Марица
Изток 3. Напомняме,
че досегашният посланик на САЩ Ерик
Рубин каза, че без централата страната
ни нямаше да влезе
в ЕС. Британският
консултант има 40 г.

ИРАНСКАТА ИСЛЯМСКА РЕВОЛЮЦИОННА ГВАРДИЯ, КОЯТО БЕШЕ
ОБЯВЕНА ОТ ВАШИНГТОН ЗА
ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ И
БЕ ОБВИНЕНА ЗА СЛУЧАЯ, ОТРЕЧЕ
НЕЙНИ ПАТРУЛНИ КАТЕРИ „ДА СА
СРЕЩАЛИ” ЧУЖДЕСТРАННИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ПРЕД АГЕНЦИЯ
ФАРС. ГВАРДИЯТА ОБАЧЕ ЩЯЛА
„ДА ДЕЙСТВА РЕШИТЕЛНО”, АКО
ПОЛУЧИ ЗАПОВЕД ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
НА КОРАБИ В ИРАНСКИ ВОДИ.

Консултантът по
сделката за ЧЕЗ е
британец, ексшеф
на Марица Изток 3
впечатляващ опит,
натрупан в десетки
държави и на 4 континента. През 90-те
става вицепрезидент
на AES Corporation. После става оперативен
директор на Medway
Power Station в Кент,
Великобритания. Следват назначения като
изпълнителен
дирек-

тор на основни обекти на AES в Унгария и
Казахстан, където се
занимава с модернизация и оптимизация на
съоръженията и работния процес. През 1999
г. е избран за председател на групата на AES
Silk Road със седалище
в Москва. През 2002
година е управляващ

директор на AES Drax
Power Ltd. – най-голямата топлоцентрала в Западна Европа
- 4 хил. мегавата. През
2004 г. е в Kiev & Rivne
Electricity Distribution
Co’s в Украйна, където
съумява да реализира успешно инвестиционна програма за $50
млн. за подобряване на

енергийната ефективност и намаляване на
загубите, финансирана
със средства от IFC.
Ръководи и изграждането на нови централи за възобновяема
и топлинна енергия
на територията на
Италия и Северна
Ирландия, Полша, Румъния, Нигерия, Того,
Украйна. През 2011
г. като изпълнителен
вицепрезидент
на ContourGlobal Гари
Левсли ръководи придобиването на българския ТЕЦ Марица
Изток 3 от Enel. Цената на сделката е 230
млн. евро. Той развива
и прилага 3-годишен
бизнес план, който
значително подобрява
ефективността, безопасността и приходите на централата.
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СПОРТ
НОВИНИ

ОНЛАЙН ПЕЧАЛБА ОТ 100 000 ЛЕВА
В ЕВРОШАНС

В

иртуалният свят донесе реална
печалба на Елена Делчева от
Кърджали. 100 000 лева паднаха
онлайн на сайта eurobet.bg, а играта,
донесла това страхотно попадение е
Еврошанс.
Елена е главен счетоводител и
твърди, че с цифрите си говорят на
един език, но основният фактор, определящ печалбата й, е нейният голям късмет.
Тя обаче признава, че този голям
късмет работи най-вече в комбинация с безпогрешната интуиция на съ-

пруга й Веселин. Точно това се случва
и този път, когато той споделя, че има
предчувствие и Елена му се доверява
безрезервно. Тя споделя също, че попълва няколко талона с комбинации
от рождени дати и любими числа,
както и един със „случаен избор“. И
печелившият се оказва точно този
със случайно избраните 11 числа.
Спечеленото щастливката от Кърджали твърди, че ще инвестира мъдро.
Тегленията на играта Еврошанс
можете да следите в пунктовете на
Евробет и на eurobet.bg.

>>И СТЕФКА
КОСТАДИНОВА ЖЕРТВА НА
ФАЛШИВИ
НОВИНИ
Председателят на Българския
олимпийски комитет Стефка Костадинова стана поредна жертва на фалшиви новини.
Докато легендарната атлетка е на почивка в Гърция
със семейството си, в родни медии се появи
сензацията, че е приета по спешност в болница и
оперирана. Световната рекордьорка в скока на
височина не научила обаче директно за измамата.
Първо се озадачила от обаждания по телефона от
рода на „Как си? ... Ние сме с теб“ и подобни, които тя
по принцип получава още от състезателка. Ситуацията станала подозрителна, когато дошла втората
вълна обаждания с послания като: „Ти си шампионка
и победител и ще преодолееш всички изпитания...“
Накрая майката на звездата телефонирала разтревожена и я призовала да не я лъже, че е в Гърция и да
крие операцията.
Костадинова не смята да опровергава и да отговаря
на никого, защото според нея така така ще стане
част от измамата.
В същата ситуация изпадна неотдавна и найпопулярният българин Христо Стоичков. Сайт
за фалшиви новини съобщи, че той е получил
инфаркт и се намира в кома в болница в Маями.
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Биха фенове
на Левски
в Братислава

Привържениците са били
нападнати от засада
от ултраси на полския
Краковия и холандския Аякс

>>БУНТ СРЕЩУ ПРАНДИ
В НАЦИОНАЛНИЯ
Група родни волейболисти, недоволни от
Силвано Пранди са вдигнали бунт в представителния ни тим, пише Тема спорт. Според
информация на вестника се е сформирала
група протестъри срещу методологията на
италианеца, начина му на ръководене на
мачовете, както и виждането му за самата игра.
71-годишният специалист, който бе подкрепен
от почти всички волейболисти преди старта
на Лигата на нациите, впоследствие е загубил
доверие у част от тях. По информация на
Тема спорт въпросните волейболисти дори
са провели среща с част от членовете на
управителния съвет на Българската федерация по волейбол. Те настоявали Пранди да
бъде освободен, а не негово място да бъде
назначен българин, който да води отбора на
предстоящата олимпийска квалификация.
Ръководството на федерацията от своя страна
е гласувало доверие на италианския специалист за предстоящото важно състезание, както
и за Европейското първенство през септември. Припомняме, че след края на Лигата на
нациите в родния волейбол напрежението
се покачи, след като италианецът отстрани
петима от най-опитните ни волейболисти –
Николай Николов, Владислав Иванов, Николай
Учиков и близнаците Братоеви.

П

ривърженици на Левски са
участвали в масово сбиване
в центъра на Братислава,
съобщават местни сайтове. Според някои твърдения в основата е
сблъсък със запалянковци на полския
Краковия (Краков).
Феновете се замеряли със столове, предмети и няколко факли, преди да се намеси полицията със служители и кучета.Привържениците
на българския отбор са станали
обект на засада от страна на ултраси на полския клуб, както и от
фенове на Аякс.
Родните запалянковци са в Словакия, за да подкрепят любимия
си клуб в среща от първия квалификационен кръг на Лига Европа.
Вчера сините се изправиха срещу
словашкия Ружемберок, мачът бе
след приключването на броя. За
сините, които минават през тежка
финансова криза, двубоите в Европа
са от голямо финансово и имиджово
значение. Припомняме, че реваншът
в България другата седмица ще се
играе пред празни трибуни, заради
наказание от УЕФА на Левски.

www.19min.bg
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жън, но също прости
неща и сложни изпълнения. Хубаво телешко, което ценим и ни
е стандарт, но не
само. И фантастични десерти – и по дизайн, и на вкус. Добри

думи и за селекцията
напитки – от алкохола до чая. Накрая, но
не на последно място,
както гласи клишето,
за обслужването – ведро, насочващо, приятно.

Защо 101
е хитът
на София

101 е заведението
на момента в София
и няма да спре да
бъде още дълго време. Можем да кажем и
защо. На първо място
е локацията, разбира се. На ъгъла на ул.
Тинтява и комплекса
Диана, с място за
паркиране, сред фантастична зеленина и
с едно око към басейна, на тихо и спокойно, с много тераси
на различни нива, без
прегради между интериора и екстериора. На второ място
е дизайнът – много
стъкло и дърво, което
харесваме и е тренди,
черно за любителите
на
тоталностите,

разни игри на създателите за забава на
посетителите, всичко дозирано – минимализъм, но не твърде.
На трето място е
най-важното по принцип, но не и за гъзар-

ските статусни заведения – менюто. То е
достатъчно богато,
без да е прекалено гъстонасалено. В него
има всичко – щипка
българско, щипка европейско, щипка фю-

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

Улица 101 сече ул. Постоянство

Освен заведение,
заве
в София
улица 101. Тя е една
има и улиц
от многото с числа за
названия в милионния град

– странна практика, като се
има предвид колко много
велики българи нямат наречени на тях пътни арте-

рии в столицата. 101 върви
от улицата с невероятното
име Постоянство – квартал
Гео Милев е пълен с такива

многозначителни табели,
за които сме разказвали,
и стига до улицата с прав
ъгъл – пряка и успоредна
на Постоянство, носеща
името на Стефан Киров.
Той е ученик на самия
Станиславски и играл
под негово и на Немирович – Данченко ръководство в МХТ – руския
Народен театър, после
играе и в нашия. Създава прочутия Бургаски
театър, както и Сливенския, който носи името
му. Бил е председател
на Съюза на артистите.
Но нека се върнем на ул.
101 - алеята зад залата на
ИЧС срещу Скай сити мол,
на която има нелоша къща
и три сравнително нови
кооперации, че даже и
медицински център.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.40 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви сериен тв филм
/19 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 1200 години от рождението на Методий/п/
09.45 100% будни /най-доброто/ предаване за здравословен и съвременен
начин на живот/п/
10.45 Капри тв филм /19 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 /5, последна серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Сафарито на Скаут тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас информационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /20 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 /20
епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев обзорно
политическо предаване
22.00 Госпожо Държавен секретар 2 тв
филм /4 епизод/(14)
23.00 По света и у нас информационна
емисия
23.30 Концерт на Габриела Георгиева и
Григор Паликаров Празници на
изкуствата - Аполония 2018
00.30 Ти, глупако игрален филм /копродукция, 2002г./, режисьор Брайън
Бърнс, в ролите: Мила Йовович,
Дениз Ричардс, Дейвид Крумхолц
и др.(12)
02.05 100% будни /най-доброто/ предаване за здравословен и съвременен
начин на живот/п/
03.05 Госпожо Държавен секретар 2 тв
филм /4 епизод/(14)
03.55 Днес и утре
04.20 Още от деня коментарно
предаване/п/
bTV
05.40 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.9

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

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

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

ТВ ПРОГРАМА
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.48
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.74
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.4 еп.2
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.47
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.42
21.30 „Игрите на звездите“ - гейм шоу с
водещ Катерина Евро, еп.7
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу с
водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.9
01.10 „Вечно твоя“ - сериал, еп.225, 226
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 2 /п/
12.00 „Етажна собственост“ - сериал,
сезон 1 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 1
14.00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 10
15.00 „Морски тюлени“ - сериал, сезон 1
16.00 „Питайте Джим“ - сериал, сезон 3,
2 епизода
17.00 „Стрелeцът“ - екшън с уч. на Уесли
Снайпс, Уилчм Хоуп, Ема Самс,
Антъни Уорън, Питър Йунгблуд
Хилс, Питър Йунгблуд Хилс, Райън
Макклъски и др.

19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 2
20.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10
21.00 „Етажна собственост“ - сериал,
сезон 1
22.00 „Обратен гард“ - драма с уч. на
Джейк Джиленхол, Рейчъл Макадамс, Форест Уитакър, Рита Ора,
Она Лауренс, 50 Cent, Наоми Харис,
Виктор Ортиз, Мигел Гомес и др.
00.30 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 10 /п/
01.30 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
04.00 Еротичен телепазар

еп. 16
22.55 Врагът сред нас, еп. 9
23.50 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 19
00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 15
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 16
01.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 22
02.30 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 23
03.15 Живите мъртви - седми сезон, еп. 10
04.05 Агентите на ЩИТ - четвърти сезон,
еп. 10
04.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 16

KinoNova
06.00 „От местопрестъплението: Кибер
атаки“ - сериал, сезон 2 /п/
06.50 „Живот без правила“ - романтична
комедия с уч. на Клаудия Михелсен, Щефан Кампвирт, Марен
Кройман, Бирте Ханусрихтер, Лаура
Курши др.
08.50 „Трима татковци накуп“ - романтична комедия с уч. на Джулиа
Хартман, Сузане Фон Борсоди,
Сами О’Лиъри, и др.
11.00 „От местопрестъплението: Кибер
атаки“ - сериал, сезон 2
12.00 „Цирк дю Солей: Аватар“ - спектакъл
14.00 „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. /п/
16.50 „Пак ли ти?“ - романтична комедия
с уч. Кристен Бел, Джейми Лий
Къртис, Сигорни Уивър, Джеймс
Уолк, Бети Уайт, Одет Юстман,
Патрик Дъфи и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението: Маями“ сериал, сезон 2
21.00 „Осем герои“ - приключенски филм
с уч. на Пол Уокър, Брус Грийнууд,
Джейсън Бигс, Муун Блъдгуд,
Жерард Плънкет и др.
23.30 „От местопрестъплението: Маями“ сериал, сезон 2 /п/
00.30 „Зеленият път“ - драма с уч. на Том
Ханкс, Майкъл Кларк Дънкън,
Дейвид Морс, Джеймс Кромуел,
Сам Рокуел, Бони Хънт, Патриша
Кларксън, Дъг Хътчисън, Бари
Пепър, Майкъл Джетър, Греъм
Грийн и др.

btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
с.3 еп.12, 13
08.00 „Среща в интернет“ - криминален,
мистъри, драма (тв филм, Канада,
2014), режисьор Къртис Крофърд,
в ролите: Ивон Зима, Шон Робъртс,
Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън, Джон Макларън и др.
09.45 Телепазар
10.00 „Седем часа разлика“ - сериал, с.3
еп.14, 15
12.00 Телепазар
12.15 „Мисия Лондон“ - комедия
(България, Великобритания,
Унгария, Македония, Швеция,
2010), режисьор Димитър
Митовски, в ролите: Юлиан Вергов,
Ернестина Шинова, Любомир
Нейков, Алън Форд, Томас Арана,
Ана Пападопулу, Орлин Горанов,
Георги Стайков и др.
14.30 „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.
16.45 „Целувка под имела“ - фентъзи,
романтичен, драма (тв филм,
Канада, 2006), режисьор Джордж
Менделък, в ролите: Джейми Рей
Нюман, Майкъл Шанкс, Конан
Греъм, Ингрид Торънс и др.
18.30 Телепазар
18.45 „Светлина от миналото“ - комедия,
романтичен, драма (САЩ,
1999), режисьор Хю Уилсън, в
ролите: Брендън Фрейзър, Алисия
Силвърстоун, Кристофър Уокън,
Сиси Спейсек и др.
21.00 „Феята на зъбките“ - фентъзи,
семеен, комедия (САЩ, Канада,
2010), режисьор Майкъл Лимбек,
в ролите: Дуейн Джонсън, Ашли
Джъд, Джули Андрюс, Стивън
Мърчант, Райън Шеклър, Сет
Макфарлън и др.
23.00 „Застраховка живот“ - криминален,
трилър (САЩ, 2016), режисьор
Питър Билингсли, в ролите:
Винс Вон, Хейли Стайнфелд, Бил
Пакстън, Джонатан Банкс, Джорди
Мойя, Терънс Хауърд, Шей Уигъм,
Джон Фавро, Тараджи Хенсън и
др. [14+]
01.00 „Анри Наварски“ - исторически,
биографичен, военен, драма
(Франция, Германия, Австрия,
Испания, 2010), режисьор Йо
Байер, в ролите: Жюлиан Боаселие,
Йоахим Крол, Андреас Шмид, Роже
Касамажор и др. [14+]
03.45 „От другата страна на вратата“ хорър (Великобритания, САЩ,
Индия), режисьор Йоханес
Робъртс, в ролите: Сара Уейн Калис,
Джереми Систо, София Росински,
Сучитра Пилай и др. [16+]

FOX
05.15 Под наблюдение - трети сезон, еп. 20
06.00 Мелачката - първи сезон, еп. 19
06.25 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 6
06.45 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 7
07.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 19
08.00 Скорпион - първи сезон, еп. 19
08.55 Под наблюдение - трети сезон, еп. 20
09.50 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 13
10.15 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 14
10.45 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 20
11.40 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 21
12.35 Кости - четвърти сезон, еп. 4
13.30 Врагът сред нас, еп. 8
14.25 От местопрестъплението: Маями осми сезон, еп. 18
15.15 Макгайвър - първи сезон, еп. 20
16.10 Скорпион - първи сезон, еп. 20
17.10 Под наблюдение - трети сезон, еп. 21
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 13
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 14
19.00 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 8
19.30 Последният мъж на света - четвърти
сезон, еп. 9
20.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 22
21.00 Хавай 5-0 - трети сезон, еп. 23
22.00 Лий Даниелс: Стар - трети сезон,

Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за Европа и
гражданите с Милена Милотинова
/п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев

09.00 Характери - неизвестните изповеди
на известните, автор: Биляна
Митева /п./
09.30 По следите на храната - филм
10.00 Райски градини - филм
10.30 Изгряващо слънце - сериал, семеен
11.30 Как да се омъжим за милионер сериал, комедия
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Канбе стратегът - исторически сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Операция История- предаване с
Росен Петров /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - исторически
сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с коментар с
Ганиела Ангелова
20.30 Мъже в сянка - сериал, политическа
драма
21.30 Новините ON AIR
22.15 Дъщеря на закона - криминален
сериал
23.15 Похитени - сериал, политически
трилър
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01.30 Q&A - отговори на важните въпроси
от политиката с Клара Маринова
/п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.30 Денят ON AIR - новините с коментар с
Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай Кръстев
/п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
14.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Бук. Килим. Щора. Емине. Еко. Йосифов. Казан. Кос. Марика. Ер. Темели. Ора. Ол. Натал. Кокиче. Кил. Рома. Есен. По. Апенини. Енс. Реване. Опора.
Пощи. Авари. Ало. Атала. Ит. Маракана. Иново. Ина. Анев. Лак. Колаген. Рана. Ладинина. Виме. Ини. Омара. Камиларов. Нил. Катани. Икономи. Ана. Веселина.
Обили. Ал. зидари. Амал. Латина. Платина.
Отвесно: Памук. Кавал. Тойота Корола. Осика. Ела. Росети. Ещорил. Матис. Бас. Малави. Аналема. Ези. Имел. Па. Акага. Инулин. Кефал. Ренета. Едили. Ида.
Мориконе. Ананина. Яна. Киви. Оми. Алан. Нири. Арп. Ин. Коканова. Ери. Ока. Ил. Лекари. Ипа. Иваново. Аче. Оран. На М. набат. Мезе. Есери. Ола. Аноними.
Каро. Ена. Ива. Тримаран. Кон. Ланс. Стока. Али. Ила.
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- Скъпи, как мислиш, аз приличам
ли на котка?
- Не!
- Защо?
- Котките са умни!
- А аз?
- Ти не си котка!

БАГАЖНИК
С ЦВЕТЯ

:) :P :D

В Пирогов докараха баба с отравяне:
- Нали в неделя
Ви спасихме след
гъби! Сега какво?
- Доядох ги!
:) :P :D

Даже Вартбургът цъфти в Нови Искър

Бате Гошо:

При
социализма
нямаше чума
по свинете,
щото я беше
страх от него!!!
Елена Бойчева

------------------------------------------------------------------------------------

Само в България,
когато свършат

>>СУДОКУ
лесно

батериите на
дистанционното,

започваме да го
удряме, за да проработи
:) :P :D

- Колежката ме нарича със сексуално име. Вероятно
намеква за интимност с нея!
- Е, как ти вика?
- Капут!

умерено

:) :P :D

Нищо не подобрява квалификацията
на шофьора така,
както каращата
зад него кола на
КАТ!
:) :P :D

Грозното гадже е
като москвича хем върши работа,
хем не ти го барат.
:) :P :D

Полицай спира
автомобил за проверка.
- Давай да видя
книжката!
- Забравил съм я

старши! - жалва
се водачът, който
май е почерпен.
- Значи пиша акт.
Казвай име!
- Тони Стораро.
- Ти мен на луд ли
ме правиш, бе?
Знам го много добре Тони Стораро! Казвай името,
иначе те карам в
районното!
- Окей, старши,
спокойно. Иван
Вазов.
- Ахаа, можело значи да си
честен. А защо
трябваше да се
разправяме?
:) :P :D

Рано или късно
всичко се връща.
С изключение на
парите, които си
дал назаем!
:) :P :D

Само българин
може да се разсърди, че му искаш парите, които
си му дал назаем
преди 2 години
:) :P :D

трудно
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