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Агроминистершата взе 3 млн. лв. от хазната
за руско оръжие и европроекти, със
свързаните лица – общо 89 391 378,62 лв.
ГРАДСКА.стр.6-7

ДЕН НА ПОБЕДАТА
13 хил. войници и
стотици единици бойна
техника дефилираха
на военния парад в
Москва, посветен на
74-тата годишнина от
победата във Великата
отечествена война.
Кабтиолетът Aurus гордостта на Путин,
замени традициония
ЗИЛ-41041 АМГ, който
вози руския министър
на отбраната Сергей
Шойгу.
Заради лошото
време в парада
нямаше самолети и
хеликоптери. За сметка
на това униформените
момичета отново
смаяха журналистите
от цял свят .

Създадоха говореща пейка,
предупреждаваща за мръсен въздух

Питон с три очи бе открит
в Австралия

Всекидневният прием на ориз пази
от затлъстяване

Мъжете се считат за красиви по-често от
жените, доказа проучване

Котка затри печеливш
лотариен билет

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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КТБ връща 76 695 лв.
на Доган
5 години фалиралата
банка на Цветан Василев ще връща общо 570
млн. лв. през клоновете
на УниКредит Булбанк.
Предвидено е връщане
на около 11% от потъналите спестявания в
КТБ. В списъка попадат 7022 граждани,
фирми и институции,
които имат да взимат точно 533 913 264
лв.
Сред "печелившите",
които ще получат
пари от източената
банка, е почетният
председател на ДПС
Ахмед Доган. Той има
да взема 76 695 лв. Сокола попадна в списъка
с получателите, след
вкарани законови промени от ГЕРБ, ДПС и
ОП. Евродепутатът
Николай Бареков пък
ще получи символичните 5.53 лв.
През февруари трите партии внесоха
поредните поправки
в Закона за банковата несъстоятелност.
Сред
внесителите

След законови промени на
ГЕРБ, ДПС и ОП, внесени от
Данаил Кирилов
е настоящият правосъден
министър
Данаил Кирилов от
ГЕРБ, Христиан Митев от ОП, Йордан
Цонев и Хамид Хамид
от ДПС. Обявената
от тях цел беше "максимално попълване на
масата на несъстоятелността". Именно
измененията позволиха да започнат реалните разплащания въз

Зурлева си тръгва от Нова
След 19
години
управление
Силва Зурлева се тръгва
от Нова
телевизия,
съобщиха от медията. От
Нова Броудкастинг Груп
заяявиха, че се разделят
с дългогодишния член на
борда на директорите,
без да посочват причините.
Тя е във висшия мениджмънт на медията от 1999
г., като с нейното име се

свързва получаването
на лиценза
за национално ефирно
разпространение на
телевизията през 2003 г.
Припомняме, че преди
месец Нова телевизия бе
купена от братята Кирил и
Георги Домусчиеви. Неотдавна за шеф на новините
в Нова беше назначена
Миляна Велева, дългогодишен ръководен кадър
на ТВ7 и Канал 3.

основа на одобрената
частична сметка за
разпределение, която
престоя блокирана над
две години заради заведени в съда възражения
на кредитори, които
продължават да са висящи.
Според промените
кредиторите, които
нямат възражения по
сметката, могат да
получат парите си. За-

ради заведените дела
е заделен резерв от 36
млн. лв., поради което
реално готови за незабавно разпределение са
534 млн. лв.
Най-много пари от
разпределението ще
отидат при най-големия кредитор на КТБ
– Фондът за гарантиране на влоговете
в банките (ФГВБ). За
него синдиците са определили 409 млн. лв.
при общо вземане в
размер на 3.7 млрд. лв.
Други около 22 млн.
лв. отиват в трима

кредитори от първи
ред: Сосиете Женерал
Париж (10 млн. лв.), Ардастрой ООД (8.3 млн.
лв.) и Аполо Инженеринг ООД (3.9 млн. лв.).
Топлофикация, която
изгоря с над 93 млн.
лв., ще си върне към
10 млн. лв.
Останалите
около 100 млн. лв. са
разпределени между
вложителите с негарантирани
влогове.
Българският енергиен холдинг ще получи
1.6 млн. лв., НЕК – 1.66
млн. лв., АЕЦ Козлодуй - 501 хил. лв., Кинтекс - 1.5 млн. лв.,
Национална компания
Железопътна инфраструктура– 655 хил.
лв., военните заводи
ТЕРЕМ - 1 млн. лв.,
Булгаргаз - 561 хил. лв.,
Пристанищна инфраструктура - 383 хил.
лв., проектната компания Бургас-Александруполис - 45 хил. лв.,
частната БТК – 1.4
млн. лв., Полимери АД
– 114 хил. лв., Национален дарителски фонд
13 века България - 309
хил. лв., частната
компания Риск инженеринг - 421 хил. лв.
и т. н. Повечето държавни горски стопанства също ще получат
суми от КТБ.
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Карлос Контрера, кандидат
от ВМРО-БНД за евродепутат:

По-малко и по-прости правила
при регулациите, либерализиране
на директивата за оръжията,
връщане на смъртното наказание
Карлос Контрера е общински
съветник в СОС, заместникпредседател на комисиите Обществен ред и сигурност и Икономика и собственост. Член на
Националния изпълнителен комитет на ВМРО. Кандидат за
член на Европейския парламент
от листата на ВМРО-Българско национално движение (БНД),
десети в листата. Юрист, завършил специалност Право в
Софийския университет Св.
Климент Охридски. Номиниран
е за кандидат за ЕП от ВМРО
– София.
Софийската структура на
ВМРО също номинира за водач
на листата Ангел Джамбазки безспорно силен кандидат със
значителна мажоритарна подкрепа. Без да правя спекулации

смятам, че резултатът на г-н
Джамбазки и на ВМРО в София
може да надхвърли 8-9% от
гласовете. Той е припознаван
като представител и на София в Европейския парламент.
Най-малкото, защото е бил два
мандата общински съветник
в столицата и познава града и

проблемите му, разкрива Карлос Контрера.
Трите приоритета на Карлос
Контрера, ако бъде избран за евродепутат, са на първо място
- борба със свръхрегулациите, с
прекалените европейски регулации. По-малко и по-прости правила. Второ, либерализиране на
директивата за оръжията. Контрера е категоричен, че сега тя
ограничава правата на порядъчните граждани да притежават
огнестрелно оръжие. Третата
тема е дебат и създаване на
правна възможност за държавите членки да върнат смъртното
наказание като наказание в своите национални законодателства.
Например за тероризъм, за тежки убийства.
Материалът е платен.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

>>ПРЕЗИДЕНТЪТ: БЕЗ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА
НЕ БИ ИМАЛО ЕС
„ЕС е най-голямото
постижение на Европа, а
най-голямото постижение
на ЕС е опазването на мира
в Европа вече повече от
седем десетилетия”, заяви
президентът Румен Радев
по време на церемония
посветена на Деня на победата. Държавният глава
почете 74 годишнината от
края на Втората световна война на официална
церемония с поднасяне на
венци пред паметника на
незнайния воин заедно с
ветерани от войните и во-

РАДЕВ: НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВОДИ КАМПАНИЯ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ

енно-патриотични съюзи.
„Днес е празник и
отбелязваме Деня на
победата и Деня на
Европа. За да се реализира голямата идея за
обединена Европа, това
нямаше как да стане без

победата над хитлерофашизма“, посочи държавният глава.
По-късно тържествено
беше издигнато знамето на
ЕС пред администрацията
на президента с гвардейски
почетен караул.

„Равноотдалечен съм
от всички партии, не
мисля, че давам някакъв
повод изобщо да се
мисли в тази насока”,
заяви пред журналисти
държавният глава Румен
Радев на въпрос за думи
на премиера, че очаква
президентът „да е равноотдалечен от всички
партии”.
„По-скоро не мисля, че
трябва да се води предизборна кампания с пари
от държавния бюджет.

Както виждате, обвиненията към мен са абсолютно
несъстоятелни, не само
за излизане в отпуск, но
цитираният Иво Христов
напусна президентството,
и тогава започна да води
предизборна кампания”,
коментира Радев. „Условията ми са ясни - напуска
се президентството и
всеки е свободен да се
кандидатира за каквото
иска”, подчерта президентът.
На въпрос, че има двама

души, които преди бяха в
екипа му, а в момента са в
листата на БСП за евровота, президентът повтори
вече заявеното от него,
че президентството не
е феодална институция
и всеки е свободен да
взема решения. „Направете една справка колко
съветници и секретари
на предишни президенти,
още по време на мандатите им, какви постове
после са заемали”, посочи
Радев.

Нормално е, особено в
предизборна обстановка,
особено с толкова много
скандали, коментира
президентът въпрос, че
се политизират различни
събития. По думите му,
опитите скандалите да
бъдат заглушени с всякакви други мероприятия
няма да сполучат, защото
хората вече очакват
разнищване на тези скандали, реални действия
и противодействие на
корупцията.

3
>>НАД
100 ХИЛ.
АСАНСЬОРА
СА ОПАСНИ
Над 100 000 асансьора
в страната са напълно
амортизирани, предупреждават от българската
асансьорна асоциация
пред Нова. Повече от
половината асансьори в
страната се поддържат
фиктивно, твърдят от
бранша. Според асоциацията 6 от 10 лифта се
проверяват фиктивно.
Техници без лиценз и
проверки само на хартия застрашават живота на пътниците. Около
120 000 са асансьорите
в страната, като около
100 000 са стари, и няма
резервни части.

БОРИСОВ: И
ПЛЕВНЕЛИЕВ
НЕ БЕШЕ
НАДПАРТИЕН
„Видно е, че президентът
Румен Радев не е еднакво
отдалечен от всички партии, всяко негово изказване е в полза на опозицията”, заяви пред журналисти
в Сибиу премиерът Бойко
Борисов. Той посочи,
че дори със самото си
изказване президентът е
взел страна.
На въпрос прави ли се
кампания с държавни
пари, Борисов заяви: „Президентът Радев я прави
всеки ден, вместо да каже
на неговите хора да се
върнат на работа – защото
не може да се водиш на
работа в парламента и да
не ходиш”.
„Президентът отива на
пленум на БСП и след това
казва, че е еднакво отдалечен. И после аз трябва
да му коментирам думите.
Видно е, че не е еднакво
отдалечен. Колкото Плевнелиев беше еднакво
отдалечен от БСП и ГЕРБ,
толкова е и Радев“ заяви
премиерът.

четете още на
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9 МЕС. НЕ СЕ РАБОТИ ПО АМ ХЕМУС ОТ ШУМЕН СЛЕД 1-ВАТА КОПКА
ДЕВЕТ МЕСЕЦА СЛЕД ТЪРЖЕСТВЕНОТО ПОЛАГАНЕ НА ПЪРВА КОПКА НА НОВАТА ОТСЕЧКА ОТ МАГИСТРАЛА
ХЕМУС МЕЖДУ ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ, ПО ТРАСЕТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ РАБОТИ, СЪОБЩАВА БТВ.
НАЧАЛОТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА НОВАТА ОТСЕЧКА ОТ МАГИСТРАЛАТА МЕЖДУ БЕЛОКОПИТОВО
И БУХОВЦИ БЕШЕ ДАДЕНО НА 16 АВГУСТ 2018 Г.
ЕДНА БРЕМЕННОСТ ПО-КЪСНО ОБАЧЕ СТРОЕЖЪТ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛ ЗАРАДИ ЗАБАВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ. ТРАСЕТО С ДЪЛЖИНА 16,5 КИЛОМЕТРА ТРЯБВА ДА
БЪДЕ ЗАВЪРШЕНО ПРЕЗ 2021 Г., А СТОЙНОСТТА Е 120 МИЛИОНА ЛЕВА.
НОВАТА ОТСЕЧКА НА МАГИСТРАЛА ХЕМУС ОБХВАЩА ТЕРЕНИ ОТ ОБЛАСТИТЕ ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ, КОИТО
ВСЕ ОЩЕ ОЧАКВАТ СТРОИТЕЛНАТА ТЕХНИКА.
ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ГОДИНА СЛЕД ПОЛАГАНЕТО НА ПЪРВАТА КОПКА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА НА НОВАТА ОТСЕЧКА НА МАГИСТРАЛА ХЕМУС ВСЕ ОЩЕ Е ПУСТА И НЯМА НИТО САНТИМЕТЪР ПОЛОЖЕН АСФАЛТ.

Северин отива в затвора
за 30 г.
Северин
Красимиров, който беше
осъден на първа инстанция за убийството на журналистката Виктория
Маринова в Русе,
няма да обжалва
присъдата си.
До изтичането на
законоустановения
срок защитата му
не е внесла във Великотърновския апелативен съд жалба или
протест по поста-

Убиецът на Вики не е обжалвал
присъдата си, смята я за
справедлива

новената присъда,
която е 30 години
затвор при първоначален строг режим
за трите престъпления - умишлено убийство, изнасилване и
блудство.
Адвокатът
му
Иван Дойнов каза,
че Северин Красимиров е отказал да
обжалва присъдата,
тъй като я смята за
справедлива, цитира
БНТ.

четете още на
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Иванчева: Ще ни осъдят Депутатката от БСП
и на втора инстанция
Бъчварова - невинна
И на
втора
инстанция
вероятно
ще бъдем
осъдени,
може би
ще се
намали
присъдата от 20 на 10 години затвор прогнозира Десислава
Иванчева пред бТВ. В сряда вечер бившият кмет на
район Младост бе пусната под домашен арест.
„Трябва да се направи промяна, поисках промяна в
Закона за строителството, но се опитаха да ни сготвят и
да ни пратят в затвора”, обясни Иванчева.
"Европа е запозната с нашия случай, тази репресия
спрямо нас е с цел сплашване на хората", отбеляза още
кандидатът за евродепутат.

Eднo oт дeлaтa cpeщy нapoдни
пpeдcтaвитeли, зaпoчнaти в
мaндaтa нa глaвния пpoĸypop
CoтиpЦaцapoв, oĸoнчaтeлнo
пpиĸлючи c oпpaвдaтeлнa
пpиcъдa.
Cтaвa дyмa зa пpoцeca cpeщy
Cвeтлa Бъчвapoвa (БСП), в ĸoйтo й ce
тъpceшe oтгoвopнocт зa нeизгoднa
cдeлĸa, cĸлючeнa oт нeя ĸaтo шeф нa
Ceлcĸocтoпaнcĸaтa aĸaдeмия c Литeĸc
ĸoмepc пpeз 2009 г. Πpoĸypaтypaтa
твъpдeшe нaнeceнa вpeдa oт 1,3 млн.
лeвa.
Kaзycът пpидoби дoпълнитeлнa
пoпyляpнocт, cлeд ĸaтo минaлия
нoeмвpи глaвният пpoĸypop
Цaцapoв cигнaлизиpa Иcпeĸтopaтa,
чe тoгaвaшният шeф нa Cъюзa нa

cъдиитe Aтaнac Aтaнacoв бaви мoтивитe пo oпpaвдaтeлнaттa пpиcъдa
нa Бъчвapoвa, ĸoeтo нe пoзвoлявa нa
oбвинeниeтo eфeĸтивнo дa я ocпopи.
Oт CГC oтвъpнaxa cъc cтaтиcтиĸa
ĸъдe ĸoлĸo ce e бaвилo тoвa дeлo, a
дни cpeд тoвa мoтивитe нa пъpвaтa
инcтaнция излязoxa. B тяx ce coчeшe,
чe твъpдянaтa вpeдaнe e дoĸaзaнa,
a пo дeлa зa нeизгoдни cдeлĸи
нaĸзaтeлнa oтгoвopнocт нe мoжe дa ce
aнгaжиpa зapaди пpoпycнaти пoлзи.
Πpeз мapт Coфийcĸият aпeлaтивeн
cъд e пoтвъpдил peшeниeтo нa CГC,
чe Cвeтлa Бъчвapoвa e нeвиннa. A
пpoĸypaтypaтa нe e ocпopилa peшeниeтo пpeд пocлeднaтa инcтaнция
BKC и пpиcъдaтa e влязлa в cилa нa 20
aпpил.
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Смятаните за фаворити китайци от
Манчестър и аерогара Мюнхен с 30% пониски оферти най-вероятно ще изгубят
битката за концесия
на Летище София от
Ерпор дьо Пари, откъдето са готови да
плащат 32, 824 милиона евро или 64 198
163, 92 млн.лв. годишна концесионна такса. Това стана ясно
след 5-ия опит от
третата процедура
по отдаване на печелившата държавна фирма и част от
националната
сигурност на България
на чужденци. Досега
седем пъти имахме
фиаско по различин
причини, най-често
свързани с некомпетентното управление на пенсионирания с почести като
банкер с 250 000 лв.
годишна заплата за
наша сметка ексминистър Московски,
който в правова държава би бил в съвсем
друго качество.
И петимата кандидати за концесиониране на Летище София
бяха допуснати да
продължат участие в
процедурата. В Министерството на транспорта бяха отворени
обвързващите оферти
по реда на тяхното
подаване.
Консорциум
Витоша с водещ член
Манчестър Еърпорт
Груп Оувърсийз Инвестмънтс Лимитид
предложи близо 20 милиона евро годишно
концесионно
възнаграждение,
предаде
БНР.
24,5 милиона евро e
предложението на консорциум Консорциум
Соф Кънект, в който
влиза летище Мюнхен.
Консорциумът ССБ

64 млн. лв. годишно дава
Париж за Летище – София
Смятаните за фаворити китайци
от Манчестър и аерогара Мюнхен
много по-ниски оферти
София Еърпорт ДжейВи, в който участва
Копенхаген Еърпортс
А/С, предложи 26 милиона и 50 000 евро.
Четвъртият кандидат, с участие на оператора на летището
във Франкфурт Фрапорт България ЕАД,
който стопанисва аерогарите във Варна и
Бургас – другите международни летища на
нашата страна, предложи 21 милиона евро
Петият, в който
влиза Ерпор Дьо Пари
– парижките летища
Шарл дьо Гол, Орли и
Бурже и други 23 аерогари, като Схипхол
в Амстедам, предлага 32 824 000 евро
годишно концесионно възнаграждение.
50,6% са на френското
правителство,
22% са на потайни
институционални инвеститори, 8% - на
споменатото холандско летище, 8% са на
френския строител

Винси, свързан с оттеглилата се от България банка Сосиете
женерал, 4,7% са неизвестни индивидуални
акционери, 4% има
Предика,
работниците и служителите
притежават 1,7% и
0,2% се водят „притежание на компания”.
Важно е да се отбележи, че по закона на
Франция правителството е длъжно да
запазва над 50% от
акциите в компанията винаги и по всяко
време.
Предстои
оценка
на офертите, което
по думите на транспортния
министър
Росен Желязков, ще
продължи поне 10 дни.
Срокът на концесията
е 35 години.
Напомняме, че въпреки че през 2016 и
2017 г. Летище София
показа най-високи ръстове в цяла Европа,
цената на концесия

не беше повишена,
а беше намалена от
правителствата Борисов 2 и Борисов 3.
Така в края на 2018
г. влязохме в 4 пъти
отлаганата с различни крайни срокове,
по неогласени и неизвестни дори за участниците
причини,
процедура. Както 19
минути писа при последния провал, той
настъпи, тъй като
се оказа, че ще се получи само една оферта от манчестърските китайци.
„Кандидатите
са
сериозни компании с
опит в управление на
европейски
летища,
които
последните
години са по - скоро
сред лидерите и тези,
които се променят
динамично. Някои от
компаниите имат и
сериозен опит в преструктуриране и поставяне на картата
на летища, които преди това не са били водещи. От една страна
има разноообразие, от
друга страна кандидатите до голяма сте-
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пен си приличат по
това, че имат сходен
опит в европейския
авиационен пазар. От
друга страна, минималните изисквания
за участие, включително финансови, бяха
относително високи“,
коментира пред БНР
икономистът Лъчезар
Богданов.
„Националният
интерес е, от една
страна,
летището
да служи за фактор
за икономическо развитие, т.е. то да генерира или да създава
свързаност на България и конкретно на
столицата със света,
което означава повече
полети, повече дестинации и същевременно
на достъпни и разумни цени. Трябва да се
търси баланс между
финансовия интерес
на държавата и, от
друга страна, възможността да расте
трафикът – да се създават условия за повече пътувания и то на
достъпна цена. Мисля,
че това би могло да се
постигне. Това би следвало да е крайният резултат. Такъв трябва
да е резултатът от
една обективна оценка на офертите на
всички участници“.
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Съпругата на земеделския министър
Порожанов е взела от
данъкоплатеца общо
3 млн.лв., от които
2 216 074,30 лв. от
обществени поръчки на правителството и 772 787 лв.
по два идентични
и доста загадъчни европроекта, и
всичките при управлението на Бойко
Борисов чрез своята фирма Армар
КДТК. По време на
печеленето на поръчките
съпругът
й е ръководител на
Държавен фонд Земеделие – т.е.висш
представител на администрацията
с
ранг една малка идея
под министър.
Щастливият ден
на госпожа министершата е 26 януари 2012 г., малко
след възцаряването
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Агроминистершата взе 3 млн. лв. от хазната за руско
оръжие и европроекти, със свързаните лица – общо
89 391 378,62 лв.
на Порожанов като
шеф на ДФЗ, когато
й пускат 4 от общо
5-те поръчки, които печели от Министерството на
отбраната – ресорно на ГЕРБ при Борисов 1 и управлявано по това време
от сегашния съветник в политическия
кабинет на министър – председателя в Борисов 3 – ген.
Аню Ангелов.
Всичките
поръчки са за снабдяване

на армията ни с руско въоръжение. Поконкретно,
срещу
четирите поръчки,
пуснати в един ден
– на 26 януари 2012
г., странно защо някои описани в евро
в регистъра, който
всеки може да види в
Биволъ, а все още националната ни валута е лев, е записано:
500 000 евро без
ДДС, което е 1 173
498 лв. с ДДС за
„бойни
самолети
(резервни части)”,

каквото и да означава това
255 823 евро без
ДДС, което е 600
415,56 лв. с ДДС за
„бойни
самолети
(резервни части)”,
каквото и да означава това
108 854,35 евро без
ДДС, което е 255 480
лв. с ДДС за „резервни части за летателни апарати” –
не е ясно какви
143 588, 28 лева без
ДДС, което е 172
305, 94 лв. с ДДС за

същото тайнствено нещо
За три от четирите има и една дата
на решението за
възлагане на поръчката 02. 04. 2012 г.,
само за последната
и най-малка в левове
е 06.07.2012 г., четем
в публичните регистри.
На 02. 04. 2012 г. на
госпожа министершата е възложена
и петата дребна
поръчка – някакви
си 11 979 лв. без ДДС
или 14 374,80, пак за
резервни части.
На две от поръч-

инистърът на земедели- МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ СКРИЛ ОТ КПКОНПИ ИЗГОДНИ ИМОТНИ
ето Румен Порожанов
не е декларирал, а
е длъжен по закон, няколко
много изгодни имотни сделки
на съпругата му, показа проверка
на Биволъ в Имотния регистър.
Веска Порожанова е придобила
два апартамента от собствената
си фирма за 240 000 лв., които
е продала с печалба от 160 000
лв. Освен това се е сдобила с 14
декара ниви в родната на премиера Банкя само за 2180 лв.
Веска Порожанова е съдружник
във фирмата Армар Корпорейшан
Дженерал Техникал Кооперешан
ООД до 29 май 2017 г. На 19 май
2017 г., когато съпругът й вече е
министър на земеделието в кабинета Борисов 3, е изповядана
сделка, чрез която Армар продава
на Порожанова два апартамента
и гараж с обща площ 176,7 кв.м. в
София за 240 000 лв. или 1358 лв.
на кв.м.
Армар продава изгодно два имота
на собствената си съдружничка.
Тези две сделки не са декларирани от
Празната декларация на Порожанов за
Порожанова продава апартамент почти два Порожанов в декларацията му на министър 2018 г.
пъти по-скъпо, отколкото е придобит.
през 2018 г. за придобитото имущество,
Следващата сделка на Порожанова е от
През ноември 2017 г. Веска Порожанова
получените доходи, дадени обезпечения и
2018 г., когато тя продава по-големия апарпродава по-малкия апартамент от 65,8 кв.м. направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ тамент и гаража за 247 412 лв. или 2249 лв.
за 152 554 лв. или 2346 лв. на кв.м. Това е и
през предходната календарна година от
на кв.м. Тази сделка подлежи на декларирареалната пазарна себестойност на имота.
01.01 – 31.12.2017.
не от Порожанов за 2019 г., но данните още

ките има по-детайлна
информация върху мистерията – „пиросредства за
самолети руско производствА”, както дословно е
записал недотам грамотният държавен чиновник в
регистъра.
Ключовата фраза обаче
е РУСКО ОРЪЖИЕ, което
обяснява много по целия
казус с неотстраняването на Порожанов, особено
на фона на декларирания
евроатлантизъм на това
правителство и клетвите за Ф16, което наред с
генералната линия, снабдява народа за печалба на
семействата и за сметка
на данъкоплатците и със
стоки с особено предназна-

СДЕЛКИ НА ЖЕНА СИ
не са налични в сайта на КПКОНПИ. Има и още една сделка на
Порожанова за 2017 г., която не
е декларирана от нейния съпруг.
Става дума за 14 декара ниви в
Банкя, като сделката е изповядана с материален интерес 2180
лв. Въпреки ниската цена, тази
придобивка също е трябвало
да бъде описана в имотната
декларация на министъра, тъй
като се е случила в последните
дни на 2017 г.
При такива несъответствия е
редно КПКОНПИ да започне
проверка, а прокуратурата да
потърси от Порожанов сметка
за подаване на декларация
с неверни данни. Не е ясно
защо Комисията не е извършила служебна проверка
за съответствие още при
подаването на декларацията,
каквото задължение има по
закон.
Имотното състояние на Порожанов стана актуална тема след
като 19 минути разкри, че той
е купил през 2004 г. апартамент от 247 кв.м. на силно занижена цена спрямо пазарната. Тогава Порожанов още не

чение от Изток – 2 в 1.
И, ако три милиона лева
народна пара ви се струват много, какво ще кажете за информацията
от публичния регистър
за обществените поръчки на Биволъ, където ясно
се вижда, че свързаните в
съдружие лица и техните
фирми са усвоили общо 89
391 378,62 лв.
Интересно е, че едно от
лицата е Иван Капитанов, който е съдружник на
съдружничката на госпожа Порожанова в Армар,
но във фирмата Калисто
4. Същият е и съосновател, заедно с министъра,
на неправителствената
организация за консулта-

е политическо лице – защити
го премиера Бойко Борисов в
интервю за предаването Лице
в Лице. Но е длъжностно –
шеф на отдел в Министерството на финансите, а освен това
и ръководител на държавния
тогава Булгартабак.
Борисов поднови доверието
си в Порожанов, който е на
мушката и заради одобряването
на къщи за гости финансирани
с европейски пари, на името на
политически свързани лица.
“Мога да заявя, че абсолютно
всичко, каквото имам от повече
от 20 години, е декларирано и
законно – пред НАП и КПКОНПИ”
– каза Порожанов на излизане
от Специализираната прокуратура където беше привикан
на 9 май да дава обяснения за
еврофондове източени от ДФЗ
от Миню Стайков.
От документите обаче излиза,
че това не е вярно, пише Биволъ. Порожанов е подал декларация с невярно съдържание и
е укрил един немалък доход на
съпругата си от очевидно симулативна сделка, чрез която тя
печели голяма сума, източвайки
пътьом собствената си фирма,
добавя Биволъ.

ции по еврофондовете,
действала и през министерските мандати на
Румен Порожанов, както
и при битността му на
шеф на европейската разплащателна агенция ДФЗ
– Център за стратегически анализи, финансиране
и европейски фондове. Капитанов е и шеф кабинет
в Министерството на
земеделието. Поръчките,
усвоени от фирма, в която е свързано лице Радомир Метал Индъстрис са
за 300 000 лв. Това е някогашният соцмастодонт
на
машиностроенето,
след това станал арена
на битка за овладяване
на банка и други големи
индустриални активи на
ръба на вековете.
Както разбирате става
дума за един голям приятелски кръг, който от 1991
г. върти народните пари и
винаги е на власт.
В стила – няколко удара в
1 ден са изпълнени не само
поръчките от Министерството на отбраната, но
и европроектите на госпо-

жа министершата Порожанова.
Двата са абсолютно и дословно идентични. Те са за
ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ,
СВЪРЗАН С ОТБРАНАТА
в „южно.централна България”, както е записано
твърде неграмотно в описанието на проектите.
И двата са със сключен
договор на 1 и съща дата
– 18.01.2017 г., когато Румен Порожанов – съпруг
на Веска Порожанова, е
ръководител на агенцията за европейски средства ДФЗ. Само че, слава
Богу, не с нея, а с друг от
органите по европроекти. Доста е странно как
фирма с 940 000 лв. собствен капитал минава за
малко предприятие в нашата държава, но е минала
между капките.
И двата проекта на
фирмата Армар на госпожа министершата с
абсолютно еднакво описание са с европейско финансиране от нескромните 386 393,33 лв. или общо
772 787,66 лв.

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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ПЪРВИТЕ ШЕСТИМА УЧАСТНИЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ЗРИТЕЛСКИЯ
ВОТ НА ФИНАЛНИТЕ КОНЦЕРТИ НА ЖИВО В ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ, ЩЕ
БЪДАТ ИЗБРАНИ ОТ ТРЕНЬОРИТЕ СИ ТАЗИ НЕДЕЛЯ ПО БТВ. МИХАЕЛА
ФИЛЕВА, КАМЕЛИЯ, ГРАФА И ИВАН ЛЕЧЕВ ВЛИЗАТ В НАЙ-БЕЗМИЛОСТНАТА БИТКА ОТ МУЗИКАЛНАТА НАДПРЕВАРА В ШОУТО ДОСЕГА – НОКАУТИТЕ, С ПО 7 ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. НОКАУТИТЕ СА НАЙ-НОВИЯТ
ЕТАП В ШОУТО, КОЙТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ СЕЗОН 2019 ПОСТАВЯ НА
ИЗПИТАНИЕ УЧАСТНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ТРЕНЬОРИ, ЗА ДА СЕ ОТЛИЧАТ
НАЙ-ДОБРИТЕ. В ДВА ПОРЕДНИ ЕПИЗОДА НА СЦЕНАТА ЩЕ БЪДАТ РАЗПОЛОЖЕНИ ТРИ СЪДБОНОСНИ ЧЕРВЕНИ СТОЛОВЕ, КАТО ВСЕКИ ЕДИН ОТ
УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ СЕ БОРИ ДА СЕДНЕ НА ЕДИН ОТ ТЯХ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД В ШОУТО.

Арчи е името на новото кралско бебе

КУЛТОВИТЕ ИСЛАНДЦИ GUSGUS
ИДВАТ В СОФИЯ

вият член от кралската фамилия, който
имаше честта и радостта да види бебето след раждането му.
Синът на Хари и Меган няма да има кралска титла, за разлика
от децата на Уилям
и Кейт. „Имам двамата най-прекрасни
мъже на света“, сподели щастливата майка
и каза още за сина си:
„Той има най-сладкия
темперамент, много е
спокоен“.

GusGus - eдна от най-влиятелните
и харизматични електронни групи на съвременната денс сцена
пристигат за голям концерт у
нас, тази вечер в столичния клуб
Music Jam. Култовите исландици обещават да направят най-мащабното си шоу в България до
сега. Бандата идва със свое собствено осветление и специално
създадени визии, които ще бъдат прожектирани на огромен LED
екран с площ от над 30м2. Българската публика ще стане свидетел и на премиерата на чисто ново видео, както и ще може да чуе
ексклузивно нови неиздавани парчета на бандата. Arabian Horse,
Over, Airwaves, Crossfade, Deep Inside, Add This Song и Featherlight
са само част от хитовете на GusGus покорили милиони меломани
по цял свят.

четете още на

www.19min.bg

Н

айден Тодоров е
Музикант на годината
2018 в националната анкета на предаването
Алегро Виваче на програма
Хоризонт на БНР. За 28те години на класацията
директорът на Софийска
филхармония е едва
третият носител на приза,
който го печели два пъти в
гласуването на публиката.
Наградата е статуетка на
скулптура Христо Илиев. На
галаконцерта в зала България бяха връчени и призовете в другите категории:
пианистката Мила Михова

show@19min.bg

НОВИНИ

Слай ще представи новия
филм за Рамбо в Кан

ПРЕДСТОИ НАЙ-БЕЗМИЛОСТНАТА БИТКА В ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Меган Маркъл и
принц Хари разкриха
как се казва новороденият им син. Той ще
носи името Арчи Харисън МаунтбатънУиндзор.
Новината
беше съобщена в официалния Инстаграм
профил на двамата.
Кралица Елизабет II,
принц Филип и майката на Меган вече са се
запознали с най-малкия кралски наследник.
Момченцето е седми
поред претендент за
трона и вече имаше
две много важни аудиенции. Първата бе
с фотогарфите, които го показаха на цял
свят. А втората бе с
прабаба му – кралица
Елизабет II. Тя бе пър-

www.19min.bg

ШОУ

10.05.2019
брой 2293

НОВИНИ

Найден Тодоров
е Музикант на
годината 2018

спечели наградата Млад
музикант на годината, Кварто
квартет и Вая денс студио
бяха отличени за Музикален
проект на годината, а Ансамбъл на годината стана Фортисимо – Бургас с диригент
Милена Добрева. Специално
участие в галаконцертът взе
Симфоничният оркестър на
БНР с диригент Марк Кадин.

Силвестър Сталоун ще
пристигне в Кан, за да
участва в представянето
на новия си филм за Рамбо.
Холивудският екшън герой
често е гостувал в Кан.
Ще се запомни неговото
участие през 2014 година,
когато за Непобедимите-3
той дефилира на бронирани машини, заедно с Арнолд Шварценегер, Харисън

ЛУИ ВЮИТОН
СВЪРЗА ПАРИЖ И
НЮ ЙОРК

Форд и Антонио Бандерас.
Слай ще бъде почетен във
Фестивалния дворец на 24
май, когато ще представи
кадри от петия си филм за
Рамбо. Ще бъде прожектиран монтаж, проследяващ
етапите от неговата кариера, както и реставрираната версия на първия
Рамбо на Тед Кочев от 1962
година. Очаква се Рамбо V:
Последна кръв да излезе на
екран през месец октомври 2019 година. Сюжетът
ще се завърти около опита
на пенсионирания Рамбо да
води нормален живот в ранчо в Аризона, но състояние-

то му е лошо и се налага
гледачката на име Мария
да се грижи за него. Жаждата му за кръв се завръ-
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ща, след като дъщерите
на Мария са отвлечени по
време на парти от мексикански картел.

Звезди на мюзикъла идват у нас

Модната къща Луи Вюитон
представи круизната си модна
колекция, като използва стария терминал на авиолинията
TWA на летище Кенеди в Ню
Йорк. По този начин брандът
държеше да подчертае отколешната близост на Ню Йорк
с Париж. Летището бе чудесен
декор за връзката между
блясъка и пътешествията.
Терминалът беше проектиран
от финландския архитект Ееро
Саринен през 1962 година.
Конструкцията бегло напомня
за крила на птица. В тази обстановка артистичният директор Никола Гескиер представи
новата круизна колекция на
марката. Тя се отличаваше
с многобройни нюйоркски
препратки, като запазваше
изискаността на френския моден стил. На първите редове
на ревюто присъстваха куп
знаменитости, сред които се
открояваха Кейт Бланшет, Ема
Стоун, Алисия Викандер, Мишел Уилямс и Нина Добрев.

Концертно изпълнение на най-популярните
музикални произведения на Андрю Лойд
Уебър ще чуе българската публика. Близо два
часа почитателите на най-значимия мюзикъл
композитор на всички времена ще се забавляват с песни от Котките, Фантомът на операта,
Евита и ,Исус Христос суперзвезда на 15 май
в София. На българска сцена ще пеят Джон
Патридж (Англия), Ингве Гасой-Ромдал (Норвегия), Саша Кребс (Германия), Шарлоте Хайнке
(Германия), Беатрикс Райтерер (Италия) и Люси
Дяковска (България), както и Националният
филхармоничен хор, ще свирят Софийската
и Плевенската филхармония. Джон Патридж

е звезда на Уест енд. Световна слава му носи
участието в оригиналната продукция на мюзикъла ,Котките в New London Theatre.

61-годишната Шарън Стоун лъсна гола във Вог
Шарън Стоун изобщо не се
притеснява от напредването
на годините и доказва това

с новата си фотосесия за
Vogue. 61-годишната актриса
отново влиза, макар и не

чак толкова предизвикателно,
в образа си от филма Първичен
инстинкт, излязъл по екраните преди 27 години. Броят бе
кръстен Sex Issue(s) и екипът на
Vogue Португалия просто не
би могъл да избере по-подходяща главна героиня за ролята.
Шарън неведнъж е споделяла,
че се чувства невероятно в
кожата си и не се притеснява
от старостта. „Не искам да бъда
неостаряваща красавица. Не
бих лъгала за възрастта си. Не
ме е страх да остарея, та това
е като да ме е страх да живея!“,
споделя една от най-желаните
блондинки в света.
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ХОРОСКОП

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

Близнаците да се пазят
от интриги. Раците да
потърсят разнообразие.
Везните трябва да направят
компромис със себе си. Нови
отговорности за Рибите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Ще се захванете с изпълнението на професионални
задачи и ангажименти,
свързани със семейството. Финансови притеснения могат да повлияят на
ефективността ви.

Внесете
повече разнообразие в
ежедневието
си и ще върнете желанието си за изяви, развлечения и нови дръзновения.
Не е нужно много, за да
се почувствате отново в
добра форма.

Днес ще трябва
да направите
компромис със
себе си и да постъпите по начин, който би
бил удобен за семейството
Ви, но не и за Вас. Въпреки
това, бъдете сигурни, че доставеното удоволствие ще
ви се върне многократно.

Времето ще
е подходящо
за разходки,
а позитивния
ефект от тях веднага ще
го почувствате. Ако имате
неотложна служебна работа не я пренебрегвайте,
защото тя ще ви изведе до
желаната позиция.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Водени от прагматични мисли
и действия ще
намерите правилното решение на наболял проблем. Споделяте
опита си с околните и това
повишава авторитета ви.
С привлекателна личност,
която споделя вашите
интереси ще задълбочите
отношенията си.

Ако се поддадете на нервни
изблици и
импулси, каращи
Ви да се конфронтирате с
околните ще се поставите
в неравностойно положение. Ситуацията е такава,
че трябва да запазите
бистра мисълта си и да се
постараете да сте адекватни на случващото се.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Насочете
изискванията си
най-напред към
себе си, а след
това и към другите. Така ще
си спестите конфликти с
много хора. Прецизността
е чудесно качество и си
струва да го изповядате,
дори това да не се харесва
на околните.

Тенденциите, които се
налагат, както
на работното
място, така и в живота
въобще ще ви подтикнат
да търсите нови пътищата
за реализация.

Има защо да сте
доволни от себе
си, с постигнатото до тук ще
укрепите позициите си
и ще ги превърнете в
добра основа за бъдещите ви проекти. Мислете
положително и вярвайте
в успеха си днес.
Близнаци

Останете чужди
на интригите
на работното
място и няма да
съжалявате. Ако не друго
ще си спестите излишни
главоболия, от които
работата ви само ще спечели. За съжаление у вас
ще се появи и умора.

Дева

времето

Във Варна ще бъде предимно облачно с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 10°, а максималната 17°
В Бургас ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 11°, а максималната 19°.

e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

Покажете на какво сте способни,
организирайте
работата си така,
както Вие умеете и ще
успеете да се справите с
всичко. Инициативата Ви
е похвална и неминуемо
ще бъде финансирана и
печеливша.

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

Риби

Поради
умението си
да боравите с
административните и организационни
въпроси, бързо ще се
ориентирате в обстановката и ще се справите с
новите си отговорности.

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

Папата с нелепости за нас

min: 10о max: 17о

Варна

София

Велико Търново

min: 10о max: 17о

min: 8о max: 18о

min: 9о max: 18о

Пловдив

Бургас

min: 11о max: 19о
min: 8о max: 17о

В Перник ще има променлива облачност с възможни
краткотрайни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 8°, а максималната 17°

min: 9о max: 23о
Сандански

Кърджали

min: 7 max: 19

min: 7о max: 18о

о

о

ВЛАДИМИР ПУТИН ИЗПОЛЗВА РЕЧТА СИ НА ПАРАДА НА ПОБЕДАТА НА
ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД В МОСКВА, ЗА ДА ЗАКЛЕЙМИ ОНЕЗИ, КОИТО ОТРИЧАТ
РУСКИЯ ПРИНОС ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ФАШИЗМА И ЛЪЖИТЕ ЗА ВТОРАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В БИВШИТЕ СЪВЕТСКИ РЕПУБЛИКИ – УКРАЙНА И ПРИБАЛТИЙСКИТЕ, НАРОЧНО БЯХА ОРГАНИЗИРАНИ
ЧЕСТВАНИЯ И ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА НЕПРИКРИТИ НАЦИСТИ,
БЯХА ПРИЕТИ ЗАКОНИ СРЕЩУ РУСКИЯ ЕЗИК И РУСКИТЕ УЧИЛИЩА, ВЪПРЕКИ
ЧЕ НАВСЯКЪДЕ ТОЗИ ЕТНОС СЪСТАВЯ ПОНЕ 30% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. РУСИЯ
ИЗПОЛЗВА ВОЕННОТО ШОУ С 13 000 УЧАСТНИЦИ, ЗА ДА ДЕМОНСТРИРА И
ДВЕ ОТ СВРЪХНОВИТЕ СИ РАКЕТИ.

826 56 25;

min: 6о max: 19о

Перник

>>ПУТИН ЗАКЛЕЙМИ ЛЪЖИТЕ ЗА ВОЙНАТА

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Русе

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 8°, а максималната 18°.
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Видин

Днес над страната
ще има променлива
облачност с възможни
превалявания от дъжд.
Минималната температура ще бъде 8°, а
максималната 23°

В Пловдив ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 9°, а
максималната 23°.

Стрелец

София 1000,

www.19min.bg
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ВРЕМЕ

След като ни посети,
Папата даде обидно по
нелепости интервю в
престижния ляв италиански вестник Република:
- Какво е впечатлението Ви от България
и Македония, какво ще
си спомните, когато
се върнете в къщи?
- Това са две съвсем
различни нации. България има вековни традиции, Македония също
има традиция, но не
като страна, а като

народ, който е успял
отлично да се изгради
като нация с голяма
борба. За нас, християните, Македония е
символ на влизането на
християнството в Запада – влязло е в Запада
посредством македонеца, появил се насън
на свети Павел. “Ела
с нас”. Той отивал към
Азия. Този повик е бил
мистерия.
Македонският народ е горд с
това и не пропуска случай да каже, че хрис-

тиянството е навлязло заради повика на
македонеца, отправен
към свети Павел.
България е трябвало много да се бори за
идентичността
си
като нация. През 1823
г. са загинали 200 000
руски войници! Помислете си какво значи
200 000 души, много
борби, много кръв,
много мистика, за да
се стигне до консолидирането на идентичността.

Македония е имала
идентичност и сега я
е консолидирала като
народ. И с малки, и с
големи проблеми, като
въпроса за името. Процентът на източноправославните е висок
и в двете страни, след
това са мюсюлманите,
после католиците. Видях, че отношенията
между различните религии са добри. В България
станахме свидетели на
обща молитва за мир,
това беше нещо нормал-

но за българите, защото имат добри отношения. Всеки има право
да изрази собствената
си религия и да бъде уважаван! Порази ме една
фраза на македонския
президент: "Тук не съществува толерантност, а респект". Уважават се в един свят, в
който респектът липсва много".

четете още на
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Английски финал в ШЛ

Ливърпул и Тотнъм
ще спорят за трофея в
най-престижната надпревара след пореден
луд обрат
Финалът в тазгодишното издание на
Шампионската лига ще
бъде изцяло английски.
Това стана факт след
поредния луд обрат
в
най-престижната
клубна надпревара през
този сезон. Тотнъм отново сътвори истинско
чудо, след като отстрани другата голяма изненада в турнира
Аякс, обръщайки холандците от 0:2 до 3:2.
Така с общ резултат
3:3, но с повече голове
на чужд терен лондончани се класираха за финалната среща в найкомерсиалния футболен
турнир. Това ще бъде
първи финал за шпорите в най-престижната
надпревара.
Там те ще срещнат

Ливърпул, който също
сътвори страхотен обрат, побеждавайки Барселона с 4:0. Финалът

в Шампионската лига
е насрочен за 2-и май.
Решителният двубой
за трофея ще се играе в

Мадрид. За втори път
в историята финалът
в турнира ще бъде изцяло английски. Това

Бербатов след чудото на Тотнъм:

Това не може да е истина
Димитър Бербатов бе възхитен от страхотния обрат, който
бившия му тим сътвори в сряда
вечер. „О, Боже! Това не може да
е истина“, заяви българинът след
края на драматичната среща,

която класира шпорите за финала в Мадрид.
Бербатов, който игра за Тотнъм от 2006 до 2008 година,
продължава да следи всичко, случващо се в бившия му

накара феновете в социалните мрежи да се
шегуват, че Брекзит
ще отпадне, след като
тимовете от Острова
превзеха европейските клубни турнири.
Твърде вероятно е и
финалът в другия европейски клубен турнир
Лига Европа да бъде
изцяло английски. Преди изиграването на полуфиналните реванши
снощи Челси и Арсенал
бяха фаворити за достигане до мача за трофея във втория по сила
турнир.

тим и да се радва на
неговите успехи. Той
публикува няколко
видеа в профила си в
Инстаграм с радостта
си след успеха над
Аякс. Там се вижда как
той е сложил корона на
главата си и крещи от
кеф пред телевизора.

>>СОКОЛОВ И ЛУБЕ СЪС ЗАГУБА ВЪВ
ФИНАЛНАТА СЕРИЯ В ИТАЛИЯ

Българският волейболен
национал Цветан Соколов
и неговият тим КучинеЛубеЧивитанова загубиха третата
среща във финалната серия
на италианското волейболно първенство. Родният
диагонал и съотборниците
му паднаха с 0:3 (17:25, 20:25,
18:25) от тима на Перуджа.
Соколов бе единственият
волейболист на гостите, който игра на добро ниво и завърши срещата с 14 точки. С
победата си Перуджа поведе
във финалния плейоф с 2-1

победи. Играе се до 3 успеха
от 5 срещи. Четвъртият мач
от серията ще бъде в събота
(11 май) от 19:00 българско
време, като домакин ще бъде
тимът на Соколов.
В руското волейболно
първенство пък тимът на
КузбасКемерово сътвори
голямата изненада, след
като триумфира с титлата.
Новият шампион на Русия
детронира абсолютния хегемон Зенит Казан, след като
спечели финалната серия с
3-1 победи.

>>ВЕРЕЯ: АТАКУВАТ НИ, НЯМА
УГОВОРЕНИ МАЧОВЕ И НЕ СМЕ
ВИЖДАЛИ КИТАЙЦИ
Ръководството на Верея даде пресконференция след изваждането на клуба от състава на Първа лига заради сигнали за
участие в уговорени мачове. От клуба заявиха, че до момента
не са получили официално обяснение за действията спрямо
клуба, както и отрекоха, че клубът е свързан по някакъв начин
с китайски или руски личности, въпреки че от прокуратурата
са отправили въпроси с конкретни имена на хора от азиатската
държава.
“Китайски партньори нямаме и никога не сме имали. Имаше
разследване на прокуратурата с въпрос да ли познаваме четири
китайски имена. Въобще не съм контактувал с китаец. Това са митове, че съм се виждал с някой китаец и съм го представял пред
отбора”, каза директорът на клуба Християн Първанов

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
05.30 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 слот 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 /6 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 предаване на
социална тематика с водеща
Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Обзор„Лига Европа“
15.45 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 /7 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно„Новодомци“
- кулинарно риалити с водещ Ути
Бъчваров
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно
предаване
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.20 Още от деня коментарно предаване
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 Панорама с Бойко Василев обзорно
политическо предаване
22.00 Нощни птици вечерно токшоу с
водеща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Концерт на„Кoka Mass Jazz“ Празници на изкуствата - Аполония
2018/п/
00.30 На границата на лошото игрален
филм /ЮАР, 2014г./, режисьор
Джак Мълдър, в ролите: Том
Сайзмор, Оз Зехави, Бернард
Къри и др.(16)
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ТВ ПРОГРАМА
02.00 Култура.БГ /п/
03.00 100% будни /п/
04.20 Още от деня коментарно
предаване/п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.2 еп.10
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.4
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.30
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
еп.6
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.4
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Майка“ - сериал, еп.73
21.00 Премиера:„Столичани в повече“ сериал, с.13 еп.11
22.00 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу, с.13 еп.33
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Библиотекарите“ - сериал, с.4,
еп.10
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.137, 138
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Аламинут: Добре дошли в
България“ - скеч шоу
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 „Господин Х и морето“ (премиера) сериен филм
21.00 „Кошмари в кухнята“ (нов сезон)
- риалити
22.00 „Съдби на кръстопът“ (премиера) предаване на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен филм,
20 сезон
00.30 „Комисар Рекс“ - сериен филм,
13 сезон
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
05.50 „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 „Заместникът“ - екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Джули Кокс,
Алън Маккена, Уилям Таплей, Иън
Вирго 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 „Игрите на глада“ - приключенска
фантастика с уч. на Дженифър
Лоурънс, Джош Хътчерсън,
Лиам Хемсуърт, Уди Харелсън,
Елизабет Банкс, Стенли Тучи,
Уес Бентли, Доналд Съдърланд,
Тоби Джоунс,Лени Кравиц, Уилоу
Шийлдс и др.
01.00 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
03.30 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.45 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм
08.45 „Ангел на Коледа“ - романтичен
филм с уч. на Дженифър Финигън,
Джонатан Скарфи, Холи Робинсън
Пийт, Тамо Пеникет 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., III част
14.15 „Избран“ - драма с уч. на Кейтлин
Кармайкъл, Чад Майкъл Мъри,
Ники Уелън, Сара Роумър, Майло
Вентимиля и др., II част
17.00 „Кучешки живот“ - приключенски
филм с уч. на Денис Куейд, Брадли
Купър, Брит Робъртсън, Джош Гад,
Логън Милър, Джон Ортиз, Пеги
Липтън и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 5
21.00 „Палави мамчета“ - комедия с
уч. на Мила Кунис, Катрин Хан,
Кристин Бел, Кристина Апългейт,
Джейда Пинкет Смит, Она
Лауренс, 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. 20
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 1
06.25 Малкълм - седми сезон, еп. 10
06.45 Малкълм - седми сезон, еп. 11
07.05 Касъл - трети сезон, еп. 18
08.00 Касъл - трети сезон, еп. 19
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 20
09.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 16
10.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 17
10.45 Черният списък - втори сезон, еп. 9
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 10
12.35 Врагът сред нас, еп. 10
13.25 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 18
14.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 20
15.15 Касъл - трети сезон, еп. 20
16.10 Касъл - трети сезон, еп. 21
17.10 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 21
18.05 Малкълм - седми сезон, еп. 12
18.35 Малкълм - седми сезон, еп. 13
19.00 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 18

19.30 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 19
20.00 Черният списък - втори сезон, еп. 10
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 11
22.00 Империя - пети сезон, еп. 16
22.55 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 19
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 21
00.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 18
01.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 19
01.45 Черният списък - втори сезон, еп. 10
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 2
03.25 Живите мъртви - четвърти сезон,
еп. 13
04.10 Агент Картър - втори сезон, еп. 7
04.55 Малкълм - седми сезон, еп. 13
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ - сериал,
с.7 еп.3, 4
08.30 „Бездомници“ - драма (САЩ, 1997),
режисьор Вин Дизел, в ролите:
Вин Дизел, Джоуи Дедио, Ти Кей
Къркланд, Майк Епс, Валентино
Моралес и др.
10.30 Телепазар
10.45 Премиера:„Вътрешна сигурност“ сериал, с.7 еп.5, 6
13.15 Телепазар
13.30 „Внимавай с бавачката“ - трилър
(тв филм, Канада, 2017), режисьор
Чад Кроучък, в ролите: Ашли
Скот, Мич Райън, Уди Джефрис,
Джордана Ларджи и др.
15.15 „Модна къща Версаче“ - биографичен, драма (тв филм, Канада,
2013), режисьор Сара Шугърман,
в ролите: Джина Гършон, Енрико
Колантони, Колм Фиор, Дона
Мърфи и др.
17.00 „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.
18.45 Телепазар
19.00 „Принцесата на Монако“ биографичен, драма, романтичен
(Франция, Белгия, Швейцария,
Италия, САЩ, 2014), режисьор
Оливие Даан, в ролите: Никол
Кидман, Тим Рот, Роджър АштънГрифитс, Франк Лангела, Паркър
Поузи, Майло Вентимиля, Дерек
Джакоби и др.
21.00 Европейско кино:„Вълната“ екшън, трилър, драма (Норвегия,
Швеция, 2015), режисьор Роар
Ютаг, в ролите: Кристофер Йонер,
Ане Даал Торп, Йонас Хоф Офтебро, Фридтьоф Сохем и др.
23.15 „Спасение“ - драма (Дания,
Великобритания, Южна Африка,
Швеция, Белгия, 2014), режисьор
Кристиан Левринг, в ролите: Мадс
Микелсен, Ева Грийн, Джефри
Дийн Морган, Ерик Кантона,
Джонатан Прайс и др. [14+]
01.00 „Анри Наварски“ - исторически,
биографичен, военен, драма
(Франция, Германия, Австрия,
Испания, 2010), режисьор Йо
Байер, в ролите: Жюлиан Боаселие, Йоахим Крол, Андреас Шмид,
Роже Касамажор и др. [14+]
04.00 „Клетка“ - хорър, екшън (САЩ,
2016), режисьор Тод Уилямс, в
ролите: Джон Кюсак, Самюъл
Джаксън, Изабел Фърман, Кларк
Саруло, Стейси Кийч и др. [14+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за Европа и
гражданите с Милена Милотинова
/п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 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 Операция: История - предаване с
Росен Петров /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 Вътрешно разследване - криминален сериал
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 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Иноватори - док. филм
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Класически коли - док. поредица
17.00 Водещите новини
17.05 Просвещение: Историята на 14ия Далай Лама - 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 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Алт. Имитаторът. Епанагога. Крона. Огън. Итака. Ола. Яке. Оран. Акини. Иси. Ананд. Талашит. Акре. Алези. Иврит. Пас. Бяс. Реване. Рожен.
Април. Нив. Арал. Дивеч. Винету. Ага. Варовик. Сто. Родопа. Кент. Ведел. Алое. Арати.
Отвесно: Аав. Ска. Американският приятел. Ипотека. РВС. Ран. Оно. Стана. Интер. Милев. Те. Анаконда. Ир. Тар. Ата. Ари. Латер. Дурова. Лого. Фал.
Вони. Одер. Трогони. Шепа жива вода. Ъгъл. Слизане в Египет. Станати. Тисен. Чакали.
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Витанов: В ЕС има африкански неравенства
„На тези европейски избори битката
не е само за Европа,
а и за България“, заяви кандидатът за
евродепутат от БСП
Петър Витанов в дебат по БНТ. Според
него Европа трябва
да бъде по-социална,
солидарна, да възстанови онзи социален облик, който е имала до
80-те години. „Битката е и за промяна на българското
управление, защото

ГЕРБ ни лепнаха етикета на най-бедни
и най-корумпирани
то трябва да се основава на закона и
да повишава благосъстоянието на хората. Промяната идва
с №18 - БСП за България, категоричен е
Витанов.
Витанов подчерта,
че трябва да се разглежда коя държава
има възможност да
приеме мигранти, защото България няма

ИВО ХРИСТОВ: ПАРИТЕ НИ СЕ
МАТЕРИАЛИЗИРАТ В АСАНСЬОРИ
„ГЕРБ взема банкноти
от единия ни джоб и
ни пуска стотинки в
другия джоб”, заяви
пред журналисти в
Стара Загора кандидатът за евродепутат
от листата на БСП Иво
Христов.
„Банкнотите са милиардите евро за България,
които се материализират в резиденции,
вътрешни асансьори и
къщи за гости, а стотинките са обещанията от
турнето на премиера
– тук за болница, там за
детска градина”, посочи

той. „Ако не се връзваме на тази очевидна
манипулация, трудно
ще бъдем манипулирани. Изборите на 26 май
са ключови, тъй като
ще предопределят политическата ситуация в
България. Те съдържат
два залога – национален и европейски.
Националният е в това
БСП да победи ГЕРБ.
Без това условие всеки
следващ избор в България ще бъде предварително компрометиран”,
заяви кандидатът за
еводепутат.

такава възможност.
„Тя е най-бедната, а
и самите ние се превърнахме в мигранти.
Дори мигрантите не
искат да останат
тук. Проблемът е,
че и собствените ни
граждани не искат да
останат“, каза още
кандидатът за евродепутат.
Той посочи, че ГЕРБ
говорят какво били
свършили, но посочи
какво не са.
„За 10 години в
Шенген ли влязохме,
мониторинговия механизъм ли свалиха,
в Еврозоната ли ни

допуснаха,
осуетиха пакета Макрон?
Това, което свършиха,
е да ни лепнат етикет: „Най-бедната и
най-корумпираната
държава“. Отдалечихме се от Европа“, категоричен е Витанов.
По неговите думи реалната причина да не
сме в Шенген е, че сме
най-корумпираната
държава.
Витанов заяви, че
пакетът Макрон е
пример за Европа на
две скорости. „Упрекът ми не е толкова
към българските евродепутати, а към не-

умението на българското правителство
да се възползват от
възможностите, когато председателствахме съвета на ЕС“, допълни кандидатът за
евродепутат.
Според него големият проблем на днешна Европа е липсата
на солидарност - социалният характер
на Европа. „Ние имаме африкански неравенства в ЕС“, посочи
той. Витанов заяви,
че във Визия за Европа приоритет номер
1 е възстановяване
на социалния облик на
Европа и преодоляване на неравенствата.
Материалът е платен.

ЙОНЧЕВА: ЩЕ ПОБЕДИМ КРИМИНАЛНОТО РОБСТВО
„Ние ще победим на тези избори, защото нашата кауза е справедлива”,
заяви водачът на листата на БСП
Елена Йончева на среща с жители на
Тутракан. „Ще победим криминалното
робство, обхванало България, защото
алтернатива има и това е БСП”, категорична бе тя.
„Този еднокнижник, който управлява България вече десет години, ни
води към страните от Третия свят с
бедността и липсата на перспектива”, заяви Йончева. „Смисълът на ЕС

е да подобрява живота на хората,
да създава условия за бизнес и развитие, но това не се случва в България”, подчерта водачката на червената
листа. Тя бе категорична, че българите
заслужават по-добър живот и от всеки
един от нас зависи дали на изборите
ще накажем тези, които ни изкарват
от Европа. „Затова нашата битка в ЕП
ще бъде за получаване на достойни
пенсии и заплати, общ стандарт за
храните и равенство на всички страни
в ЕС”, категорична бе Йончева.

