ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН БЕЗПЛАТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
>>ЖАЛБА
ОБЖАЛВАТ 2-ТЕ Г.
ЗАТВОР ЗА ДЕПУТАТАУБИЕЦ ГАМИШЕВ
ОТ ГЕРБ

>>ДЖАКПОТ
КОИ ОТ ВЛАСТТА ВЗЕХА
ОТ КЪЩИТЕ-КАСИЧКИ
ЗА ГОСТИ

българия.стр.2

градска.стр.6

>>В КРАЧКА
ЗАМКАТА НА ДФ
ЗЕМЕДЕЛИЕ В
АПАРТАМЕНТ, КУПЕН С
НЕЯСНИ СРЕДСТВА, №5 E В
ЕВРОЛИСТАТА НА ДПС
градска.стр.7

МЪДРОСТ
НА ДЕНЯ

АКО ИМА
ЛЮБОВ,
НЯМА СТРАХ
ISSN 1313-4841

09.05.2019

четвъртък
брой 2292

София

ПОЛИНА ПАУНОВА:
РАЗБРАХ, ЧЕ ПАПАТА НАСЪРЧИЛ
БОРИСОВ ЗА “МОСТОВЕТЕ И
МАГИСТРАЛИТЕ”. А ЗА АСАНСЬОРИТЕ
МЪЛЧИ, А?!?

Пловдив
Бургас
Варна

деветнадесет минути

13оо
18
17о
16о

www.19min.bg
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МАДОНА С БУРКА
60-годишната
музикална
суперзвезда Мадона
бе забелязана с бурка
на международното
летище Кенеди в
Ню Йорк на път за
участието си на
Евровизия в Израел.
Прикритието й бе
нарушено, когато свали
бурката и огромното си
черно яке, оставайки по
тениска, за да премине
през проверката на
летището. Мадона
необичайно отсъстваше
от вечерта на Мет
Гала, след като
открадна шоуто през
предходните години със
сложните си ансамбли.
$ $

В жилища, построени преди 1990г.,
живеят над 90% от домакинствата
в България

44 г. ще гоним доходите на ЕС

Отвори врати най-скъпият курорт в
света, цената на нощувката е
$ 100 000

Китайският лидер Си Дзинпин
е голям фен на сериала Игра на
тронове

Леонардо Да Винчи е спрял да рисува
заради парализа на ръката

500 г. от първото околосветско
пътешествие, направено от Магелан

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Обжалват 2-те г. затвор за депутатаубиец с къщи за гости от ГЕРБ
Поне 700 000 лв. еврофондове
глътна фамилията,
прехвърлила фирми с огомни
дългове на малоимотни
Адвокатите на народния представител в
този парламент Димитър Гамишев поеха битка срещу ефетивното
наказание, което съдът
му наложи. Припомняме, че герберът, наречен
преди година при оставката му „достоен“ лично от Цветан Цветанов
получи на 23-ти март
присъда от 2 г. затвор
за пътен инцидент от
2014 г., при който загина
пешеходец. Той е обвиняем по чл.343(в) от НК за

причиняване на смърт
по
непредпазливост
(към наказателна отговорност по същия член е
привлечен и лидерът на
ДОСТ Лютви Местан).
Според обвинението Гамишев е карал с превишена скорост (б.р. 68
км/ч при разрешени 50)
в населено място. Сега
магистратите постановиха, че Гамишев ще
трябва да излежи срока
в Самораново. Присъдата вече е обжалвана,
преди реално да е влязла

Иванчева и Петрова
остават под домашен
арест

Десислава Иванчева и Биляна Петрова остават под
домашен арест, постанови Апелативният спецсъд.
Преди това стана ясно, че Марин Марковски и синът
му Димитър вече не са адвокати на Иванчева. Защитата
й се поема от Николай Хаджигенов. След издаване
на присъдата от 20 г. затвор Иванчева е решила да се
откаже от услугите на Марковски.
Припомняме, че на На 15 април Специализираният съд
осъди Иванчева на 20 години лишаване от свобода, а
Петрова на 15 г. Третият подсъдим по делото за подкуп
- Петко Дюлгеров получи 12 г.затвор. И на тримата
бяха наложени глоби - общо за 37 000 лв и забрани да
заемат държавни длъжности.

в сила.
Източник на 19’ предостави жалбата на
адв. Мария Михайлова,
която е защитник на
подсъдимия
ексдепутат. В нея тя поиска
отмяна на наказанието
и постави под съмнение
неговата
справедливост. Това препотвърж-

дава, че съдът наистина му наложи 2 години
лишаване от свобода за
Гамишев. От факсимилето, предоставено на
19’ се вижда, че присъдата е била огласена
на 23.03.2019г., а значи е
обнародвана преди дни
и може да се оспори.
„Обжалвам пред Вас при-

съдата в законопоставения срок и Ви моля да
проверите законността,
обосноваността
и справедливостта на
невлязлата в сила присъда”, пише Михайлова.
„На основание чл. 334
т. 2 от НПК ви моля да
отмените присъдата
на Окръжен съд Благоевград по НОХД № 342/2016
г. по описа на същия
съд и да постановите
нова, с която да оправдаете
подзащитния
ми – Димитър Николов
Гамишев”, настоява тя
в жалбата си до магистратите.
Напомняме, че сега обжалваната присъда на
Гамишев касае самоедин
епизод от криминалната хроника около него.
В края на март м.г. той
беше принуден да напусне НС, след като се
оказа, че през 2016 г. е
прехвърлил фирма на
малоимотно лице. Оставката му беше поискана от БСП. Тогава
в декларация от опо-

>>МЕСТАН: СЪВЕСТТА МИ Е СПОКОЙНА
”Аз няма да поема чужд
грях и вина за тази
трагична смърт”, заяви в
предаването Тази сутрин по
bTV Лютви Местан по повод
трагичната катастрофа с
негово участие, при която
загина шестмесечно бебе.
Той обяви, че подозира
политическа поръчка срещу себе си и
квалифицира другия водач в катастрофата
като „откровен камикадзе”. Шефът на ДОСТ
каза още, че настоява прокуратурата да
провери шофьорската история и на бащата на загиналото дете, защото според
него той е виновен за инцидента.
„Съвестта ми е спокойна, но изпитвам страдание”, подчерта още Местан. Той обясни,
че е платил 10 хил. лв. парична гаранция,

въпреки че е имал възможност да не го направи.
Лидерът на ДОСТ добави,
че може да пътува извън
страната и мерките на съда
са отменени.
Местан посочи, че се
е сдобил с обвинение
от прокуратурата без
доказателство, че е извършил нарушение
по Закона за движение по пътищата. Той
добави, че твърдението на говорителя на
главния прокурор Румяна Аранаудова, че
има един акт и 13 фиша – не е вярно. „Това е
не просто лъжа, а квалифицирана клевета”,
заяви шефът на ДОСТ. По думите на Местан,
в посочения период той не е управлявал
лично автомобил, защото като лидер на ДПС,
той се е придвижвал с автомобили на НСО.

зицията го обвиниха в
извършване на измами
с ДДС. Разследване на
Биволъ показа, че ексдепутатът е ощетил
хазната чрез НАП. Негова фирма отчита
внушителни
нетни
приходи от продажби
– 1,7 млн. за 2013 г. 1,2
млн. за 2014, нараснали
тройно с връщането
на ГЕРБ на власт - 3,5
млн. за 2015 г. В същото време фирмата
дължи на хазната 195
774 лв.
19’ беше от първите,
които разказаха как Гамишев, който е от благоевградската листа
на Цветан Цветанов
е продал затъналата в
дългове фирма на незимотно лице и по този
начин е ощетил държавата с 200 хил. лв. След
скандала той насочва
цялата си енергия в семейсния бизнес.
Оказва се, че фамилията на Гамишев има
няколко къщи за гости, в които са налети
поне 700 000 лв. – по
европрограмата през
ДФЗ, държани от сна-

хата – всичките в безмилостно застрояваното красиво старо село
Лещен и околността.
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 още 2
къщи – Лещенски рай и
Лещенски перли, а съ-

щата 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, но ги получава само
ден след поискване.
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.

ГЕРБ: ЩЕ УПРАВЛЯВАМЕ С ОП И СЛЕД ИЗБОРИТЕ
Желание да управляват след европейските избори, заедно с ОП, и да
правят реформи изразиха от ПГ на
ГЕРБ, след като НС едва успя да
събере минималния кворум от
121 души. Депутатите от ДПС не
са в парламента заради празника
Рамазан байрам, а БСП напуснаха
парламента още през февруари.
В декларация, прочетена от шефката
на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова, се

казва, че предизборната кампания за
европейските избори и следващата
за местни избори ще се отразят на
работата на НС. Тя благодари на
депутатите от ОП, ДПС, Воля и независимите, "че изпълняват ангажиментите към избирателите си съвестно
и коректно и с присъствието си
засвидетелстват своето уважение към
парламентаризма и волята на българския народ".

OЩЕ 9 МЛН. ЛЕВА ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ
МС одобри изменение и допълнение
на за разходите по подготовката
и произвеждането на изборите за
членове на ЕП от България през 2019
г., съобщиха от правителствената
информационна служба. С промените в план-сметката се осигуряват
допълнителни разходи за ЦИК за
осигуряване на машинното гласуване
в размер на 9 млн. лв. Така се цели
да се осигурят машини в най-малко 3

000 избирателни секции. Средствата
ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за
2019 г. разходи за произвеждане на
избори по ИК.
Припомняме, че общесвтената поръчка на ЦИК за пореден път получи
фирма Сиела Норма, която спечели
точно с цената, равна на прогнозната
стойност на комисията. Машините ще
бъдат наети от венецуелска фирма.

НИНОВА: СКОРО БОРИСОВ ЩЕ БЪДЕ МИНАЛО
„Скоро Борисов ще бъде
минало”, заяви лидерът
на БСП Корнелия Нинова.
Началото на тези процеси е 26 май, посочи тя.
„Важно е ние, като българи, как ще си подредим
настоящето и изградим
бъдещето” отбеляза още
соцлидерката.
"Все повече хора ни подкрепят и виждат в БСП
гаранция и възможност.
Гаранция за справедливост, че ще се преборим

за минимална европейска заплата и минимална
европейска пенсия.
Че ще има европейска
прокуратура , начело с
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госпожа Кьовеши, за да
има и справедливо правосъдие. И възможност
- за сваляне на едноличния режим Борисов

и възстановяване на
държавата с условия за
правене на бизнес- без
рекет; с развитие на
държавното и общинско здравеопазване; с
образование , в което не
се подменя историята и
турското робство е турско робство, а не мирно
съжителство; със свобода за различното мнение,
без страх за работата и
децата. Обръщам се към
всички: не се страхувайте
и гласувайте”, апелира
Нинова.

>>БСП С
ЖАЛБИ
ДО ЦИК И
СЕМ СРЕЩУ
БОРИСОВ
БСП внесе жалби до ЦИК
и СЕМ за използването
на държавен ресурс за
водене на предизборна кампания. Жалбите
са във връзка с публичните изяви в последните
дни на премиера Бойко
Борисов, който оглавява предизборния
щаб на ГЕРБ и партиите, подкрепили евролистата им за участие в
евроизборите.
В жалбата до ЦИК
левицата настоява да
се санкционира министър-председателят
заради нарушаване на
правилата за финансиране на предизборната кампания, както
и за нарушаване на
правилата за предизборна агитация.
Левицата настоява и да
се издадат задължителни
указания на доставчиците на медийни услуги за
спазване на изискванията по Закона за радио
и телевизия, тъй като
в репортажи с негови изказвания няма
изрично указание, че
следва излъчване на
платен или безплатен
репортаж с агитационно съдържание.
В жалбите си социалистите подчертават, че
нарушаването на забраната за използване на
публичен административен ресурс - бюджетни
средства, автомобили,
самолети и други
транспортни средства
се предвижда глоба в
размер от 3 000 до 15
000 лв. за всяко едно от
нарушенията. В същия
размер е и глобата за
нарушаване на забраната за използването на
държавен и общински
транспорт за предизборна агитация.
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ПАРЛАМЕНТЪТ РАЗШИРИ ПРЕДЕЛИТЕ НА
НЕИЗБЕЖНАТА ОТБРАНА
EДИНOДУШНO-CЪC 106 ГЛACA ЗA,
ПAPЛAМEНТЪТ ПPИE НA ПЪPВO
ЧEТEНE ПPOМEНИ В HAКAЗAТEЛНИЯ КOДEКC, CВЪPЗAНИ C НEИЗБEЖНAТA OТБPAНA.
ΠPOМEНИТE БЯXA ВНECEНИ OТ

Месец и половина
след началото на първите проверки срещу
участниците в скандала
Апартаментгейт прокуратурата
и антикорупционната
комисия (КПКОНПИ)
още не са обявили резултати по тях, пише
Сега.
В края на март държавното обвинение и
КПКОНПИ се сезираха
по сигнал на гражданското сдружение Боец
срещу зам.-председателя на ГЕРБ Цветан
Цветанов, който заменил два апартамента и доплатил 100 хил.
лв., за да придобие луксозно жилище с частен
асансьор в сграда на
ул. Латинка. Бившият
правосъден министър
Цецка Цачева също се
проверява за имота,
който е закупила от
строителната фирма
Артекс, както и депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов и бившият
зам. спортен министър Ваня Колева. Все
още няма резултат

ИCКPEН BECEЛИНOВ ОТ ВМРО
И ДEПYТAТИ OТ OБEДИНEНИ
ПAТPИOТИ. TE ПPEДВИЖДAТ ДA
НE CE CЧИТA ЗA ПPEВИШAВAНE
НA ПPEДEЛИТE НA НEИЗБEЖНAТA
CAМOOТБPAНA, КOГAТO НAПAДE-

НИEТO E ИЗВЪPШEНO ЧPEЗ
ПPOТИВOЗAКOННO ВЛИЗAНE В
ЖИЛИЩE, КOГAТO E НACOЧEНO
CPEЩУ ЖИВOТA, ЗДPAВEТO,
ПOЛOВAТA НEПPИКOCНOВEНOCТ
НA OТБPAНЯВAЩИЯ CE И КOГAТO
E ИЗВЪPШEНO OТ ДВE ИЛИ
ПOВEЧE ЛИЦA, OТ ВЪOPЪЖEН
ЧOВEК ИЛИ НOЩEМ.

Месец и половина не
стигна за приключване
на проверките по
Апартаментгейт
Срещу заместник-председателя
на КПКОНПИ още дори не е
започнало разследване
и по проверките на
прокуратурата срещу
сина на шефа на Националната следствена служба Борислав Сарафов, председателя
на КПКОНПИ Пламен
Георгиев, за когото се
оказа, че не е декларирал тераса от 186
кв.м, и председателя
на ВКС Лозан Панов
заради апартамента
на съпругата му.
Сега разговаря с говорителя на главния
прокурор Румяна Ар-

наудова, която заяви,
че в момента е в отпуск и не знае какво се
случва, но "би следвало
другата седмица да
може да кажем нещо,
така е планирано".
Пресаташето на антикорупционната комисия Боряна Йотова
пък лаконично отговори, че "в момента, в
който има резултати,
те ще бъдат обявени".
Веднага след това тя
уточни, че това се отнася за проверките, за

които е сезирана със
сигнали КПКОНПИ, а
не по тези, по които
държавното обвинение
е поръчало на комисията да извърши съответните действия.
От
официалните
отговори на двете институции от вторник
не става ясно защо
им е нужно толкова
много време да установят
несъответствие между доходите и имуществото на
проверяваните лица

и дали има конфликт
на интереси при някои от тях. Още повече че в проверките е
впрегната и НАП. Остава и въпросът как
на КПКОНПИ стига
времето да провери
стотици
имуществени декларации на
хора от властта, ако
действа с подобни
темпове.
Но докато резултатите от някои проверки се бавят, то
други изобщо не са
започвали. Такъв е случаят със зам.-шефа на
антикорупционната
комисия Антон Славчев, срещу когото има
подаден сигнал преди близо месец заради имуществото му.
Прокуратурата обаче
упорито не информира да е започнала или
да е наредила проверка. Въпреки че Румяна Арнаудова обеща
преди дни пред журналисти, че той ще
бъде проверен, това
все още не е станало
факт.

Порожанов е призован като свидетел по
делото срещу Миню Стайков
Земеделският министър
Румен Порожанов е призован като свидетел по делото
срещу Миню Стайков, разкри
наблюдаващият прокурор
Ангел Кънев.
По-рано специализираната
прокуратура внесе в Специализирания наказателен
съд искане за определяне
мярка за неотклонение
„Задържане под стража“ на

Миню Стайков, обвинен за
участие в престъпен сговор
за злоупотреби с европейски
фондове, а Специализираният съд взе тази на най-тежка
мярка.
„Към настоящия момент, по
това наказателно производство тази седмица, има
призовани редица длъжностни лица от ДФ Земеделие,
включително и бивши ди-

ректори на ДФ „Земеделие“,
които ще бъдат разпитвани
на този етап в качеството на
свидетели. При събиране
на доказателства, че някой
от тях е виновен, извършил
умишлено някакво престъпление или престъпно
деяние ще бъдат предприети
действия, съответно ще бъде
привлечен към наказателна
отговорност. Призован е

като свидетел Румен Порожанов, той ще се яви в
Специализираната прокуратура за разпит в качеството
на свидетел по това наказателно производство”, каза
прокурор Ангел Кънев след
решението на съда днес.
Порожанов, който в момента
е земеделски министър е
извикан в качеството му на
бивш шеф на фонда.
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И фирмата на агроминистершата
със земеделска дейност, имала е
3,5% от Първа частна и десетки
сметки в КТБанка
Защо министър Порожанов е
излъгал в декларация за акциите
на жена си, което ясно личи от
регистъра – следва член 313 от
Наказателния кодекс?!
Веска Порожанова,
отчаяната съпруга
на министъра на земеделието Румен Порожанов, не само управлява фирма. Тази
фирма, със завидния
капитал от 940 000
лева, е вписала като
своя първа дейност
в регистъра: „производство, изкупуване,
съхранение,
преработка и реализация
на селскостопански
стоки”. Информацията е публична и е цяло
чудо защо призваната
отдавна да го е проверила и да е наказала с
цялата суровост на
закона за очевидния
конфликт на интереси нарочна комисия
КПКОНПИ, наричана
още антикорупционна
не действа.
Също, както не е
проверила купения за
115 евро на квадратен
метър апартамент
на семейство Порожанови в Борово. Няма
цена 54 000 лв. за 247
квадратни метра в
София от соца насам,
а минаха 30 години.
Името на компанията е Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан.
Изписано е точно
по този начин, не се
смейте!

Много е странно,
че Порожанова е била
собственик на 28% в
компанията и е била
втори най-голям съдружник в нея, както чинно е декларирал съпругът й пред
Сметната
палата
през 2017 г., а е останала същата година само управител
на дама, която не е
сред първоначалните
5 притежатели на
дялове. Някой би нарекъл това „врътка”.
Ние ще се въздържим
от мнение – нещата
са прозрачни.
Защо ли, ако всичко
е ОК, в декларацията
на Порожанов от 2018
г. не са вписани нито

промени в обстоятелствата – т.е. продажба на дяловете, нито
доход от тяази продажба? Това е директно прегазване на чл.
313 от Наказателния
кодекс!
Чрез дяловото си
участие в Самел – 90
АД Порожанова контролира 13 фирми.
На първо място поставяме ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ – подресорни
на Порожанов и като
шеф на ДФЗ в кабинетите Борисов 1 и
2, и като министър
на земеделието в Борисов 3. Компанията
се нарича Оражерии

– С, а срещу процент
или стойност на дял
на фирмата на Порожанова в регистъра
стои странното „неизчислим”.
И другите дружества, държани през
дъщерната фирма, не
са какви да е – ще споменем само газовите
дружества в Самоков
и Боровец и Автометан АД.
И внимавайте: две
фирми за оръжие
– Самел-Кинтекс –
смесено дружество с
държавния търговец
на смърт и Електрон
консорциум АД.
И специално внима-

5

ние – 3,504% от стартиралата големите
фалити и финансовата криза 1996-97 г.
у нас Първа частна
банка са собственост
на Електрон - дъщерната на Самел, която е дъщерна на фирмата на Порожанови
компания Армар. Следите остават, както
се казва.
В тази връзка ще
припомним за десетките сметки с
над 100 000 евро на
фирмите на госпожа
министершата Порожанова в също фалиралата КТБ.
Защо ли никой от
правозащитните органи не се интересува
от тези документално известни факти?!
Следва:
Как Порожанова усвои над 2,5 милиона
лева обществени поръчки и еврофондове?
Кои са съдружниците на нейните съдружници и как един
от тях е в партньор
в консултантската
организация на министъра по европроекти, която разкрихме вчера?

четете още на
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Биволъ направи инвентаризация на облажилите се от къщите
– касички за гости, по
които се откраднаха над 100 милиона
лева през държавата
при тази власт нейни
представители.
Става въпрос само
за представители на
ГЕРБ и ДПС, което
още веднъж доказва
вече явната им коалиция, по един човек
има от НФСБ и един
от БСП, но в града
на еврокомисарката
Мария Габриел, където най-голямата поръчка за над 1,6 млн.
лв. отиде при близкия
до Цветан Цветанов
бизнесмен Шапката,
парламентарен
сътрудник на групата
на ГЕРБ в този парламент,
неотдавна
облажил се с дадена
по специална покана
поръчка от 6,4 млн.
лв. за обзавеждане на
държавната администрация.
Интересно е, че повечето висши сановници – депутати,
областни управители, кметове нито
са подали оставка,
нито са разследвани от длъжните да
го направят правораздавателни органи. И е многозначително. Е, този път
няма да мине!
„Ето потвърдените данни за #КъщиЗаТъщи платени с
еврофондове за тази
седмица.
- Един областен
управител на ГЕРБ
- Недялко Славов
(Смолян).
Къщата

ГРАДСКА
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Кои от властта взеха
от къщите-касички
за гости

на името на първия
братовчед на неговата съпруга е в Златоград, където Цв. Цв.
въртя чеверме и се
разхожда с потури.
Дали е спал там?;
- Един депутат от
НФСБ Йордан Апостолов, член на Комисията по земеделие.
Оформил си къщата
на подставено лице,
но земята е негова;
- Един депутат от
ГЕРБ Димитър Гамишев, напуснал този
парламент
поради
обвинение в корупция, е свързан с цели
три къщи в Лещен и
Гайтаниново, които
се водят на съпругата и снаха му;

- Трима кметове на
ГЕРБ - Луковит, Горна Оряховица и Долна
Баня. Последният се
прочу дори на страниците на Le Monde.
- Трима кметове на
ДПС - Юндола, Борино, Минерални бани Хасково;
- Един общински съветник на ДПС - Харманли;
- Един кмет на БСП
– Хаджидимово, родното място на еврокомисарката
от
ГЕРБ Мария Габриел,
където най-голямата обществена поръчка е отредена за
бизнесмена Шапката
– приятел и автор на
ремонта и обзавежда-

нето на новото жилище на Цветан Цветанов, парламентарен
сътрудник на по-горе
описания депутат от
ГЕРБ във водената на
изборите от ЦЦ Благоевградска листа на
управляващата партия Гамишев;
- Един бизнесмен
във Велинград много
близък до кмета на
ГЕРБ ;
- Трима висши служители на Държавен
Фонд Земеделие, контролиран от ГЕРБ и
ДПС;
„Според анонсите
на Борисов за оставки и наказания, Смолян вече трябваше да
е без областен упра-

вител, Луковит, Горна и Долна без кметове, а ДФЗ без трима
експерти. Това поне
е от неговия ресор.
Към момента нищо
подобно не се е случило. За кадрите на
НФСБ, ДПС и БСП
също няма анонси за
сваляне на доверието. А Порожанов още
си е министър.
Както
виждате,
урожаят е богат и
то още в началото.
Има и голям брой непотвърдени
данни
, които се обработват. Всеки ден постъпват и сигнали,
които проверяваме”,
пишат колегите от
Биволъ.

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

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150

www.19min.bg

ГРАДСКА

09.05.2019
брой 2292

soa@19min.bg

soa@19min.bg

7

Замката на ДФ Земеделие в
апартамент, купен с неясни
средства, №5 e в евролистата
на ДПС
Вечната зам.-шефка на ДФ
Земеделие при всички власти и пряко отговорна за
скандалните къщи за гости
с европари е с апартаментгейт за прокуратурата.
Атидже Алиева-Вели, зам.директор на ДФЗ, отговаряща за Селската програма и
пета в листата на партията ДПС за евровота не е
декларирала никакви имоти
на нейно име или на името
на съпруга си. Но нейният
баща Байрям Алиев е придобил през 2015 г. апартамент от 164 кв. м. плюс гараж от 30 кв. м. в луксозна
кооперация в квартал Манастирски ливади,разкри
Биволъ. Цената на имотите е доста изгодна, тъй
като те излизат само по
568 евро на кв.м. По същото време апартаментите

в Манастирски ливади са
стрували от 800 евро нагоре на кв.м. По-важният
въпрос от симулативната цена обаче е откъде
Байрям Алиев е извадил 215
000 лв. за придобивката,

след като той никога не е
имал фирми, не е работил
на скъпо платена длъжност, не е продавал имоти
и не е взел ипотечен кредит. Майката на Атидже
е работила като учител-

ка в Борино, което също не
предполага наличието на големи доходи. Пенсионери са!
Атидже Алиева в момента
живее в апартамента, но
не го е декларирала, както
се изисква по закон.

>>И СИНЪТ НА ВИСША СЪДИЙКА
БЕЗ ПАРИ, НО С КЪЩА В БАНКЯ
НА 4 КАТА

27 годишният син на настоящата върховна съдийка,
27-годишният
съдийка а по-рано
по рано
зам.-председател на Върховния Административен съд по време
на управлението на завършилия Симеоново боен другар на Цветан Цветанов Георги Колев - Румяна Монова, е придобил къща в
Банкя за 234 700 лв. Къщата е 4-етажна! Направил го е заедно с
половинката си, която е негов набор. Нито той, нито жена му обаче някога са имали фирмена дейност. Нямат и ипотечен кредит.
„Спестовни са децата, очевидно”, коментира разкрилия поредния
имотен скандал на властта Биволъ. Според сайта съдийката е
близка до ДПС.

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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ТАНЯ ПОПОВА НАПУСНА MASTERCHEF

Меган и Хари показаха бебето
нето на британския
трон.Меган
Маркъл
и принц Хари обявиха
новината за бременността й на 15 октомври, 2018 г. Детето им
е осмо внуче за кралица Елизабет II. Бебето ще расте в резиденцията Фрогмор,
където от векове не
е гледано нито едно
кралско дете. Бащата на Меган - Томас
Маркъл, който е доста
отчужден от дъщеря
си заяви, че се надява бебето да служи на
короната и на народа
на Великобритания с
чест и достойнство.

в последния момент
Меган е била откарана от принц Хари и

охраната му в частна
болница. Бебето е седмо по ред в наследява-

>>ОРЛИН ПАВЛОВ СЕ ЗАВРЪЩА НА
СЦЕНАТА
На 10 май, петък, Орлин
Павлов се завръща на
сцената на Sofia Live Club
със своя соул акустичен
проект. В компанията му
ще бъдат верните му приятели и колеги, изключителните музиканти Борислав
Бояджиев (перкусии) и
Ангел Дюлгеров (китара).
Зад пулта ще е неподражаемият и любим Stephane Love. Гостите в столичния
клуб ще се насладят на музиката през една по-различна, фънки-поп гледна точка.
Очаква ни най-доброто от репертоара на младия татко, Орлин Павлов. Любов и
музика ще понесат публиката във въздуха.

четете още на
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Иво Аръков играе с
Къванч Татлъту в
нов сериал

НА 8-МО МЯСТО MASTERCHEF БЪЛГАРИЯ НАПУСНА ТЕМПЕРАМЕНТНИЯТ ТАЙФУН ТАНЯ ПОПОВА. ТЯ ЗАСЛУЖЕНО ВЛЕЗЕ В ТОП 3 НА КУТИЯТА СЪС СВОЯТА
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА АГНЕШКО ЗА ГЕРГЬОВДЕН И СЕ НАУЧИ КАК ДА ПРАВИ
ВЕГАН ПИЦА И ЦЕЛУВКИ ОТ CHEF СИЛВЕНА РОУ. СЛЕД ТОВА ОГЛАВИ СИНИЯ
ОТБОР, ЗА ДА ПРИГОТВЯТ ОСНОВНО ЯСТИЕ И ШЕЙК ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ. НО
ВЗИСКАТЕЛНОТО ЖУРИ ПОДНЕСЕ ПОРЕДНАТА ИЗНЕНАДА В НАПРЕДНАЛАТА
ФАЗА НА ШОУТО НА ДОБРИЯ ВКУС И РАЗМЕНИ ЛИДЕРИТЕ НА ОТБОРИТЕ ПО
СРЕДАТА НА ИГРАТА. ТОП ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРИЗНАХА, ЧЕ БЕЗСПОРНО ТЯ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ХАРИЗМАТИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ В MASTERCHEF, ГОТВИЛ ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКИ В ТОЗИ СЕЗОН НА ШОУТО. ОТ СВОЯ СТРАНА ТАНЯ
БЛАГОДАРИ ЗА НЕВЕРОЯТНОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ, КОЕТО Я КАРА ДА БЪДЕ
ГОРДА СЪС СЕБЕ СИ И ДА СМЯТА, ЧЕ ДАВА ПРИМЕР НА СВОИТЕ ДЕЦА.

Херцогът и херцогинята на Съсекс найсетне показаха своето
първо дете в двореца
Уиндзор. Мегън Маркъл роди в понеделник.
Хари тогава обяви, че
със съпругата му ще
покажат сина си пред
света след два дни.
Новороденото тежи
3 кг и 311 грама и се е
появило на бял свят в
05:26 ч. местно време.
На снимките се вижда, че Меган изглежда
прекрасно, а таткото е изключително
щастлив. Много се обсъжда и къде е родила
Меган Маркъл. Имаше спекулации, че тя
предпочита да роди у
дома. Според поне два
британски вестника,
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Джоли
отказа
да
изиграе
Селин
Дион
Холивудската красавица Анджелина
Джоли отказва да се
разходи в обувките
на канадската поп
прима Селин Дион
в бъдещ филмов
мюзикъл. Причината – професионалният график на
актрисата бил много
претоварен. Певицата останала много
разочарована от
решението на Джоли, която е една от
най-близките й
приятелки. Селин от години
си мечтаела
за мюзикъладаптация на
нейния живот,
кариера и брак
с Рене Анжелил. Тя желаела
тази кинотворба да остане за
поколенията и
много държала
именно Анджелина Джоли да
влезе в главната роля.

За първи път бТВ договори участие на български
актьор в мащабна турска
продукция, редом до най-големите звезди на южната
ни съседка. Иво Аръков, когото зрителите познават от
българските сериали Скъпи
наследници, Фамилията, както и от седмичното предаване Мармалад, играе заедно
с голямата знаменитост на
турското кино Къванч Татлъту в новия сериал Иро-

>>ВЕЛИК АФТЪР
НА МОСКИНО
СЛЕД МЕТ

След червения килим на Мет
Гала, на купона на Москино
след това много от гостите
пристигнаха с нови тоалети.
Най-впечатляваща и екстравагантна беше Кейти Пери,
която се беше дегизирала
като хамбургер. Кейти избра
да се появи на събитието
соло, въпреки че мнозина
очакваха именно Орландо
Блум да я придружи. За сметка
на това компания обаче не
липсваше на певицата, която
се превърна в атракция на
вечерта.Разбира се, не липсваше и демонстрация на гола
плът, като този път ролята
пое топмодела Уини Харлоу.
Тя се появи в прозрачен
ансамбъл с леопардов ефект,
под който съвсем ясно се
виждаше бюстът й. Зайчета и
пищни блондинки поднасяха
шампанско на бляскавите
гости, докато звучат парчетата
на Миа Морети, Misshapes и
Ty Sunderland.

ния на съдбата. Сериалът е
криминална драма, в която
героят на Татлъту е полицай, решен да се справи с
лошите. По пътя към целта той се сблъсква с руски
мафиот, в когото се превъплъщава Иво Аръков, както
преди години в сериала Фамилията на бТВ. Първоначално плановете на продуцентите са да ангажират
Аръков с малка роля, но след
първите снимки и силното
одобрение на екипа тя става по-голяма. В Истанбул го
очакват още изненади – той

получава сценариите едва
на сутринта на всеки снимачен ден, но въпреки това
се справя отлично, включи-
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телно с репликите на турски език. Зрителите ще могат да проследят сериала
през следващите тв сезони.

Доза щастие тръгва през ноември
Първият пълнометражен филм на Яна Титова,
посветен на търсенето на щастието, ще има
своята официална премиера по кината у
нас на 8-ми ноември. Завладяващата истинска история за зависимостта, която стои в
основата на лентата, дава един проникновен
и същевременно вдъхновяващ поглед към
личните битки на едно младо момиче и изпитанията, с които силата на волята се сблъсква
отново и отново. В лентата блестят имената
на безспорни млади таланти като Александър Алексиев (Възвишение) и Димитър Николов. Режисьорът Яна Титова не се ограничава в творческите провокации и поверява
главната роля в продукцията на завършилата

актьорско майсторство в Лондон Валентина
Каролева, която приема предизвикателството и се превъплъщава в ролята на своята
майка, Весела Тотева.

Наталия Гуркова: Джордже е моята голяма любов
Наталия Гуркова започва
живота си отначало. В
София, сама с двете си
деца след смъртта на
съпруга си. „Миналата
година, през септември, животът ми се
преобърна за втори
път. Още в началото на
годината бяхме решили с
Джордже, че ще останем
да живеем в Европа. Аз
живея в България от
няколко години, а съпругът ми пътуваше между
държавите, но вече беше
решил да не живее в

ЮАР. От април месец бяхме в Европа - най-напред
в Черна гора, после във
Франция, септември бяхме
в България, за да изпратим
на училище дъщеря ни и
малкия на детска градина.
Ден след това мъжът ми
замина в ЮАР по работа. И
ми се обадиха от полицейската служба. Мислех,
че сънувам, че се случва
нещо нереално, някаква
измама... Беше толкова
ужасно, че не можех да
повярвам, че е истина“,
казва Наталия пред ЕВА.
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ХОРОСКОП

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

Телците да поставят
кариерата на преден план
днес. Раците се издигат в
йерархията на работното
място. Напрегнат ден очаква
Везните. Стрелците намират
решение на важен въпрос.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Създавате
добри взаимоотношения
с хората от
обкръжението ви и това
ви помага да разширите
обхвата на интересите си.
Ще спечелите, ако запазите позициите си независимо от трудностите.

На работното място ще
се отличавате с високата
си компетентност и това
ще ви издигне в йерархията. Притесненията ви,
свързани с присъствието или отсъствието на
определена тема.

Предстои Ви
напрегнат работен ден, в който
ще Ви се налага
да се справяте с какви
ли не ситуации, особено
ако работата е свързана
с непрекъснат контакт
с хора.

Взаимоотношенията с
партньори ви
се нуждаят от
обновяване, ако не искате
да загубите интереса му.
За това си наложете да
сте по-търпеливи и да не
изтъквате заслугите си за
щяло и нещяло

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Възможно е
днес да ви
се струва, че
няма да се
справите с всичките си
задачи. Ако съумеете
да организирате добре
ангажиментите си и да
работите задълбочено,
ще останете удовлетворени от свършеното

Ще преодолеете
финансови и
други възникващи ограничения, които възпираха
работата Ви по текущ
проект с помощта на
влиятелни познанства и
най-вече благодарение
на находчивостта си. За
други денят се свързва с
пътувания.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Посветете се
на кариерата
си, там е вашата
сила днес. Дайте преднина на организираността и дисциплинираността си. Успех за
всеки работодател е да
има такъв човек като вас
в екипа си.
Близнаци

Навлизате в
период на
стабилизация
в материален
и емоционален план.
Очакванията ви ще бъдат
надхвърлени и това ще
ви мотивира да дадете
повече от себе си.

Дева

времето
Днес времето ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура ще
бъде 3°, а максималната
20°

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
9°, а максималната 16°
В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 9°, а
максималната 17°.
В Перник ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 5°, а максималната 17°

Намирате решение на въпрос,
който отдавна
владее мислите
ви. За предпочитане е да
работите самостоятелно.
Намесата на други хора
може само да обърка
плановете ви. Ще успеете
да се възползвате от определен факт

тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

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

Риби

Усмихнете се
на утрото и
започнете с
делата, които
планирате за днес. Ще ви
се наложи да останете
чужди на изкушенията,
ако действително имате
намерение да отхвърлите всичко, с което се
ангажирате.

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

Русе

min: 2о max: 18о

min: 4о max: 20о

Варна

Велико Търново

min: 9 max: 16

min: 4 max: 13
о

о

Перник

Пловдив

min: 2о max: 20о

min: 5о max: 18о
Сандански

Кърджали

min: 7о max: 15о

min: 5о max: 18о

>>БИТКОЙНЪТ СЕ ЗАВРЪЩА С РЕКОРДНО ПОСКЪПВАНЕ
С НОВИ 200 ДОЛАРА СЕ ПОВИШИ ЦЕНАТА НА BITCOIN, С КОЕТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 6 МЕСЕЦА НАСАМ БЕШЕ ПРЕМИНАТА ГРАНИЦАТА ОТ 6000 ДОЛАРА. САМО ОТ НАЧАЛОТО НА МАЙ ВОДЕЩАТА ДИГИТАЛНА ВАЛУТА Е ПОСКЪПНАЛА
С ПОВЕЧЕ ОТ 15%, ИЛИ ОКОЛО 800 ДОЛАРА, А ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ МЕСЕЦА ДОХОДНОСТТА Е НАД 75%. С ТОВА ПАЗАРНАТА Й КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕМИНА 105 МЛРД. ДОЛАРА - НЕЩО, КОЕТО НЕ СЕ БЕШЕ СЛУЧВАЛО ОТ 14 НОЕМВРИ
2018 Г. ETHEREUM СЕ ПОВИШАВА С 10% ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 24 ЧАСА И ВЕЧЕ СЕ ТЪРГУВА БЛИЗО ДО НИВОТО ОТ 180 ДОЛАРА. С ПО 5% НАГОРЕ СА LITECOIN, EOS И CARDANO. ОБЩАТА ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА ВЕЧЕ Е НАД
188 МЛРД. ДОЛАРА. АКО НЯКОЙ Е ВЛОЖИЛ 10 ХИЛ. ДОЛАРА НА 7 ФЕВРУАРИ, КОГАТО ЦЕНАТА НА БИТКОЙНА Е БИЛА
3395 ДОЛАРА, ТО КЪМ ДНЕШНА ДАТА ТЕ СТРУВАТ 17.5 ХИЛ. ДОЛАРА. LITECOIN ОБАЧЕ РЕГИСТРИРА ПОЧТИ ДВОЙНО
ПО-ГОЛЯМА ДОХОДНОСТ. ОТ 7 ФЕВРУАРИ ДОСЕГА ЦЕНАТА Й СЕ Е ПОВИШИЛА С ЦЕЛИ 130 НА СТО. ПРИ ETHEREUM
ПЪК РЪСТЪТ В ЦЕНАТА ОТ 7 ФЕВРУАРИ ДОСЕГА Е 68.5% И СЪЩО ЗАСЛУЖАВА ВНИМАНИЕ.

о

Помпео отива
в Сочи, вместо
в Берлин
След като изненадващо отмени предвиденото за сряда посещение в Берлин, като
в последния момент
съобщи за това свое
решение на канцлера
Меркел и своя немски
колега Маас, държавният секретар на
САЩ Помпео ще бъде
на визита в Сочи. Това
е главният резултат
от преговорите му
с руския външен министър Лавров, като
освен с него в черноморския курорт той
най-вероятно ще се
срещне след броени
дни и със самия президент Путин, съобщи
кремълският Първи тв
канал. Помпео обяви,

че „Русия е историческа държава, която два пъти влиза в
конфликт със света
за век” – фраза, чието значение остана
обвито в мистерия и
за историците, и за
дипломатите. Както
и при срещата с Лавров на Арктическия
форум, той ще обсъди с ръководството
на противника главно
ситуацията във Венецуела. Стана ясно, че
американски
военни
действия там няма да
бъдат допуснати от
Москва, въпреки заканите на Вашингтон.
Другата главна тема
ще бъде развитието на
ситуацията в Украй-

ТРЪМП С РЕКОРДЕН
РЕЙТИНГ
о

Бургас

min: 9о max: 17о
min: 5о max: 17о

11

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

София

В София ще бъде облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 4°, а максималната 13°
В Пловдив ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 5°, а
максималната 18°.

Стрелец

Ще загърбите
старото и ненужно притеснение и с нови
сили ще се отдадете на
приоритетите си. Нова
работа или друга промяна ще ви направи по-старателни и общителни, от
което ще спечелите.

Предстои ви
успешен ден в
делови план.
Ще ви споходят
финансови придобивки,
но по-ценното за Вас е
успокоението, на което
ще се радвате. То е предпоставка за професионален просперитет

София 1000,

www.19min.bg

СВЯТ

09.05.2019
брой 2292

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

Световната
агенция
Галъп
измери
най-високия
досега
рейтинг
на президента Тръмп. С 46%
това е най-високото доверие
в държавния глава на САЩ от
неговия народ от встъпването
му в длъжност преди 2 години и
близо 4 месеца.

на, както и свързаният проблем за Вашингтон с реализацията
на Северен поток 2, по
който и Германия, и
Русия нямат намерение да спират работа
и да отварят европейски пазар за американски втечнен газ.
Помпео обаче по-

САЩ ВДИГНА МИТАТА
ЗА КНР 2,5 ПЪТИ,
ВЪПРЕКИ СРИВА НА
БОРСАТА
Въпреки срива на своите борси, последвал анонса на Тръмп за въвеждане на мита от 25, вместо 10% върху
китайски стоки за 200 милиарда долара, Вашингтон официално въведе
налозите. Двете най-големи икономики са в открита война, вследствие
на която миналата година, вместо да
спечели, САЩ така натисна КНР, че
износът на азиатската държава скочи
значително спрямо рекордните си
нива от предходната 2017 г.

стави акцент като
главна цел на визитата си в Сочи след дни
върху контрола върху
въоръжаването. Напомняме, че по-рано
тази година САЩ излезе от договора с Русия
за ракетите със среден и по-малък обсег.
През лятото изтича
6-месечният срок по
контракта за корекции в позициите. Вашингтон разчита на
посредничеството
на Путин Китай да
спре да развива точно тези въоръжения.
Външното
министерство в Пекин обаче побърза да го залее
със студен душ, като
каза, че двустранните
уговорки никога няма
да бъдат тристранни,
т.е., че няма как да му
се въздейства по темата.

Бившият шеф на
ЦРУ получи неприятна изненада от Иран,
който в отговор на
американското оттегляне от ядрената сделка, което не
бе подкрепено нито
от ЕС, нито от Русия, даде да се разбере чрез официална
позиция, че частично също ще преустанови действието на
договора, сиреч ще
възобнови
своята
ядрена програма. За
осъществяването на
връзка с Техеран САЩ
също много се нуждаят от контактите
на Кремъл с тамошното ръководство, които укрепнаха покрай
конфликта в Сирия, в
който двете държави
заедно и успешно помагат на президента
Асад.
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„След вчерашния ми
мач седнахме с треньора ми от дълго време Дани Валверду. След
три страхотни години пътищата ни ще
се разделят. Имахме
знакови моменти в кариерите си заедно и невероятни моменти на
корта. Искам да благодаря на Дани за всичко,
което направи за мен
и му желая единствено
всичко най-хубаво в бъдещите му начинания“,
написа Димитров.
Новината дойде помалко от два часа след
решението на Димитров да не участва във
втория си двубой от
турнира на двойки в
Мадрид, където си партнира с Карен Хачанов
и с когото елиминираха в първия кръг четвъртите
поставени
Себастиан Кабал и
Роберт Фера с 6:2, 7:5.
Причината бяха възобновените болки в рамото, които от тази
година не спират да
го тормозят. Приоомняме, че Димитров

www.19min.bg

СПОРТ
НОВИНИ

Григор Димитров
уволни треньора си
Най-добрият български тенисист
Григор Димитров се раздели с
треньора си Дани Валверду.

пропусна два месеца
през този сезон, заради
травмата.
Григор и Дани Валверду започнаха съв-

местна работа през
юли 2016 година и моментално се забеляза
прогрес в изявите на
българския тенисист,

>>ЛИВЪРПУЛ ОБЪРНА БАРСЕЛОНА ЗА
ФИНАЛ В ШЛ

Ливърпул направи истинско чудо и отстрани Барселона от Шампионската лига. Мърсисайдци победиха с 4:0 каталунците и успяха да заличат пасива си от 0:3 след първата среща в Испания. Възпитаниците
на ЮргенКлоп показаха страхотна игра и заслужено елиминираха
считаните за фаворити шампиони на Испания. Мърсисайдци постигхана успеха си без големите си звезди Роберто Фирмино и Мохамед
Салах, който бяха контузени. Барселона пък за втора поредна година
отпада от най-престижния клубен турнир, след категорична победа
в първата среща от елиминационната фаза. През миналия сезон Рома
отстрани Меси и компания, след като каталунците бяха победили с
4:1 в първия мач.

чиито решения на корта станаха по-практични и играта му бе
по-опростена от венецуелския специалист.

През 2017-а пък Григор в тандем с Валверду изживя най-силния си сезон, в който
спечели титлите в
Бризбън и София и
стигна полуфиналите
в AustralianOpen, където изигра епичен петсетов двубой с Рафаел
Надал. Впоследствие
Димитров за първи
път в кариерата си
спечели турнир от
сериите Мастърс в
Синсинати, а върхът
бе триумфът във Финалите на АТР, както и изкачването до
номер 3 в световната
ранглиста. След това
обаче последва голям
срив в играта на хасковлията и сега той е заплашен от изпадане от
топ 50.

КУБРАТ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ
ДИСКВАЛИФИЦИРАН, ЗОВЕ
ШЕФ ОТ САЩ
Промоутърът на румънския боксьор Богдан
Дину - Богдан Мушат от
King Promotion, разкри
нещо доста обезпокоително преди изслушването
на Кубрат Пулев пред
Атлетическата комисия на
щата Калифорния на 14
май. По думите му шефът
на въпросната комисия е
изразил мнение, че българинът е използвал много
непозволени удари срещу
Дину и е трябвало да бъде
дисквалифициран.
„След боя с Кубрат Пулев
разговарях с шефа на Калифорнийската атлетическа комисия. Той бе изненадан от факта, че Богдан
се е изправил след първия
нокдаун. След толкова
неправомерни удари от
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съперника. Каза ми, че ако
е бил останал на пода, то
съдията е трябвало да го
обяви за победител след
дисквалификация“, заяви
Мушан пред prosport.ro.
„И според него, в най-лошия за нас случай тогава,
изходът на мача е щял да
бъде определен от резултата в картите на съдиите
до момента. А две от тях
показваха абсолютно равенство. Двама от съдиите
даваха 76:76, а един 77:75
за Кубрат. Мачът си беше
равен отвсякъде“, добави
Мушат.
Той със задоволство сподели, че компанията му е
наела куп скъпи адвокати
и е сигурен в положителния изход на битката
извън ринга.
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Crumble за
следобедно
време
Ако сте имали тежко дело в Съдебната
палата или просто
обичате малки вкусни неща за хапване,
вашето ново място
може да е Crumble.
Заведението
отвори на ул. Лавеле по
Великденско-Герговденските празници.
С
минималистичен
евродизайн, с уют
от дървото и богата

витрина с изкушения,
то е като магнит за
онези, които не се
притесняват за талията. Защото нещата
или са сладки, или са
тестени, или и двете.
Само че си заслужават. Най-доброто време за песещине според
нас е следобедът. Има
торти, сладки, кишове, а за компания много добра селекция от

елитен бранд за чай,
освен ако не предпочитате кафе, разбира
се. Площта не е голяма, но човек няма усещане за теснота, което вероятно се дължи
и на големите витрини към улицата.

УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

На ул. БУЛИНА ЛИВАДА нито
има буля, нито ливада, но е
старото име на Красна поляна
Мнозина ще се запитат защо улица с името
Булина ливада, което е доста странно на пръв
поглед, е въздълга и направо основна артерия
и то не само в жк Красна поляна, но и в съседния жк Западен парк. Има си просто обяснение. Не, на улицата няма някоя видна буля,
нито пък ливада, има само сектантска черква,
освен панелките. Ала Булина ливада е старото
име на махалата, която днес се нарича Красна
поляна. Там е учреден някогашният и влял се
в Септември футболен клуб Победа, който не
бива да се бърка с едноименните в жк Заимов и
селските на Орландовци и на Разсадника. Трудно ще повярвате, но по времето, когато там има
ливада, а не панелки от лазлични последващи
десетилетия – от 50-те до 80-те години, отборът
е притежавал собствено игрище с 4000 зрители, което никак не е малко за 1925 – 45 година,
когато съществува.

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 /5 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 /6 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
18.15 Още от деня коментарно
предаване
18.30 Спорт ТОТО
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 Пътуване до морето тв филм /
България, 2001г./, режисьор
Станислав Дончев, в ролите:
Евгени Будинов, Десислава
Бакърджиева и др.(12)
21.30 Студио„Футбол“
22.00 Футбол: Среща от турнира на УЕФА
„Лига Европа“ пряко предаване
00.10 Улови момента с Милен Атанасов
предаване за иновации и нови
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ТВ ПРОГРАМА
технологии/п/
00.40 Култура.БГ /п/
01.40 100% будни /п/
02.40 Кербала игрален филм /п/(16)
04.45 Извън играта /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.2 еп.9
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.3
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.29
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
еп.5
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.3
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Майка“ - сериал, еп.72
21.00 „Бригада Нов дом„ - социален
проект с водещ Мария
Силвестър, с.4
22.00 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу, с.13 еп.32
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Библиотекарите“ - сериал,
с.4, еп.9
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.135, 136
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, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България“ (нов
сезон) - риалити
22.00 „Дяволското гърло“ (премиера) сериен филм
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
05.30 „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 „Двойници“ - екшън-трилър с уч.
на на Брус Уилис, Рада Мичъл,
Розамунд Пайк, Джеймс Кромуел, Винг Реймс 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 „Съкровището: Книгата на тайните“ - екшън с уч. на Никълъс
Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин
Барта, Джон Войт, Хелън Мирън,
Ед Харис, Харви Кайтел, Брус
Грийнуд и др.
00.30 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 2 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.45 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм
08.45 „Коледен списък“ - романтична
комедия с уч. на Бет Бродерик,
Арън Хил, Ричард Кърн, Елън
Холман 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., II част
14.00 „Избран“ - драма с уч. на Кейтлин
Кармайкъл, Чад Майкъл Мъри,
Ники Уелън, Сара Роумър, Майло
Вентимиля и др., I част
16.50 „Ченгета в резерв“ - екшънкомедия с уч. на Уил Феръл,
Марк Уолбърг, Дуейн Джонсън,
Самюел Джаксън, Ева Мендес,
Майкъл Кийтън и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5
21.00 „Наръчник на оптимиста“ комедия с уч. на Брадли Купър,
Дженифър Лорънс, Робърт
Де Ниро, Крис Тъкър, Джулия
Стайлс, Джон Ортиз и др.
23.30 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5 /п/
00.30 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 19
06.00 От Ел Ей до Вегас - първи сезон,
еп. 15
06.25 Малкълм - седми сезон, еп. 8
06.45 Малкълм - седми сезон, еп. 9
07.05 Касъл - трети сезон, еп. 16
08.00 Касъл - трети сезон, еп. 17
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 19
09.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 14
10.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 15
10.45 Черният списък - втори сезон, еп. 8
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 9
12.35 Орвил - втори сезон, еп. 11
13.25 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 17
14.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 19
15.15 Касъл - трети сезон, еп. 18
16.10 Касъл - трети сезон, еп. 19
17.10 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 20
18.05 Малкълм - седми сезон, еп. 10

18.35 Малкълм - седми сезон, еп. 11
19.00 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 16
19.30 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 17
20.00 Черният списък - втори сезон, еп. 9
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 10
22.00 Врагът сред нас, еп. 10
22.55 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 18
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 20
00.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 16
01.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 17
01.45 Черният списък - втори сезон, еп. 9
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 1
03.25 Живите мъртви - четвърти сезон,
еп. 12
04.10 Агент Картър - втори сезон, еп. 6
04.55 Малкълм - седми сезон, еп. 11
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.7 еп.1, 2
08.15 „Скорост“ - екшън, криминален,
трилър (САЩ, 1994), режисьор
Ян де Бонт, в ролите: Киану Рийвс,
Денис Хопър, Сандра Бълок, Джо
Мортън, Джеф Даниълс, Глен
Плъмър, Карлос Караско и др.
10.30 Телепазар
10.45 Премиера:„Вътрешна сигурност“ сериал, с.7 еп.3, 4
13.15 Телепазар
13.30 „Мордекай“ - екшън, комедия
(САЩ, 2015), режисьор Дейвид
Кеп, в ролите: Джони Деп, Гуинет
Полтроу, Юън Макгрегър, Пол
Бетани, Оливия Мън, Джеф
Голдблъм, Улрих Томсен и др.
15.45 „Върколакът“ - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2013),
режисьор Джеймс Манголд, в
ролите: Хю Джакман, Уил Юн
Лий, Тао Окамото, Хироюки
Санада, Фамке Янсен, Светлана
Ходченкова и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Коко Шанел и Игор Стравински“
- романтичен, драма, музикален
(Франция, Япония, Швейцария,
2009), режисьор Ян Кунен, в
ролите: Мадс Микелсен, Анна
Муглали, Елена Морозова,
Наташа Линдингер и др.
21.00 Европейско кино:„Газ до дупка
2“ - екшън, комедия (Норвегия,
2016), режисьор Халвард Брен, в
ролите: Андерш Босмо Кристиансен, Ида Хюсей, Ото Йеспершен,
Свен Нордин и др.
23.00 „В бялата пустош“ - исторически,
биографичен, военен, драма
(Норвегия, Швеция, Франция),
режисьор Петер Нес, в ролите:
Флориан Лукас, Давид Крос,
Локлан Нибор, Стиг Хенрик Хоф,
Рупърт Гринт и др.
01.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ - сериал
03.30 „Малки бъркотии“ - романтичен,
драма (Великобритания, 2014),
режисьор Алън Рикман, в ролите: Кейт Уинслет, Алън Рикман,
Стенли Тучи, Матиас Схунартс,
Ейдриън Скарбъръ, Дженифър
Ийли и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 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 Опорни хора - изповедите на
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значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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 Белият тигър - военен, драма,
Русия, 2012 г, режисьор:
Карен Шахназаров; в ролите:
Алексей Вертков, Виталий
Кищенко, Валерий Гришко,
Дмитрий Биковски-Ромашов,
Герасим Архипов, Кристиан
Редъл и др.
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев /п./
01.30 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Стоманеният поглед - док. филм
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Класически коли - док.
поредица
17.00 Водещите новини
17.05 Първата човешка стъпка на
Луната: Историята на Нийл
Армстронг - док. филм
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 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Рупите. Аденома. Палави ръце. Ип. Редин. Пан. Вани. Навуходоносор. Лама. Уле. Илири. Житомир. Вина. Лен. Матова. Ата. Нелина. Алар. Капела. Оригами. Оме. Олина. Ом. Рот. Телец. Мома.
Къпини. Елин. Човек. Вале. Емо. Танамера. Егер. Кома. Ера. Траки.
Отвесно: Купена жена. Окото. Падам и не потъвам. Миливат. Лем. Пена. Тану. Омилетика. Лев. Хумана. Ен. Ме. Иполита. Оливер. Ванадеро. Оле. Ара. Дъно. Варицела. Лец. Нивалин. Ле. Неволи. Агами. Ер.
То. Асинара. Онега. Минорат. Мом. Мек. Тапири. Аниматори.
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Огромната корупция, лошата съдебна
система и липсата
на предвидимост са
причините България
да е извън Шенген,
заяви водачът на евролистата на БСП
Елена Йончева. Тя посочи, че корупцията
у нас изстисква 22%
от БВП всяка година. „Ако България не
губеше тези огромни
средства, те щяха да
отидат в икономика с
принадена стойност,
за достойни средни
заплати и пенсии", категорична червената
депутатка.
„Искаме проверка
на пътищата, за да
покажем за каква
кражба става дума
– АПИ я отказва”, заяви Йончева на среща

Йончева: Можем да спрем
разрушаването на България
с жители на гр. Русе.
„Европейската сметна палата изисква
проверка на изразходването на европейски
средства за българските пътища и магистрали. Ние вече
пет месеца искаме
разрешение от АПИ
да бъдат направени
независими проверки
на основни пътища,
ремонтирани през последните години”.
Тя бе категорична,
че това е един голям
шамар от страна на
Брюксел. „Надявам се,
че корупцията в го-

лемите инфраструктурни проекти ще
излезе наяве”, каза
още Йончева. Водачът на листата на
левицата, добави, че
излезе доклад на БАН,
в който се казва, че ще
ни трябват 44 години,
за да достигнем средните за Европа стандарти.
„Управляващите
казват, че имаме 3,6%
икономическо развитие, но чуждестранните инвестиции са
се сринали 10 пъти за
последните 10 години.
Това е така не само

заради корупцията,
но и заради липсата
на предвидимост”, коментира Йончева. Тя
даде пример с това,
че ръководството на
едно от най-големите шивашки предприятия в област Русе,
което е посетила, не
знае дали ще може да
издържи след като цената на тока се вдигне отново от средата на годината.
„Можем да спрем
разрушаването
на
България, Европа ни
дава не само средства, но и възмож-

ПЕТЪР ВИТАНОВ: ГОЛЯМАТА НИ БИТКА Е ЗА СМЯНА НА МОДЕЛА
НА УПРАВЛЕНИЕ
„Каузата ни е повишаване на доходите и благосъстоянието на хората, за да могат те да останат
тук и да бъдат българи“, заяви кандидатът за
евродепутат от БСП Петър Витанов по време на
среща с граждани в гр. Борово.
„Брюксел не е далеч, много е важно какви хора
изпращаме там и дали те отстояват българските
интереси”, посочи Витанов. Той добави, че ЕС е
възможност за развитието на страната ни, но първо

той трябва да възстанови социалния си характер.
„Дори и да извоюваме повече средства от ЕС- какво
от това, след като ще ги харчат за къщи за гости и
рушащи се стадиони в малки села. Затова голямата
ни битка е за смяна на модела на управление, защото ГЕРБ съсипаха държавата в името на собствения
си интерес. Трябва ние, българските граждани, да
си върнем България и 26-и май е тази възможност”,
категоричен бе той.

ност за това”, категорична бе Йончева.
Тя добави, че правителството работи
срещу средната класа заради един малък
кръг от хора.
Материалът е платен.

ИВО ХРИСТОВ:
С ГЕРБ НЯМА
ДА ИМА
СВОБОДНИ
ИЗБОРИ
„Ако някой си мисли,
че есента с действащо правителство
на ГЕРБ ще може да
си избира свободно
кмета, се лъже много”, заяви кандидатът за евродепутат
на БСП Иво Христов.
„Централната власт
държи местната
администрация и в
България няма да има
свободни и честни избори”, посочи той. По
думите му, за да бъде
променено това положение „най-важното
на тези избори БСП да
победят ГЕРБ".

