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БЪЛГАРИЯ

„Моят договор изтича на 31 юли т.г.”,
заяви в предаването си
Слави Трифонов, който
изненадващо обяви, че
няма да продължи отношенията си с bTV
Media Group. Вместо
традиционно да покани Сашка Васева,
която да изпее едноименния си хит, на връх
Гергьовден шоуменът
смая публиката с новината за своето оттегляне. След края на
юли Шоуто на Слави
ще спре да съществува, обяви в шоуто си
Трифонов. Той благодари на bTV за съвместната им работа и посочи, че сам е решил да
не подновява договора
си за предаването.
От самата телевизия заявиха, че все
още не са официално
уведомени за намеренията на Трифонов.
Също така от bTV
подчертаха, че шоуто
не слиза от ефир заради нисък рейтинг,
каквато е една от догадките. Според актуални данни през април
предването събира
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След 19 г. в бТВ Слави влиза в политиката?

bTV официално не е уведомявана за
намерението на шоумена
11,8% рейтинг (799
300 зрители), което
го нарежда на 10-о
място в националния ефир. Телевизията
вече е предложила на
екипа да продължи предаването с нов договор от есента, става

ясно от официалната
позиция на медията.
"Поканихме Слави да
продължим сътрудничеството си след настоящия сезон, но не
сме стигнали до резултат", обявиха от bTV.
Така или иначе, шоу-

Джамбазки: Ние сме категорично против
двойните стандарти в ЕС
„След 26-и май изборът на гражданите ще реши дали ЕС продължава по
този път или ще го реформираме”, заяви зам.-шефътна ВМРО-БНД и водач
на евролистата Ангел Джамбазки. „Моята категорична позиция е, че България трябва да застане твърдо зад Европа на отечествата, на суверенните
нации. Това е заложено в програмата на ВМРО повече от 10г. и ние не сме
отклонявали от този принцип. На последния конгрес на ВМРО през март
т.г. заедно с нашите съюзници от партията на Салвини, от Алтернатива за
Германия, от испанската VOX препотвърдихме това виждане”, подчерта
евродепутатът. Той добави, че кампанията в България за съжаление не се
случва като сблъсък на идеи, а като замеряне с компромати.
Джамбази припомни и, че се бори за премахването на двойният аршин в
ЕС. „Категорично сме против двойните стандарти, против Европа на две,
три, пет скорости. Ако ще има правила, те ще са за всички, в противен
случай са безсмислени. Пакетът Мобилност е точно пример за двойни
стандарти”, подчерта той.
„Годишно Европа отпуска около 1 млрд. евро за финансиране на НПО-та
и техни проекти. Какво е получил българският или испанският гражданин примерно от този милиард? Публична тайна е, че огромна част от
тези пари се „захлебват” от организации, близки до Сорос. След това се

то трябва да продължи и се очаква Дългия
окончателно да премине в руслото на политиката, което беше
загатното и в неговото изявление от понеделник.
От обръщението на

водещия към зрителите стана ясно, че найвероятно
предстои
смяна на позицията:
„От позицията, в
която сме сега, ние не
можем да направим
повече“, коментира
Слави. Затова аз реших да не подновяваме договора си”. "Не се
чувстваме част от медийната среда. Бихме
искали тази среда да е
друга", каза още шоуменът, като намекна,
че не търси просто
смяна на телевизията.
Вероятно Трифонов
може да е взел окончателното си решение,
повлиян от успеха на
украинския му колега
Владимир Зеленский,
който от комик и шоумен
изненадващо
стана държавен глава. Припомняме, че
19' първи у нас обърна
внимание на Зеленский
и го нарече Киевският
Слави. По-рано и италиянския комик Бепе

Материалът е платен.

разпределят на разни сдружения и фондации, които ни пробутват
джендърство, гей бракове и какво ли още не. Т.нар. зелени НПО-та
са също част от тази схема.”, посочи Джамбазки. Според мен този
модел е порочен - една малка група хора, оплетени като свински черва, вземат едни пари и в крайна сметка работят срещу националните
държави и интересите на хората, това трябва да спре. Евродепутатът
посочи, че тези пари могат да бъдат използване за образование и
инфраструктура. „Чисто и просто като се премахне това финансиране,
защото то е едно брутално точене на пари. Ще се ядосат само соросовите
структури и близките до тях медии. Смятам, че гражданите ще ни подкрепят
да спрем това разхищение. Този милиард съвсем спокойно може да се насочи към изграждане на инфраструктура, към образователни институции
в бедни райони, а не да го прибират едни хитреци и хрантутници”, заяви
водачът на воеводите в ЕП.
Джамбазки се обяви за възстановяване принципа на свобода на конкурецията в ЕС. „Просто казано това значи по-малко регулации и свобода
за предприемачите”, позочи той. Евродепутатът посочи като, че Европа
отдавна не е сигурно място. Сред предизвикателствата на ЕС той отбеляза е
нелегалната имиграция. „Европа трябва да затвори границите”, посочи той.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Грило също успешно
се намърда в политиката. Според експерти съществува предпоставка за подобна
тенденция в много
държави. Причината
е умората от политичската класа и наказателен вот за сатуквото.
Слави отдавна се
готви за тази стъпка и може да яхне
подобна електорална
вълна. Освен това,
решението му да се
влее в политиката,
ако това е волята му,
може да означава, че
явно и той очаква
на есен да има избори 2 в 1, т.е. към
местния да се добави предсрочен парламентарен вот.
Припомняме, че погготовката на Трифонов за навлизане в
политиката започна с
прословутия му референдум, премина с концерт на Орлов мост и
завърши с кастинг за
политици. За всички
тези проекти той използва шоуто си и ресурса на телевизията,
в която работи.
Главният
въпрос,
който се очертава

при евентуално щурмуване на жълтите
павета ще бъде каква роля цели да получи
Слави. Дали политическият му проект ще
се окаже поредната
патерица на управляващите от ГЕРБ или
пък ще бъде опозиция
на властта? Припомняме, че в полза на първия вариант колнят

слуховете от февруари на м.г., когато в
политическите среди
активно се говореше
за ловна среща между Трифонов в Бойко
Борисов. Двамата са
провели
дискретен
разговор в едно от
ловните стопанства,
а съдържанието му
остава забулено в
тайна, гласеше тога-

вашната мълва.
Според информация,
която се разпространява във Фейсбук ,Трифонов отдавна търсел
хора по регионите. В
социалните
мрежи
обаче се пише и за
други амбиции на шоумена, който щял да
прави нов проект, но
далеч от политиката.

ТИТА С ОБЩИНСКА СТИПЕНДИЯ ОТ БАЩА СИ
Популярната певица Тита е получавала
финансова помощ от община Силистра, докато баща й е бил общински
съветник там, пише в. България днес.
Изданието разполага с протокол от
едно от събранията през 2013 година.
Тогава е взето решение за отпускане
на финансова помощ на Христина
Христова, член на музикална формация
До-Ре-Ми за участие в престижен международен конкурс за млади таланти в
Москва. Всички общински съветници

са гласували „за“.
От малка Тита е получавала солидно
рамо от баща си. Той от много години е
общински съветник. Преди да поеме
ръководството на НОИ, е бил зам.кмет по финансовите въпроси.
Припомняме, че през март Пенчев бе
арестуван, след като беше сочен за
източване на държавния бюджет. Тита
отказва всякакви коментари по темата,
но не отрича, че е много разстроена от
случващото се.

БОРИСОВ: АЗ В БОЖИИТЕ РАБОТИ НЕ СЕ БЪРКАМ
„Посещението на Папата
е добра реклама за нас”,
заяви премиерът Бойко
Борисов минути, след като
папа Франциск се качи в
самолета си, за да отпътува за Скопие.
"Аз в Божиите работи не
се бъркам. Господ Иисус
Христос е назначил и
Папата, и Патриарха, така е преценил, така е сторил. Да го коментира-

ме и него ни най-малко не желая. На мен
лично ми беше приятно,
като видях папата как
целува кръста на нашия
патриарх. След това са
решили друго да правят,
пак тяхно решение.
Правителството отиде
на месата, хиляди хора
се стекоха и мисля, че стана добре”,
посочи още премиерът.

ТЕЦ ДОГАН ДЪЛЖИ 6.6 МЛН.ЛВ. НА ДЪРЖАВНИЯ БУЛГАРГАЗ
НЕК регистрира отрицателен резултат от 72.7 млн. лв.
на фона на плюс от 72.8 млн. лв. година по-рано, сочат
резултатите за първите три месеца на т.г., публикувани
от финансовото министерство, пише Сега. Това означава сериозно влошаване на финансовите показатели
със 145.5 млн. лв. за година, или по 12.1 млн. лв. на
месец.
Компанията отчита спад на приходите от продажба на
ток с близо 52% спрямо година по-рано. НЕК ще запълва дупките с приходи от фонд Сигурност от над 120
млн. лв., които за пореден път донякъде ще компенсират драматичното влошаване на резултатите. Фондът
се пълни с 5% вноски от всички производители на ток
(вкл. и от самата НЕК), а парите отиват за подпомагане
на електрическата компания.

Друго държавно дружество - ТЕЦ Марица-изток 2, за
пореден месец не успява да се справи с дълговете си.
Заради покупката на скъпи квоти въглеродни емисии
дълговете (краткосрочни и дългосрочни) са за
почти 1.4 млрд. лв. За първите три месеца Тецът е
на загуба от над 33 млн. лв. Същевременно енергийният производител продължава да финансира
с милиони ФК Берое.
С печалба се отчита и Булгартрансгаз, който е на плюс
за първите три месеца от над 37 млн. лв. На печалба е
и Булгаргаз (17.1 млн. лв.), чийто основен длъжник отново е столичното парно. Сред длъжниците на държавното дружество са ЛУКойл Нефтохим (14.2 млн.
лв.), както и ТЕЦ Варна (6.6 млн. лв.), собственост
на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.
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>>САМО 1.5%
УСВОЕНИ ОТ
ЕВРОПАРИТЕ
ЗА ЧИСТ
ВЪЗДУХ
По програма Околна среда
България досега е получила само 1.7 млн. лв., сочи
справка на в. Сега.
1,5г. преди края на
програмния период 20142020г. страната ни е успяла
да получи точно 1.55%, от
средствата, предназначени
за борба с фините прахови
частици и замърсяването
%, при положение че бюджетът по мярката е над
115 млн. лв, а България
е страната с най-мръсен
въздух в ЕС с 4 града
в Топ 10. Екологичната
програма Околна среда
разполага общо с бюджет
от над 3.4 млрд. лв., но към
момента от нея реално са
усвоени едва 17.09%.
Общо по всички направлание договорените пари са
50%. Те са предназначени
както за актуализиране
на общинските програми, така и за конкретни
мерки за подобряване
на качеството на въздуха - като подмяна на
печките на твърдо гориво
с екоалтернативи. Такива
проекти имат София и
Монтана, които са сключили договорите си през
март и април, но усвоени
пари засега няма, показва
още справката. Пари са
получени единствено от
агенция Околна среда,
която е усвоила над 600
000 лв. за изграждането на
система, която да следи
смога в реално време.
Относително добре се
представяме по мярката Отпадъци, по която
най-общо трябва да бъдат
изградени инсталации за
третиране на битовите отпадъци. Усвоени са 17.79%
при общ бюджет от над 560
млн. лв. Съществено няма
движение с европарите
по друг правителствен
приоритет - свлачищата и
наводненията.
Краят на програмния
период наближава и с
всяко отлагане рискът за
претупване на проектите
или дори за загуба на средства расте, макар средства
да могат да се разплащат до
3 г. след изтичането.
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Сметната палата на ЕС
започва проверка на парите
за пътища в България

Европейската сметна палата започва
одит на финансирането от Европейския
съюз на мрежата от
пътища, която свърз-

ва държавите-членки
и техните региони.
Одиторите ще разгледат дали действията
на Европейската комисия и отпуснатите

средства осигуряват
напредък на държавите членки към навременно завършване на
мрежата и по-добра
свързаност за гражда-

ните, съобщи институцията.
Проверката ще обхване България, Чехия, Полша и Испания.

Между 2007 и 2020 г.
еврофинансирането
за
пътна свързаност на
държавите и регионите
им възлиза на 82 млрд.
евро като половината е
дадена за изграждане на
основната мрежа. Бенефициенти на това финансиране са централнои източноевропейските
държави членки.
Проверката идва в изпълнение на поставената
цел от ЕК за разработване на трансевропейска
транспортна
мрежа
(TEN-T), която включва
и пътна инфраструктура. Идеята е до 2030 г. да
бъдат завършени девет
основни коридора с дължина около 40 000 км от
Балтийско море до Атлантика и от Скандинавия
до Средиземноморието.
До 2050 г. пък е срокът за
осигуряване на достъпност и свързаност на
всички региони в Европа.
„В последните десетилетия финансирането от
ЕС е помогнало да се подобрят транспортните
връзки между държавите
членки и техните региони, но в пътната мрежа все още съществуват
пропуски, липсващи връзки и места с недостатъчен капацитет,“ заяви
Джордже Пуфан, членът
на Европейската сметна
палата, който отговаря
за одита. Той изрази опасение, че цялата основна мрежа на ЕС няма да
бъде завършена навреме.
Одиторите ще проверяват дали изграждането на основната мрежа
за ЕС напредва и дали се
спазват сроковете, както и дали тя се поддържа в добро състояние.
Обект на проверката е
и това дали самата Еврокомисия
контролира
спазването на сроковете
и дали финансирането
отива по предназначение.
Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в
началото на 2020 г.
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И като министър Порожанов с
консултантски бизнес
по еврофондовете
И Румен Порожанов,
и синът му имат консултантски бизнес по
еврофондовете. Даже
като министър в кабинета Борисов 3 той
е работил основания
от него Център за
стратегически
анализи, финансиране и
европейски
фондове,
създаден на 26 февруари 2014 г. Порожанов е
там по времето, когато той е член на борда
на Българската банка
за развитие, една от
основните дейности
на която е финансиране на европроекти,
когато е служебен
министър на финансите същата година,
а ортакът му в организацията Васил Грудев е служебен министър на земеделието.
Шеф на кабинета му
е третият основател
на сдружението Иван
Капитанов. По темата 19 минути писа още
на 14 август 2014 година, когато имената на
тримата бащи – основатели си фигурираха в
регистрите на действащата организация.
Сдружението продължава да работи и при
кабинета Борисов 2,
когато
Порожанов
е шеф на Държавен
фонд Земеделие, а Грудев е заместник-министър на земеделието. После действа и
при идването на Порожанов като агроминистър в кабинета
Борисов 3 на 4 май 2017
г. И така чак до 15 декември 2017 г., когато
центърът е заличен.

В регистрите на финала попадат само
лицата, които са го
управлявали в края му,
но по-интересно е как
функционира организацията: 50% дарения,
спонсорство и СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ
БЮДЖЕТ – интересно
на каква база, и 50%
„друг източник на
финансиране” – неизвестно какъв.
За
евроконсултанския бизнес на сина си
министърът излъга,
без да му мигне окото
преди дни по телевизията. Но фактите и
снимките говорят категорично каква е истината. На фотото
личи как наследникът
на министъра посреща баща си и скандалния бизнесмен Георги
Гергов на щанда на
частна агрофирма на
специализирано изложение в панаира на
пловдивския
социалист, бивш костовист
и настоящ надарен от
това правителство с
43 млн. лв. за дупка от
3 дка в центъра на Варна.
„Синът на министър
Порожанов, чрез консултантската си фирма Ей Ар Пи Мениджмънт, си партнира с
други фирми, които са
пряко свързани с Фонд
Земеделие и са под ръководството на баща
му, пише Afera.bg. „Панамин КО ДЗЗД е представител за България,
Македония,
Гърция,
Турция и Румъния на
PANAMIN GmbH, Австрия – производител

на листни торове от
ново поколение, чиято
продуктова гама намира приложение в Европа
и у нас. Тази продуктова гама включва три основни продукта: ПАНАМИН АГРО – приложим
в растениевъдството;
ПАНАМИН АНИМАЛ и
ПАНАМИН ДЕТОКС –
приложими в животновъдството.
На 20.02.2019 г. до
24.02.2019 г. в Пловдив
се проведе международен панаир АГРА 2019.
Румен Порожанов открива като министър
тържествено едно от
най-големите селскостопански изложения в
страната.
Само че след откриването посещава не
кой да е щанд, а този
на Панамин, където го
посреща му синът му
Антоан Порожанов и
Георги Гергов.
АФЕРА задава следните въпроси:
1. Как точно си партнира и консултира
фирма Панамин синът
на Румен Порожанов?
2. Като какъв Антоан
Порожанов е на международния панаир и

к
в
ф
домакинства
фирмен
щанд? Консултант на
Панамин или „съветник“ на баща си?
3. Какви обяснения
ще даде този път Румен Порожанов за присъствието на сина си
на селскостопанското
изложение АГРА 2019 и

5

П
то пред щанда на Панамин КО ДЗЗД?
Румен Порожанов ще
подаде ли най-сетне оставка или ще продължава да твърди, че синът
му не се занимава и не
се развива в областта
на земеделието?”,пита
сайтът.

6

Архитектурната
революция,
която
представлявал
булевардът,
отсякъл
трибуните на стадион във Варна и неговото „кръгово“ с
форма на яйце и под
наклон, по думите
на кмета на Варна,
няма да струват
нито предварително
определените 80 млн.,
нито дори анонсираните по бТВ тази
сутрин от градоначалника Портних 110
млн. лв. (не уточни
с ДДС ли, защото,
ако е без - това са
22 млн.лв. отгоре ),
защото още по Нова
година бяха ударили
113 000 000 лв. Според
експерти от браша
изпълнителят - близката до властта и
най-вече до ДПС в
лицето на почетния
лидер Доган фирма
Хидрострой, в крайна сметка ще вземе
джакпот от 140 млн.
лв. Със сигурност се
знае, че поне 7 млн.
лв. вече са непредвидените разходи по
ремонт на стадион
и непланираните в
проекта места за
пресичане на градската магистрала.
Така че вече съвсем
официално са потрошени 120 000 000 лв.
за 3-те километра
трасе, а обектът
не е приключен. При
това,
отпуснати
без търг за обществена поръчка – при
заобикаляне на закона, на фирмата Хидрострой, чийто директор Пашов беше
общински съветник
от ГЕРБ във Варна!
В колосалната сума
- равна на годишния
бюджет за култура
на цялата ни нация,
се включват и парите по възстановяването на разру-
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140 млн. без търг за
Хидрострой (ДПС) от
булеварда с кръговото
във Варна за 46,66 млн.
на км
шения от странно
проектирания път
стадион. Напомняме, че това ще бъде
абсолютен рекорд
- отсечката е с дължина едва 3 км, т.е.
46,66 млн. на километър. Колкото и
кметът
Портних
незнайно защо - с
квалификацията му
на барман - да ни наковлади, че не било
правилно така да се
смятат
пътните
разходи именно на
километър,
ресорният
заместникминистър на регионалното развитие и
бивш министър Нанков именно така ги
изчислява. Пак той в
парламента разказа,
че средната цена
на магистрала у нас
била 3 млн.евро на
километър. Но на
магистрала. Не на
улица. А във Варна
булевардът излиза
не 3, а 23 млн. евро
на километър. Не
само финансово обектът, който трябваше да е завършен
още на 15 август
2018 г., т.е. преди
почти 9 месеца, е
пример за лошо управление. Камарата

Директорът на фирмата беше
общински съветник от ГЕРБ в
морската столица

на ахитектите в
България - в момента най-авторитетната организация в
бранша, го даде като

показен пример за
недобре
направен
проект и за прокорупционно зададена
обществена поръчка
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и то пред държавната телевизия БНТ,
която е най-отявления глашатай на
правителството.

Димитър Гамишев е осъден
ефективно на 2 години. Ще лежи
в Самораново”, съобщи на редакционната поща читателката
Красимира Брингова, а от управляващата партия потвърдиха
безрадостната новина за депутата от ГЕРБ в този парламент, при чиято оставка на 28
март 2018 г. Цветан Цветанов
обяви, че постъпва достойно.
Сигурно, защото двамата имат
общ приятел – бизнесмена Шапков, който взе поръчка за 6,4
млн.лв. за обзвеждане на държавната администрация, без
да е крупен производител или
търговец на мебели, по специална покана от правителството,
и за когото се говори, че е правил ремонта и обзавеждането,
след като Цветанов получава
на шпакловка новия си апартамент на ул. Латинка с ВИП
асансьора. Шапката беше и сътрудник на депутата от ГЕРБ,
както личи на сайта на парламента.
Интересно е, че фамилията на
Гамишев има няколко къщи за гости, в които са налети поне 700
000 лв. – 2 по европрограмата
през ДФЗ, държани от снахата,
една от бащата на депутата,
която си е цял хотел, и една на
съпругата му – всичките в безмилостно застрояваното красиво старо село Лещен и околността.
Гамишев беше принуден да напусне Народното събрание, след
като се оказа, че през 2016 г. е
прехвърлил фирма на малоимотно
лице. „Това е с единствена цел – да
не пречи на проверката и да не се
спекулира с името на ГЕРБ, както
това непрекъснато се прави от
опозицията. За пореден път ГЕРБ
дава пред гражданите ясно и точно послание как трябва да функционира една истинска демократична и отговорна за делата си
партия. И при най-малкото съмнение в народни представители,
те сами депозират оставката си,
не чакат да приключат проверките и не се крият зад имунитети“,
обясни депутатът от ГЕРБ, бивш
СДС-кмет и още по-екс комунист
Спас Гърневски мотивите за подадената оставка. Според БСП фирмата на Гамишев дължала на близо
200 хил. лв. „За нас е пълна загадка
как е осъществено вписването на
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Затвор за депутат от
ГЕРБ с няколко семейни
еврокъщи за гости
продажбата на фирмата в
Агенцията по вписванията,
след като тя е сред големите длъжници на страната“,
казаха червените. И наистина, по закон това е забранено
на агенцията, подчинената
тогава на сегашния външен
министър и вицепремиер по
правната реформа Екатерина Захариева.
Фамилията на бившия депутат от ГЕРБ Димитър
Гамишев усилено разширява хотелиерския си бизнес в
гърменското с. Лещен. Преди няколко години по програмата за селски райони
снахата на Димитър и Боянка Гамишеви – Ангелина,
получи 300 000 лв. за къща
за гости в селото. Като
управител тогава на фирма Ники тур-99 Д. Гамишев
вдигна в Лещен 2 къщи –
Лещенски рай и Лещенски
перли, а същата фирма,
вече управлявана от бащата на ексдепутата Никола
Гамишев, подаде молба за
изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ да
направи на съседен парцел
механа и зона за релакс.
КПИИ позволява да се проведат съвместно процедурите
по устройствено планиране
и по разрешаване на строителството и се използва от
инвеститори, които имат
намерение незабавно да реализират планирания строеж. Той започна преди да има
разрешителни – вероятно
случайно, но е възможно и с
дебелите властови връзки на
ГЕРБ-ера.
Поисканото от Гамишев
разрешително да се измени
планът на застрояване на
терена от Жилищно застрояване в Къщи за гости, механа и релакс е подадено в община Гърмен на 4 септември

т. г., още на следващия ден е
одобрено от Общинския експертен съвет по устройство
на територията, а на 4 октомври е получило ОК и от
финалната инстанция – кмета на община Гърмен Минка
Капитанова, която се води
от ДПС.
Освен в Лещен, сем. Гамишеви работят и по разширяване на хотелиерския си
бизнес в хаджидимовското
с. Гайтаниново. Там съпругата на ексдепутата – Боянка, също има 3-етажна
къща за гости с 400 000 лв.
по европроект. Тя заяви намерението си да добави към
нея открит басейн. След
като напусна 44-ото НС заради скандал с прехвърляне
на фирма с данъчни задължения към малоимотен „бизнесмен” от Северна България, Д.
Гамишев се захвана здраво
със семейния бизнес. До момента официално името му
не фигурира в нито една от
фирмите, които преди краткия му парламентарен стаж
бе принуден да припише на
роднините си, но според съгражданите му той върти

както къщите за гости,
така и строителните фирми на фамилията Гамишеви
и днес, а връзките му с ГЕРБ
изобщо не са прекъснати,
като дори и в този момент,
този достоен човек, според
Цветан Цветанов се опитва да прави кампанията на
ГЕРБ за предстоящите евроизбори, като често е забелязван в ромските махали
в югозапада на България,
пишат местните медии.
Заради семейния хотел в
Лещен се сече вековна гора,
напълно се нарушава равновесието в архитектурно-историческия резерват, публикува в социалните мрежи
художникът Чавдар Гюзелев
- син на големия български
бас Никола Гюзелев. С видно
възмущение и недоволство
той изразява своята позиция за тази инициатива с
думите:
„Лещен.
Четириетажен
хотел?!?!?! С асансьор. Кой е
разрешил подобно безумие?
На кого може да хрумне подобна кретения? Абсолютна
съсипия...И това не е краят,
дебилиадата продължава!“

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
за ПР/реклама
във вестник
19 минути и 19min.bg
и разпространение
на листовки
за ЕВРОИЗБОРИ 2019
тел.: 0878 225 395, reklama@19min.bg
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РУШИ СЕ ЗАВРЪЩА НА МУЗИКАЛНАТА СЦЕНА

Гага остана по бельо на Мет Гала

Лейди Гага беше
звездата на тазгодишното издание на
благотворителния

бал на Музея на изкуството Метрополитън. По традиция на
него се събират сред-

ства за Института
за костюми към музея.
Преди бала звездите,
които са поканени, де-

филират по червения
килим на музея в Ню
Йорк, показвайки впечатляващи тоалети.
Певицата, която е съдомакин тази година,
обра овациите, като
се появи с пищна рокля-наметало с качулка
в цвят фуксия дело на

американския дизайнер
Брендън Максуел.Пред
очите на фотографите тя махна няколко
пласта от тоалети и
накрая остана по черен сутиен, бикини и
мрежест чорапогащник, позирайки провокативно на стъпалата
пред музея. Освен
Гага, на червения
килим силно впечатление направи Серена Уилямс,
която се появи с
ослепителен жълт
тоалет с пришити към него розови цветя и листа
и с кецове в жълт
цвят.Ана Уинтур,
главен домакин на
събитието, беше
с нежно розова
рокля на Шанел.
Кейти Пери наподобяваше в цялостната си визия
на полилей на няколко етажа.

>>ВЕНЕТА С НОВ БЕСТСЕЛЪР
ПРОКЪЛНАТО СЕЛО. ОТМЪСТИТЕЛЕН ВРАГ.
СМЪРТОНОСЕН УДАР. ЗАВИСТ, КОЯТО
РАЗЯЖДА СЪРЦАТА. И ЕДНА НЕВЪЗМОЖНА ЛЮБОВ, ОТ КОЯТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ
ДА ИЗБЯГА. КАКТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА
ИЗБЯГА ОТ СЪДБАТА СИ. ВСИЧКО ТОВА
Е ЗАВИСТ – ШЕСТИЯТ ХИТОВ РОМАН НА
ВЕНЕТА РАЙКОВА, КОЙТО ЕНТУСИАСТ
ИЗДАВА САМО НЯКОЛКО МЕСЕЦА, СЛЕД
КАТО ПОСЛЕДНАТА � КНИГА СКАНДАЛ
СЕ ПРЕВЪРНА В АБСОЛЮТЕН БЕСТСЕЛЪР

НОВИНИ

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

Диляна Попова влиза
в новия филм на
Ники Илиев

БРОЕНИ МЕСЕЦИ, СЛЕД КАТО НАПРАВИ ЗАПОМНЯЩА СЕ РОЛЯ В РЕЖИСЬОРСКИЯ ДЕБЮТ НА ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ СНИМКА С ЮКИ, РУШИ ВИДИНЛИЕВ ЩЕ
СЕ ЗАВЪРНЕ УДАРНО И НА МУЗИКАЛНАТА СЦЕНА.ПОВОД ЗА ТОВА ЩЕ ДАДАТ
ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА БГ РАДИО, А ОТ СЦЕНАТА В ЗАЛА КОЛОДРУМ В
ПЛОВДИВ, ПЕВЕЦЪТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ НАЙ-НОВОТО СИ ПАРЧЕ - НЕСЪВЪРШЕН,
КОЕТО Е ПЪРВИЯТ МУЗИКАЛЕН ПРОЕКТ НА ЗВЕЗДАТА ОТ 10 ГОДИНИ НАСАМ.
БРАТЯ АРГИРОВИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОКИЧАТ С ТИТЛАТА БГ ВДЪХНОВИТЕЛ 2019,
СЪЩО ЩЕ ИЗПЪЛНЯТ НОВА ПЕСЕН В РАМКИТЕ НА ЦЕРЕМОНИЯТА. ОБЩО 8
ПРЕМИЕРИ СА ЗАЛОЖЕНИ ЗА БЛЯСКАВОТО СЪБИТИЕ НА 22 МАЙ, КОЕТО ЗА
ПЪРВИ ПЪТ ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ НАСАМ НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ В БЛАГОЕВГРАД.

Кейти Пери дефилира с полилей

ШОУ

08.05.2019
брой 2291

И ОГЛАВИ КЛАСАЦИИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ КНИЖАРНИЦИ.ЗАВИСТ ЗАПОЧВА С
ИСТОРИЯТА НА БОГАТИЯ БИЗНЕСМЕН
САМУИЛ, КОЙТО СЕ ВРЪЩА В РОДНОТО
СИ СЕЛО ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЛЕД ДВАЙСЕТ
ГОДИНИ. В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА, КЪДЕТО
СКОРО ЩЕ СЕ ОТСЛУЖИ ЛИТУРГИЯ, ЗА ДА
СЕ ПРЕМАХНЕ ТЕГНЕЩОТО ВЕЧЕ ЧЕТИРИ
ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРОКЛЯТИЕ, ТОЙ СПАСЯВА
ЖИВОТА НА ВЯРА – ДЪЩЕРЯТА НА СМЪРТНИЯ ВРАГ НА БАЩА МУ.

Четирима приятели се събират, след като преди 20 години всеки от тях е поел по
различните краища на света,
за да търси щастието. Те са
решени да помогнат на единия от тях, който е на път
да загуби къщата от детството си. Изплуват много
скъпи спомени, а и недовършени любови, като всичко
това се развива на фона на
красивите гледки от Пловдив. Това накратко е исто-

КИМ КАРДАШИЯН
СЛИЗА ОТ ЕКРАН

рията в новия филм на Ники
Илиев Завръщане. Александър
Кадиев, Орлин Павлов, Диляна Попова, Бойко Кръстанов,
Башар Рахал, Евелин Костова се събраха в Пловдив, за да
започнат работа с четенето
на сценария. След като предпочете само да режисира предишния си филм, Ники Илиев
се връща като актьор в новата си лента. Очаква се филмът да е на екран в края на
октомври.

Дмитрий Глуховски идва
в София
Култовият руски автор Дмитрий Глуховски, станал световноизвестен най-вече
със своята трилогия Метро, идва в
София за премиерата на най-новата си
антиутопия. Глуховски пише сериала Гра-

Ким Кардашиян постепенно
се отказва от участията си в
различни риалити предавания, каквито именно й донесоха статуса на звезда.Риалити
сензацията си дава периода
от 10 години, до изтичането на които трябва да се е
пенсионирала от екран.Това
заяви самата тя в последния
излъчен епизод на предаването за живота на целия клан
Карадшиян - Keeping Up With
The Kardashians. „Целта ми е
до 10 години да се фокусирам
върху работата като адвокат,
да се боря за хората“, заяви
красавицата, която в момента
провежда четиригодишен
стаж в адвокатска кантора в
Сан Франциско.38-годишната
звезда допълни, че й е трудно
да съчетава кариерата с грижите за семейството.
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ничен пост директно за аудиоформат. Той умело
съчетава научната фантастика с трилъра, има милиони почитатели по целия свят, романите му са
превеждани на повече от 30 езика и са послужили
за основа на изключително популярни компютърни игри. България ще бъде първата държава,
в която писателят ще гостува след световната
премиера на Граничен пост в Русия. Aвторът ще я
представи лично със специално събитие и среща
с феновете в София на 27 май.

ПРОУЧВАНИЯ ЗА
АРТРИТ НА КОЛЯНО ИЛИ
ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
Кандидатствайте и
можете да получите:*

• Безплатна грижа свързана
с проучването, от лекари и
специалисти.
• Безплатен изследван
медикамент

OSTEOARTHRITISTRIALS-BG.COM
* Участниците в клиничното проучване могат да получат
изследвания медикамент или неактивно вещество или
плацебо в зависимост от дизайна на проучването. Участниците
получават грижи, свързани с проучването, от лекар /
изследователски екип през цялата продължителност на
проучването. Ще бъдат възстановени разумни транспортни
разходи и продължителността на проучването може да варира.
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ХОРОСКОП

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

Телците да покажат решимостта
си да действат. Отговорното
отношение на Раците към
промените е знак на напредък.
Последователността в
действията на Лъвовете ще
им гарантира успех. Денят
ще предложи изненади на
Скорпионите.

Овен

Рак

Везни

Отличната ви
професионална подготовка
повишава
интереса към личността
ви, що се касае за бизнес
и други такива сериозни
занимания. С готовност
ще приемете да се включите във всеки проект.

Отговорното
ви отношение към
промените
е знак за напредък.
Активно ще участвате в
решаването на професионален проблем и
готовността ви ще се
оцени положително.

Непоколебими сте, когато
се налага да
покажете организационните си умения.
С усърдие ще им се
отдадете и ще привлечете към себе си нови
помощници.

В случай на
нужда потърсете съвет от
специалист,
било в служебен, личен
или социален план. Ще си
спестите ценно време и
нерви, защото е ясно, че не
може да знаете всичко.

Телец

Лъв

Скорпион

Последователността в
действията ви
е гаранция за
успех. Добре владеете
умението да извличате
най-доброто за себе си
от всяка ситуация, така
ще бъде и днес. Не правете нищо на всяка цена,
приемайте компромиситe, като неизбежни.

Денят ще Ви
предложи изненади, бъдете подготвени. Довеждате до край нещо, върху
което сте съсредоточили
повече енергия. Вечерта е
време за почивка.

Водолей

Около вас има
“доброжелатели”, към които
не храните
симпатия. Дистанцирайте
се от тях и продължете
заниманията си. Очертава
се пътуване, чиято подготовка трябва да започнете. Бъдете организирани.

Откриват ви се
възможности
за допълнителна работа
или пък разширяване на
дейността ви. Обмисляйте ходовете си без да
допускате емоциите да
ви водят. С партньорите
и ръководителите бъде
търпеливи.

Покажете
решимостта си
да действате,
без да изпадате в излишна паника.
Събитията ще ви покажат
вярната посока, няма да
сте затруднени в избора
си. Нещата ще се случват
най-често такива, каквито ги предвиждате.
Близнаци

Не се ангажирайте с
неща, за които
предварително знаете, че не са по
силите ви. По-приятни
неща ще изместят фокуса
на вниманието ви и ще
потиснат напрежението,
което събужда у вас
безпаричието.

Дева

времето
Днес времето ще бъде
предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 0°,
а максималната 19°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

Стрелец

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

Риби

В интерес на
работата и
партньорските
взаимоотношения е да овладеете
страстта си към парите.
Следвайте общоприетите норми на поведение и
запазете достойнството
си. Фамилията ще се
обедини около обща цел.

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

Варна

Велико Търново

min: 10о max: 16о

Пловдив

Перник

min: 6о max: 14о

Бургас

min: 10о max: 15о
min: 1о max: 14о

min: 8о max: 19о
Сандански

Кърджали

min: 7 max: 14

min: 6о max: 15о

о

о

УНГАРСКАТА УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ ФИДЕС, КОЯТО ЕНП СЕ ОПИТА ДА СПЛАШИ С ИЗКЛЮЧВАНЕ, НО НЕ ПОСМЯ ДА
ГО НАПРАВИ, ОТВРЪЩА НА УДАРА. ТЯ НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ НАСОЧИ СВОИТЕ ДЕПУТАТИ КЪМ ГРУПАТА НА КРАЙНОДЕСНИТЕ НА САЛВИНИ, КОЙТО ИМА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ РАЗГОВОРИ С ОРБАН И МИНИСТРИТЕ МУ ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ. ПРЕМИЕРЪТ В БУДАПЕЩА ОБЯВИ БОЙКОТ ЗА КАНДИДАТА НА ЕНП ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ЕВРОКОМИСИЯТА МАНФРЕД ВЕБЕР, ДОРИ ДА НЕ НАПУСНЕ РЕДИЦИТЕ Й. КОЕТО ДАВА СЕРИОЗЕН ШАНС НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СОЦИАЛИСТИТЕ И ЛИБЕРАЛИТЕ ТИМЕРМАНС ДА СТАНЕ ПРЕМИЕР НА ЕВРОПА, ОСОБЕНО СЛЕД ОЧАКВАНИЯ ПРИЛИВ НА ГЛАСОВЕ ЗА ТЯХ ОТ ПАРТИЯТА НА МАКРОН И БРИТАНСКИТЕ ЛЕЙБЪРИСТИ. ТАКА СМЯТАНИЯТ ЗА
„ЛОШО ДЕТЕ“ И РЕДОВНО ТЪРПЯЩ УПРЕЦИ ОТ БРЮКСЕЛ УНГАРСКИ ЛИДЕР МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ РЕШАВАЩ ФАКТОР
ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ЕС, КАТО ТАЙНО ИЛИ ЯВНО ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ ДРУГИТЕ НИЗВЕРГВАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ПЕТИЛЕТКА ПОЛЯЦИ И ОТ МЕЙ. ПРЕД ЕВРОНЮЗ ДЯСНАТА РЪКА НА ОРБАН И
НЕГОВ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ПЕТЕР СИЯРТО ЗАЯВИ: "НЕ СМЯТАМ САЛВИНИ ЗА КРАЙНО ДЕСЕН. НИЕ МНОГО УВАЖАВАМЕ НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ, НЕГОВАТА ПОЗИЦИЯ ПО МИГРАЦИЯТА И СИГУРНОСТТА, ПО ОТНОШЕНИЕ СИГУРНОСТТА
НА ИТАЛИАНСКИЯ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАРОД. ФИДЕС ЩЕ НАПУСНЕ ЕНП СЛЕД ИЗБОРИТЕ, АКО ТЯ СЕ ОБЪРНЕ КЪМ
ПАРТИЯТА НАПРЕД (EN MARCHE!) НА МАКРОН ИЛИ КЪМ НЯКОЯ ДРУГА ЛИБЕРАЛНА, ИЛИ ПЪК ЛЯВА СИЛА”. САМ ОРБАН ЗАЯВИ В ПОНЕДЕЛНИК, ЧЕ "СЪЩЕСТВУВА РИСК ДА СЕ РАЗДЕЛИМ" С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ, НО
ДОБАВИ, ЧЕ ТОЙ "НЕ ИСКА ТОВА".

ПЕЧАТ:

min: 5о max: 16о

min: 5о max: 12о

>>ОРБАН ЗАПЛАШИ С БОЙКОТ ЕНП В НОВИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ, МОЖЕ ДА
ПРОВАЛИ КАНДИДАТА ЗА ШЕФ НА ЕК

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Имате възможности да реализирате плановете си, но ще Ви
е необходимо търпение.
Контактите Ви с влиятелни личности могат да
Ви отворят много врати,
но от Вас зависи как ще
използвате предоставения Ви шанс.

min: 5о max: 18о

В Пловдив ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 8°,
максималната 19°

В Перник ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 1°,
максималната 14°

София 1000,

Русе

София

В Бургас ще бъде облачно. Минималната
температура ще бъде 10°, максималната 15°

Излиза от 01.09.2008 г.

Видин

В София ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 5°,
а максималната 12°

Във Варна ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 10°,
максималната 16°

Козирог

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ
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ВРЕМЕ

Хиляди протестиращи изпълниха улиците
на Истанбул в защита
на кмета си. Поради
победата на опозицията на местните избори на 31 март, в града
е насрочен нов местен
вот по волята на президента Ердоган. Той
не може да прежали,
че метрополиса, от
чието кметско кресло

Истанбул се вдигна срещу
наложени от Ердоган нови
градски избори
тръгна политическата му кариера, не ще
неговото управление.
Подконтролната му
ЦИК, наричана при
комшиите Върховен
избирателен
съвет,

реши местните избори в най-големия град
да се повторят на 23
юни, съобщи държавната Анадолска агенция. Припомняме, че
кандидатът на опози-

цията Екрем Имамо- селението, изчисляваглу получи кметския но на поне 12 милиона
пост, а бившият пре- души.
миер Бинали Йълдъръм загуби с по-малко
от 14 хил. гласа, което
е нищо на фона на на-

четете още на

www.19min.bg
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Гришо приключи още на
старта в Мадрид

Мястото на
хасковлията
в топ 50 е под
въпрос след загуба
от американски
квалификант
Григор Димитров продължава с колебливото
си представяне от началото на годината.
Българинът отпадна
още в първия кръг на
Мастърса в Мадрид.
Гришо падна от 57-ия
в света Тейлър Фриц.
Американецът показа
по-здрави нерви от найдобрия ни тенисист и
стигна до успеха след
два тайбрека 7:6, 7:6.
Хасковлията пропусна
възможността да си
уреди среща със световния номер 1 Новак Джокович, който трябва
да срещне победителя
от мача. Въпреки ра-

ното отпадане, Григор
продължава участието
си в испанската столица, но в надпреварата
на двойки. Днес той и
партньорът му Карен Хачанов ще се изправят срещу Диего
Шварцман и Доминик Тийм и едва ли ще
бият.
Положителната новина за българския тенисист е, че преди началото на Мастърса в
Мадрид той прогресира
с три места в световната ранглиста и се изскачи до номер 46. След фиаското си в Мадрид обаче
отново ще загуби точки,

ФЮРИ ЗАГОВОРИ
ЗА ОТКАЗВАНЕ

след като през миналата година стигна до
втория кръг. Ще последва нов срив за българина,
като мястото му в топ
50 е под сериозна въпросителна.
Лидер при мъжете остава Новак Джокович
с 11160 точки, следван
от Рафаел Надал (Испания) със 7765 точки.
Швейцарецът Роджър
Федерер вече е трети
с 5590 точки, като измести Александър Зверев (Германия), който
падна на четвърто
място с 5565 точки.

четете още на
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СИТИ ДОКОСВА ТИТЛАТА
СЛЕД ТРУДЕН УСПЕХ НАД
ЛЕСТЪР
Манчестър
Сити е само
на една победа от защита
на титлата си
в английската
висша лига.
Гражданите
стигнаха до много труден успех с 1:0 над Лестър.
Единственото попадение в срещата бе на защитника Венсан Компани, който отбеляза гол след
страхотен изстрел от далечна дистанция. С успеха
си Сити събра 95 точки, като тима на Гуардиола има
една повече от Ливърпул (94). Оспорваната битка за
титлата ще се реши в последния кръг, когато Сити
гостува на Брайтън, докато тимът на Юрген Клоп
приема Уулвърхемптън. Кой ще грабне титлата в
Англия ще стане ясно на 12-ти май, когато са всички
срещи от последния кръг на шампионата.

БФС ИЗХВЪРЛИ ВЕРЕЯ ЗАРАДИ УРЕДЕНИ
МАЧОВЕ, РАЗКРИХА ОТ УЕФА

Бившият световен шампион по бокс за професионалисти Тайсън Фюри намекна, че скоро може да
приключи със своята кариера. Британецът призна,
че планира да направи само още няколко мача.
Следващият ще бъде на 15 юни в Лас Вегас срещу
Том Шварц.
„Имам намерение да направя още три мача и след
това да сложа край“, каза Фюри.

Българският футболен съюз изхвърли от Първа професионална
лига отбора на Верея. Комисията
Етика и феърплей сезира експертите от ДК за постъпило писмо
от Експерта по почтеността към
БФС с 5 броя извадки от анализи, предоставени от УЕФА, и
констатирали сигнали за опити
за манипулиране на футболни
срещи от страна на ФК Верея. На
18.02.2019 г. футболният клуб вече
получи финансово наказание от
Дисциплинарната комисия но
въпреки предприетите мерки, от
УЕФА продължават да се получават

сигнали за дейност с цел потенциална манипулация на резултати,
с което се уронва престижът на
българския футбол и администриращите го органи.
Допълнително БФС получи сигнали от интегрити офиса на УЕФА
за нерегламентирано финансиране на ФК Верея от страна на
китайски граждани, свързвани с
международни синдикати за манипулиране на футболни срещи в
Европа и света, както и граждани
на бившата ОНД, разследвани
за манипулиране на футболни
срещи на местно ниво.
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Da Bono е
пицерия и
фокачерия
Da Bono на ул. Дойран е място, където
пицата първо не е задължително кръгла,
второ се връща към
етимологията на името си – парче, ала то
не е обичайното триъгълно, нито пък е
направено от евтини
продукти, както на
много места в София.
И на всичко отгоре
пицерията – да, така
е правилно да се изписва названието, е и
фокачерия – т.е. предлага и фокачи. Но също
ротоло – омотан сандвич, също нещо като
нашите кремвиршки,
а и сладкиши – напоследък фаворитни са

южняшките каноли.
Ние няколко пъти сме
опитвали онова, което
се предлага и определено оставаме доволни от

работата на международния екип в малкото,
уютно не само поради
дървенията и вече популярно заведение.

УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

УЛ. СТАРИЯ ВОИН МОЖЕШЕ ДА
БЪДЕ ПРОСТО УЛ. ВЕТЕРАН
На български, също като на
латински, имаме една дума, за да
кажем Стар воин – ветеран. Тя
точно това означава. Ала общинският гений кръстител е избрал за
наименование на пътна артерия
в жк Красна поляна – знае ли
някой защо там, а не примерно
до Военно-историческия музей
или до Военната академия. Тя се
вие, по-некрасиво казано – гъне
се, между сякаш нахвърляните
наоколо панелни блокове със
своите 5 завоя като от писта
за Формула 1, докато се влее в
улицата с не по-малко картинното име Булина ливада. Но за
нея ще четете в следващ брой.

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
05.05 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационно
предаване с водещи Боряна
Каменова, Ели Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев
08.30 По света и у нас Информационна
емисия
08.45 Култура.БГ културно-информационен блок с водещи Анна
Ангелова, Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и Михаил
Заимов
09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвременен
начин на живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А. Щерев
10.45 Спортисимо спортно-развлекателно предаване/п/
11.15 Беър Грилс - екстремно оцеляване,
заснето с камера документален
филм /4 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информационна
емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории документален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката анимационен филм
14.55 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Беър Грилс - екстремно оцеляване,
заснето с камера документален
филм /5 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно кулинарно
предаване с водеща Катерина
Евро
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно предаване
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.20 Още от деня
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Евроизбори 2019: Диспут
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Гвардия тв филм /4, последен
епизод/(14)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Мегаобири документален
филм /п/
04.15 Гвардия тв филм /4, последен
епизод/п/(14)
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.2 еп.8
06.30 „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.2
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.28
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ сериал, с.13, еп.2
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Майка“ - сериал, еп.71
21.00 „Смени жената“ - семейно
риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу, с.13 еп.31
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Библиотекарите“ - сериал,
с.4, еп.8
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.133, 134
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Опасни улици“ /п./ - сериал
NOVA
05.20 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 20 /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм,
сезон 2
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“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта
лекува“ (премиера) - сериен
филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България“ (нов
сезон) - риалити
22.00 „Женени от пръв поглед“ (нов
сезон) - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 20
00.30 „Комисар Рекс“ - сериен филм,
сезон 13
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
05.45 „Драга фамилия“ - сериал, сезон 2
06.50 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 7 /п/
07.50 „В.И.П.“ - сериал, сезон 4 /п/
09.10 „Всички обичат Реймънд“ сериал, сезон 5 /п/
10.00 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 5 /п/
11.00 „Тринайсет“ - сериал, сезон 1 /п/
12.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 4 /п/

13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 7
14.00 „В.И.П.“ - сериал, сезон 4
15.00 „Пожарникарите от Чикаго“ сериал, сезон 5
16.00 „Всички обичат Реймънд“ сериал, сезон 5, 2 епизода
17.00 „Орденът“ - екшън с уч. на ЖанКлод Ван Дам, Чарлтън Хестън,
София Милош, Брайън Томпсън,
Бен Крос, Алон Абутбул и др. /п/
19.00 „Тринайсет“ - сериал, сезон 1
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 2
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 4
22.00 „Под инвазия“ (премиера) - екшън с уч. на Уесли Снайпс, Лаура
Билджери, Нико Пепадж, Хана
Роуз Мей, Шон Милингтън и др.
23.50 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 2 /п/
00.50 Еротичен телепазар
03.00 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
05.50 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.45 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм
08.45 „МВП 2: Маймунски Вертикални
Постижения“ - семейна комедия
с уч. на Дейвид Кей, Тони
Алкантар, Камерън Банкрофт,
Рей Галети, Трой Рупташ и др.
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8
12.00 „Пътешествие до края на света“
- приключенски филм с уч. на
Бенедикт Къмбърбач, Джаред
Харис, Сам Нийл, Джейми Сайвс,
Ричард Маккейб, Виктория
Хамилтън и др., I част
14.10 „Фрийдъмленд“ - криминален
филм с уч. на Джулиан Мур,
Самюел Джаксън, Антъни Маки,
Уилям Форсайт, Еди Фалко, Рон
Елдард и др. /п/
16.30 „Бурлеска“ - мюзикъл с уч. на
Шер, Кристина Агилера, Стенли
Тучи, Кристен Бел, Алън Къминг,
Питър Галахър, Кам Жиганде
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5
21.00 „Кучешки живот“ - приключенски
филм с уч. на Денис Куейд,
Брадли Купър, Брит Робъртсън,
Джош Гад, Логън Милър, Джон
Ортиз, Пеги Липтън и др.
23.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5 /п/
00.00 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 18
06.00 От Ел Ей до Вегас - първи сезон,
еп. 14
06.25 Малкълм - седми сезон, еп. 6
06.45 Малкълм - седми сезон, еп. 7
07.05 Касъл - трети сезон, еп. 14
08.00 Касъл - трети сезон, еп. 15
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 18
09.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 12
10.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 13
10.45 Черният списък - втори сезон, еп. 7
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 8
12.35 911 - първи сезон, еп. 16
13.25 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 16
14.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 18
15.15 Касъл - трети сезон, еп. 16
16.10 Касъл - трети сезон, еп. 17
17.10 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 19
18.05 Малкълм - седми сезон, еп. 8
18.35 Малкълм - седми сезон, еп. 9
19.00 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 14
19.30 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 15
20.00 Черният списък - втори сезон, еп. 8
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 9
22.00 Орвил - втори сезон, еп. 11

22.55 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 17
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 19
00.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 14
01.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 15
01.45 Черният списък - втори сезон, еп. 8
02.30 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 10
03.25 Живите мъртви - четвърти сезон,
еп. 11
04.10 Агент Картър - втори сезон, еп. 5
04.55 Малкълм - седми сезон, еп. 9
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.6 еп.11, 12
08.15 „Отбранителна линия“ - екшън,
криминален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Гари Флейдър,
в ролите: Джейсън Стейтъм,
Джеймс Франко, Уинона
Райдър, Изабела Видович, Кейт
Бозуърт, Кланси Браун, Рашел
Лефевр и др.
10.15 Телепазар
10.30 Премиера:„Вътрешна сигурност“
- сериал, с.7 еп.1, 2
13.00 Телепазар
13.15 „Тайната на Джейкъб“ - трилър,
романтичен, драма (тв филм,
САЩ, 2013), режисьор Робърт
Маленфънт, в ролите: Ашли
Скот, Ейдън Търнър, Дженифър
Тейлър, Джейсън Брукс и др.
15.00 „Барабанистка: Нов ритъм“ музикален, комедия, драма (тв
филм, САЩ, 2014), режисьор
Били Удръф, в ролите: Алекзандра Шип, Ленърд Робъртс,
Джордън Калоуей, Джеф Пиер,
Марио Ван Пийбълс и др.
17.00 „Бел“ - биографичен, драма,
романтичен (Великобритания,
2013), режисьор Ама Асанте,
в ролите: Гугу Мбата Роу, Матю
Гуд, Емили Уотсън, Пенелъпи
Уилтън, Том Уилкинсън, Сара Гадон, Джеймс Нортън, Миранда
Ричардсън, Сам Рийд и др.
19.00 Телепазар
19.15 „Alibi.com“ - комедия (Франция, 2017), режисьор Филип
Лашо, в ролите: Филим
Лашо, Елоди Фонтан, Жюлиан
Арути, Тарек Будали, Натали
Бай и др.
21.00 Европейско кино: „Газ до
дупка“ - екшън, трилър
(Франция, САЩ, Белгия,
2017), режисьор Антонио
Негре, в ролите: Скот Истууд,
Фреди Торп, Симон Абкариан,
Клеменс Шик, Ана де Армас,
Гая Вайс и др.
23.00 „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+]
01.45 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал
03.45 „Колектор“ - трилър (Русия,
2016), режисьор Алексей Красовский, в ролите: Константин
Хабенский, Евгений Стичкин,
Ксения Буравская, Полина
Агуреева, Кирил Плетньов,
Валентина Лукашчук, Александр
Тютин и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Ези-тура: Шопинг - поредица за
пътешествия и лайфстайл
10.30 Изгряващо слънце - сериал,

семеен
11.30 Хирургът - сериал, семеен
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Сърцето на самурая - исторически сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Видимо и невидимо - коментарно предаване за измеренията
на свободата с Калин Манолов
/п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - 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 Превозвачът - криминален
сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 Операция „Тежка вода“ - сериал,
исторически
23.15 Жоакина, доня Революция сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу
с Димитър Абрашев /п./
01.30 Операция: История - предаване с
Росен Петров /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Стоманеният поглед - док. филм
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Класически коли - док. поредица
17.00 Водещите новини
17.05 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17.30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Индекс спорт с Александър
Костадинов и Цветин Филипов
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 Светът е бизнес с Николай
Кръстев
22.00 Студио 1 - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Индекс спорт с Александър Костадинов и Цветин Филипов /п./
02.30 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Ика. Ава. Другоселец. Абонамент. Оби. Ателие. Оценки. Лице. Ат. Ми. Ит. Канапе. Тек. Винари. Пиер. Крим. Кретен. Аме. Ева. Излет. Узо. Поле.
Каналин. Октан. Тема. Тон. Допир. Монако. Ито. Мис. Топаз. Квоти. Пета. Ар. Антидот. Лин. Сатира.
Отвесно: Оолит. Кал. Врабците през октомври. Убиец. Киево. Тонио. Иго. Нек. Ета. Канаста. Конак. Авре. Пан. Инс. Асатиани. Нион. Дот. Та. Еме. Танк.
Злато. Опит. Алели. Паралелепипеди. Вени. Мериме. Имитатор. Ацтеки. Името на розата.
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Иво Христов: За мнозинството българи
ГЕРБ е партията на корупцията
"Центърът на моята кампания е човекът”, заяви в интервю
за EUelectionsBulgaria.
eu кандидатът за евродепутат от листата на БСП Иво
Христов. Той обясни,
че Европа е родина на
хуманизма, а самата
дума е изхвърлена от
речника на ЕС. "Европа е земята на свободомислието, дължи
възхода си на свободата и критицизма,
а днес те са под натиска на конформизма и политкоректността", каза той.
"Трябва да се водим от
великата европейска
култура – политическа и духовна, а не да
се поддаваме на натиска отвън. Да кажем,
социалната държава с

Борисов приватизира европейската
тема, сече журналистът
нейните отпуски, гаранции, обезщетения,
е част от политическите завоевания на
Европа. И трябва да
бъде отстоявана, а не
разграждана", обясни
журналистът.
Христов заяви, че на
предстоящите избори
за България залозите са
два. "Първият е национален - дали в страната ще се създаде нова
политическа ситуация. Ако опозицията
БСП победи, това отваря перспективата
за предсрочни избори
и политическа промяна, която българите
очакват.
Вторият
залог е как българите
ще възприемат Евро-

па в бъдеще", подчерта
той. По думите му понастоящем сме свидетели на парадокс - ЕНП
от години афишира
безрезервна
подкрепа за управляващата
партия ГЕРБ; Борисов
приватизира европейската тема за национална употреба; същевременно ГЕРБ затъна
в безброй грандиозни
корупционни скандали.
ЕК. "В този смисъл, уж
проевропейската партия ГЕРБ, в очите на
огромното мнозинство
от българите, е партията на корупцията, а
това дискредитира самата европейска идея",
заяви той. По думите
му в последните дни

Брюксел е дал знак,
че не възнамерява да
отменя
Механизма
за сътрудничество и
проверка и по този
начин поставя под въпрос върховенството
на закона в България.
Той допълни, че същевременно Манфред Вебер, кандидатът на
ЕНП и ГЕРБ за шеф на
ЕК, се обяви за орязване на еврофондовете
на страните, в които
няма
върховенство
на закона. Толерансът
ще свърши с изборите, след това ЕНП
ще очаква промени в
партията на БорисовЦветанов. Но за тях е
вече късно", категоричен бе той.

ПРОФ. ГЕЧЕВ: БСП ВКАРА БЪЛГАРИЯ В ЕС
"БСП започна процеса по присъединяване на
България към ЕС през декември 1995 г.”, заяви в
ефира на БНТ кандидатът за евродепутат на левицата
проф. Румен Гечев. Той припомни също, че страната
ни се присъедини към европейското семейство
през 2007г. с премиер-социалист, визирайки
Сегрей Станишев, който също е в червената
евролиста.
„Затова европейското ни верую и програмата на БСП

е насочена към задълбочаване и разширяване на европейската ни интеграция", подчерта професорът. Той
добави, че лявата партия, както много други в ЕС, иска
сериозни корекции на модела, така че да са застъпени нашите интереси в ЕС, които да осигурят по-висок
жизнен стандарт. Гечев допълни, че защитата на родните ни интереси минава през синхронната работа на
българските представители в различните комисии в
ЕП и сформиране на общоевропейски политики.

ЙОНЧЕВА:
ПОМОЩ, А
НЕ РЕКЕТ ЗА
БИЗНЕСА

„Българското производство трябва да бъде подпомагано от държавата, а
малките и средни фирми
да бъдат поощрявани, а
не рекетирани", заяви водачът на листата на БСП
Елена Йончева на среща
с работници в шивашка
фабрика в гр. Бяла, обл.
Русе. Тя коментира, че
за последните 10г., 50
хил. производствени
предприятия са затворени заради рекет и
произвола на държавата.
„Чуждестранните инвестиции са спаднали
11 пъти. През 2008 г.
са били 9 млрд. евро, а
през 2018 г. те са под 1
млрд. евро. Този спад
според Световната
банка се дължи на три
фактора - корупция,
лошо работеща съдебна система и липса
на предвидимост”,
подчерта водачът на
листата на левицата.
Йончева добави, че
достъпът на малките и
средни предприятия
до нови технологии
трябва да бъде улеснен.
Тя припомни още, че
България вече 12г. е
част от ЕС, а разликите
в икономическото ни
развитие, продължават
да са огромни.

