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ВРЕМЕТО

ПРОМЯНА
П
ПРЕМИЕРЪТ
ОТКРИ ОБНОВЕНА
К
КООПЕРАЦИЯ В СОФИЯ

ВАЛЕНТИН РАДЕВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА В НС:

min °

max °

16/21°C 30/35°C
На стр. 30

ЗАПОЧВАТ МАСОВИ ПРОВЕРКИ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Половината
стъклопакети
некачествени

Вкарват в регистър
некоректните
търговци

СТР. 10

ЗАТВОРИХА ВАРНЕНСКА
ЗАБАВАЧКА СЛЕД НАТРАВЯНЕ

32 деца в
инфекциозна
клиника

СТР. 7

ТЕЛАТА ПРЕСТОЯЛИ НЯКОЛКО
ДНИ В АПАРТАМЕНТА
ИМ В „ХАДЖИ ДИМИТЪР”

Наркоман
разфасова
майка си
и дядо си

Следовател: За 20 години в
системата по-страшно нещо
не бях виждал
СТР. 8

ББорисов: България е
ссред отличниците на ЕС

Охраната на армейските
складовете да се затегне
Военните да не си готвят сами храната,
има кетъринг

ИНТЕРВЮ НА СТР.13

Санирането на блоковете е най-добрата
социална политика, категоричен е
министър-председателят

СТР. 4

ПРОДАВАТ ЗА 2,2 МЛН. ЛВ. ЗАКЪСАЛ ЗА КЛИЕНТЕЛА ХОТЕЛ

Мигранти фалират
бизнеса в сърцето
на София

Бежанци опипват
опи
жени на
Централна га
гара
Е-гривни за
заподозрените
заподозрени
и
в тероризъм

Магазини с надписи
на арабски изместват
хранителните стоки
на „Мария Луиза”
БОЯН ДИМИТРОВ
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ЦЕНА 70 СТОТИНКИ

ПЕТЪК, 29 ЮЛИ 2016 Г.

Присъствието на мигранти, което е
съсредоточено основно на столичния
булевард „Мария Луиза", е започнало да фалира бизнеса в района. За
това се оплакаха търговци пред
„Монитор". Много от обектите им са
затворили врати, тъй като се е забелязвало масово оттегляне на клиен-

телата през последните две години.
Причината била голямото струпване
на чужденци, предимно от арабски
произход, които денонощно скитат по
тротоарите. Магазините за хранителни стоки затварят врати, а на
тяхно място се появяват обекти с
надписи на арабски.
НА СТР. 2 - 3

КРАЙ ИВАЙЛОВГРАД МЛАДИЯТ
АРХЕОЛОГ ФИЛИП ПЕТРУНОВ ОТКРИ

Следим онлайн
цената на
сянката на плажа

Ценен печат в
тамплиерска
крепост по
нашите земи

Проверяваме
П
роверяваме тарифите
ивиц и коя
на над 90 ивици
най-близк
ни е най-близка
НИКОЛЕТА ЦВЕТКОВА

От днес летуващите могат да
проверяват онлайн какви пари ще
им искат концесионерите на
плажа за чадър и шезлонг. Това

става през специален модул на
сайта на Министерство на туризма, съобщиха от ведомството за
„Монитор". Проверката за цената
на чадъра и шезлонга ще е възможна за повече от 90 плажа.

8-стенната
є кула
показвала на
кръстоносците,
че имат
съмишленици
СТР. 7

ВДИГНАХА ПРЕМИИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
НА ИГРИТЕ ДО ОСМО МЯСТО

Държавата дава четвърт
милион за злато от Рио
СТР. 11

Кануистът Кодинов ще е най-младият в състава ни,
борецът Кумчев - най-опитен
СТР. 24

