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КОНПИ взема богатства на агроминистъра,
готов е за съд по чл.313 от НК, НАП да
провери жена му за укрити данъци
>>ДЕКЛАРИРАЛА ЛИ Е ВЕСКА ПОРОЖАНОВА И ВНЕСЛА ЛИ Е НАЛОГ ЗА ВЪРТЕЛЕЖКАТА С ИМОТИТЕ?
ГРАДСКА.стр.7

НА ВОДНА ОСНОВА
Проливен дъжд и ситна градушка се изляха над Варна в петък и
наводниха прясно ремонтирания от Хидрострой за 140 милиона лева
булевард Васил Левски, който се прочу и с елипсовидното си кръгово
кръстовище, и с това, че минава през трибуните на стадион Спартак.

Под 2242 лв/мес.:
бедно семейство

Откриха дърво на 2624 години
в САЩ

Изобретиха бельо, което може да се носи
седмици, без да има нужда от пране

Името Арчи се очаква да стане
най-популярното за момче във
Великобритания до 2025 г.

Всекидневното къпане
е вредно за здравето

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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БСП: Кое е европейското
Турция да ни вземе
летището?
„Кое е европейското
в това да дадеш летище София на Турция”,
запита с недоумение
лидерът на БСП Корнелия Нинова пред
журналисти. В края
на миналата седмица
приключи 5-ия опит от
третата процедура по
отдаване на печелившата държавна фирма
и част от националната сигурност на
България на чужденци.
Предварителен фаворит е Ерпор дьо Пари.
Френският оператор
участва в консорциум
с турската компания
ТАБ Хавалиманрали.
„Твърдението,
че
държавата може да
бъде лош стопанин,
за нас не отговаря на
истината. Факт е, че

Предприятието, което е обект
на национална сигурност с ръст
от 20% само за 2018
вчерашните кандидати, чиито оферти са
отворени, са държавни фирми. Фактите
за летище София са,
че в последните години се увеличават
приходите с над 20 %
и стигат до 168 млн.
лв. Печалбата расте с
10% и е почти 13 млн.
лв. годишно. Расте
потокът на пътниците, които се увеличават през 2018 г. със
7%“, подчерта Нинова.
По думите й летището се развива добре
и попита кое е европейското в това то

да се отдаде на концесия на Турция. Нинова
подчерта, че БСП ще
продължи усилията да
спре тази концесия:
„Обикновено и не само
преди избори, но и сега,
българските граждани
се питат каква е алтернативата и има
ли такава. Предлагаме
Ви тази алтернатива.
БСП застава зад политика и ще прилага
политика, при която
обекти от стратегическо значение за
България ще се управляват от държавата, няма да се приватизират и няма да се

Джамбазки: Наглост и цинизъм е искането
за изучаване на турски език
“Призовавам всички кандидати от листите за ЕП, както и техните партии,
да декларират, че ще противопоставят срещу членството на Турция в ЕС!”,
посочва в своя позиция водачът на листата на ВМРО-БНД Ангел Джамбазки.
Изказването му е по повод искане на турския посланик Хасан Улусой
в Кърджали за признаването и въвеждането на турския език като
официален за изучаване в България.
„Позицията на Патриотите от ВМРО винаги е била категорична и последователна и тя няма да се промени. Напротив – ние ще се борим да бъдем
част от състава на ЕП, за да браним България от подобни провокации и
заплахи”, настояват Воеводите.
„Турция направи поредна провокация чрез посланика си в България. Това е недопустима намеса и агресия срещу Конституцията на
България. И това е само ден, след като Ердоган заяви отново претенции
за членство на Турция в ЕС. И даже си позволи да каже, че ЕС има повече

дават на концесия.
Имате възможност за
избор. ГЕРБ раздават
всичко, което е държавно, което може да
носи приходи и да служи за благото на народа. Ние ще пазим тези
обекти като държавна
собственост и те ще
се управляват така, че
приходите от тях да
отиват при народа“,
допълни Нинова.
Соцлидерката подчерта, че БСП от 3
години се бори срещу отдаването на
концесия на летище
София, тъй като летището е обект от
националната сигурност, засяга стратегически
въпроси
на
държавността
и трябва да бъде под

контрола на държавата. Напомняме, че
през юли м.г. от БСП
обявиха, че решението за концесията се
взема на тъмно. Товага от левицата се обявиха твърдо против
даването на старт
за втори път на концесията. През октомври червените заявиха, че отдаването е
незаконно и внесоха
сигнал в прокуратурата. След това през
януари т.г. от опозицията сезираха ЕК за
условията на концесията на летище София.
Напомняме, че въпреки че през 2016 и
2017 г. Летище София
показа
най-високи
ръстове в Европа, цената на концесията
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’ писа при последния провал, той
настъпи, тъй като се
оказа, че ще се получи
само една оферта от
манчестърските китайци.

Материалът е платен.

нужда от Турция, отколкото Турция от ЕС”, заяви Джамбазки във Фейсбук.
„Да искаш задължително изучаване на турски език в суверенна страна с официален език български, и то в деня на българските просветители – Светите братя Кирил и Методий, е висша форма на наглост и
политически цинизъм”,категоричен е той.
„Ние от ВМРО, няма да допуснем това и ще настояваме българското
външно министерство да вземе категорично отношение по казуса. Турция
неведнъж си позволява да размахва пръст и да ни дава наставления как да
се случват нещата в страната ни, но и неведнъж ние показахме, че не сме
послушни васали на Анкара”, настоя Джамбазки.
„След решителните действия на властта по инициатива на патриотите за
пресичане на турското духовно влияние у нас, както и за признаването
на турско малцинство, Турция днес явно отново прави опити за инвазия”,
заключи водачът на евролистата.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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Нинова: Борисов не смее да
поиска оставката на Порожанов
„Операция
"чисти
ръце"
катастрофира”, заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова
в Асеновград. Коментарът й е по повод на
имотните
скандали
на властта. Тя визира
казуса около земеделския министър Румен
Порожанов, който не
декларира пред Антикорупция имотни придобивки на съпругата
си през 2017 г., изповядани на симулативно
занижена цена. Разликата за единия имот е
43 пъти под пазарната
му стойност. Подробности на 6-7 стр.
Нинова
припомни
думите на премиера
Бойко Борисов, който е
казал, че ГЕРБ поемат
морална отговорност
за
апартаментите
и къщите за гости, и
дори само при съмнения напускат постовете си. „Моралът на
Борисов се сблъска със

задкулисието и второто победи”, категорична е Нинова.
„Не съмнения, а факти има за министър
Порожанов, но Борисов не смее да му поиска оставката”, заяви
соцлидерката. „Защо?
Защото не е негов министър. Защото друг
го назначи начело на
министерството
с
най-сериозен бюджет
за усвояване", допълни
тя. „А какво стана с
министрите Горанов
и Ангелкова? За едни -

само при съмнения, за
други – не, дори и при
доказателства.
Задкулисието управлява и
Борисов е зависим от
него“, категорична бе
Нинова. Припомняме,
че в четвъртък самият Порожанов заяви,
че е декларирал готовност пред Борисов да
подаде оставка, ако
той му я поиска. За
сега обаче премиерът
не го е направил, даже
го защити в специална
тв изява.
Според Нинова подоб-

>>НАЙ-СКЪП НИ Е ТОКЪТ В ЕС,
НЕК ОТРИЧА МАНИПУЛАЦИИ
Борсовата цена на тока у нас
вече е най-високата в целия
ЕС, сочи статистиката. Тя се
плаща от бизнеса, но ще доведе до инфлация на всички
продукти. Само за последните 2 седмици на април
поскъпването им е 4% по
данни на стоковата борса.
НЕК спазва Закона за енергетиката, решенията на КЕВР и ангажиментите към ЕК във връзка
с делото БЕХ, заяви на специална пресконференция шефът
на НЕК Петър Илиев. Брифингът бе в отговор на отвореното писмо на национално
представените работодателски
организации в Асоциацията на
организациите на българските
работодатели /АОБР/ - АИКБ,
БСК, КРИБ и БТПП до премиера
Бойко Борисов, вицепремиера
Томислав Дончев и енергий-

ния министър Теменужка
Петкова във връзка с поредния ценови скок на елеектоенергията, търгувана свободно
през Българската независима
енергийна борса.
„За първи път от доста години
преминахме не напълно, но
към свободен пазар. Този
пазар се оказа голямо предизвикателство, както за производителите, така и за големите
потребители и търговците на
електрическа енергия“, заяви
той.
Илиев заяви, че когато се
говори за свободен пазар, не
се познава механизма за подаване на търговските графици.
По отношение на нападките на
работодателите Илиев обясни,
че определените цени спомагат да се поддържат цените на
пазара ниски.

на картина означава,
че никога няма да има
справедливост.
„Ще
продължават да крадат милиони от парите на народа, а на
него да подхвърлят
трохи. Затова Борисов не иска да подаде
оставка при загуба,
докато не си гарантира следващ главен
прокурор, който да
не го закача“, допълни тя. Нинова каза,
че решението е в три
действия: преди избора на главен прокурор
- промяна в правомощията му, ограничаване на безконтролната
му власт и поставяне
на неговите актове
под съдебен контрол.
Второто е нов закон
за КОНПИ и трето Европейска прокуратура, начело с Кьовеши.
„Справедливост може
да има“, заключи лидерът на левицата.
Още - на стр.6-7

>>РАДЕВ: КОНФИСКАЦИЯ
И ЗАТВОР ЗА КОРУПЦИЯ
„Диалогът ми с изпълнителната власт
е труден и то е поради безконтролното
управление и безнаказаната корупция”,
заяви президентът Румен Радев в Асеновград. Президентът настоя за проверка на
офшорните сметки на политици и затвор за
прегрешилите.
"Затова трябват две важни неща - въвеждане на
прозрачен и отговорен стил на управление с
ясни механизми за контрол, които да пресекат
корупционните потоци, и, разбира се, затвор
за прегрешилите. Защото възстановяването на
държавността минава през възмездието", заяви
Радев.
"Вече ясно заявих, че Апартаментгейт е само
началото и вододел накъде ще вървим. Не
можем да градим модерна България, ако
оставим нещата постарому – да се вихри
безнаказаност и беззакония”, категоричен е президентът. „Както се ровят в кофите за боклук за
контрабандни цигари, е време да се заровят и
в задграничните офшорни сметки, в имотите
навън и фирмите на политици чрез подставени лица”, коментира държавният глава.
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>>НОВА
МЕГААГЕНЦИЯ
МОЖЕ ДА
ПРОДАВА АЕЦ
И ВПК
Кабинетът формира нова
Агенция за публичните
предприятия и инвестициите, която обединява
Агенцията за приватизация
и следприватизационен
контрол (АПСК) и Българската агенцията за инвестиции (БАИ). Сливането
идва вместо очакваното
и логично обединение на
Агенцията за инвестиции и Изпълнителната
агенция за насърчаване
на малките и средните
предприятия. Новата
структура ще е на подчинение на МС и ще изготвя
правилата, по които ще се
избира мениджмънта на
компаниите с мажоритарно
държавно участие.
Очаква да отпадне т.нар.
Забранителен списък за
приватизация, в който
влизат редица държавни
компании, сочи проект
на закон за публичните
предприятия, качен за
обществено обсъждане
в портала Strategy.bg.
Поправката ще засегне
и обектите с национално
значение, сред които са
АЕЦ и различни военни
предприятия.
В същото време се забранява да се създават нови
държавни компании.
Решението за приватизация за всички дружества с
над 50% държавно участие
вече ще трябва да се
взима от НС. МС обаче ще
има право да продава
обособени части от имуществото на търговски
дружества, с изключение
на болниците, които
явно ще се търгуват „нацяло“! Логиката на текстовете е ясна - да не минава
всяка продажба на актив от
държавна компания през
парламента, което би било
тромаво и бюрократично,
но рискът е правителството да заобикаля депутатите
и да продава съществени
части и апетитни имоти без
санкция.
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>>СЪДИЯ ЛАЛОВ: ВЛИЯТЕЛЕН ДЕПУТАТ ОТ ГЕРБ ПОИСКА ДА СЕ
БАВИ ДЕЛО, СВЪРЗАНО С ПАРТИЯТА - СЕГА Е МИНИСТЪР
„Много влиятелен депутат от ГЕРБ със съществен принос към законодателния процес“
се е опитвал да повлияе върху дело, което е
било загубено от партия ГЕРБ, разкри съдия
Методи Лалов председател на Софийския
районен съд. Сайтът Mediapool разполага с
жалба до съда по въпросното дело, която
е подадена от тогавашния депутат от ГЕРБ
и настоящ правосъден министър Данаил
Кирилов.
„През 2015 година вече бях председател на
районния съд.Тогава ми се обади върховен
съдия и настоящ член на Конституционния
съд. Той ме помоли да се срещна с депутат
от ГЕРБ със съществен принос към законодателния процес. Съгласих се на срещата.
На другия ден депутатът дойде при мен в
съдебната сграда. Попитах го дали има проблем. Очаквах или да поиска нещо нередно,
или да говорим за законодателни промени,

които ще облекчат работата на районния
съд. Политикът обаче от вратата каза, че има
изпълнително дело срещу партията, на която
е член. И че ще бъде добре да се забави развитието му, за да не се разчуе за него. Обясни
ми, че става дума за около 24 000 лева (12
000 евро), които политическата партия не
е платила за наем на сграда в подножието
на Витоша. Обяснено ми бе, че е имало е
забавяне на наема и партията е осъдена
да плати, за което е издаден изпълнителен лист. Депутатът поиска, ако може
това дело да не бъде движено, защото
ако се чуе в предизборна обстановка, че
партията дължи пари, това ще е доста
неприятно. Аз го попитах защо идва да
ми каже това. Отговори, че е дошъл да ме
информира. Казах му, че след като дължат пари и са осъдени, трябва да платят.
Депутатът ми каза, че се съмнява, че

има нещо нередно по делото, защото то
било решено твърде бързо. По стечение на
обстоятелствата знаех за този случай, защото
няколко дни преди това при мен дойде
съдията по делото – Стефан Шекерджийски.
Съдията беше възмутен от постъпила жалба
по делото от представител на ГЕРБ, в която е
бил недопустимо остро критикуван (жалбата е подадена от депутата от ГЕРБ Данаил
Кирилов, който бе председател на правната
комисия в парламент. Сега Данаил Кирилов
е министър на правосъдието – б.р.). Съдия
Шекерджийски е известен като един от съдиите в Софийския районен съд, които работят
изключително отдадено и бързо. Казах на
депутата, че съдията просто си върши работата бързо и е известен с това. Припомних
му, че партията взима милиони държавна
субсидия, с които няма никакъв проблем
да плати, завършва Лалов.

Президентът
Радев започна
срещи за нов
главен прокурор
Държавният глава
Румен Радев ще проведе поредица от срещи
с представители на
съдебната и изпълнителната власт и

на обществени организации във връзка с
критериите за избор
и правомощията на
следващия главен прокурор. Това съобща-

ват от прессекретариата на държавния
глава. Първата от
работните срещи е с
главния прокурор Сотир Цацаров и ще се

проведе днес от 14.00
часа на Дондуков 2.
Мандатът на сегашния главен прокурор изтича в началото на следващата
година, но наесен му
определят наследника. По конституция
и закон за съдебната
власт той се избира
от 25-членния Висш
съдебен съвет като
за него трябва да гласували поне 17 души.
После ВСС дава името му на президента,
който трябва да издаде указ. Държавният глава има право
да откаже да подпи-

ше и да върне на ВСС
кандидатурата. Ако
обаче съветът отново избере същото лице,
то тогава президентът е длъжен да издаде указ.
До този момент
един държавен глава
- Петър Стоянов, се
е възползвал от правото си да върне избор на ВСС за главен
прокурор. Той върна
избора на ВСС за Бойко Рашков. Тогава
ВСС се съгласи с него
и направи нов избор така главен прокурор
тогава стана Никола
Филчев.

,,ВЯРВАМ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
МОГАТ ДА ПОМОГНАТ ЗА РАННОТО
ОТКРИВАНЕ НА РАКА НА ГЪРДАТА.”
доц. Кристина Близнакова, координатор на проекта MaXIMA

Вярваме, че трябва да подкрепяме проучвания,
които спасяват човешки животи.
Знаете ли, че 1 от 8 жени страда от рак на гърдата? Затова инвестирахме в
MaXIMA - революционен проект, който използва 3D компютърно моделиране,
за да улесни ранното диагностициране на болестта. Европейско финансиране
подкрепя изследователите от MaXIMA в иновативните им проучвания и
мисията да спасяват човешки живот.
Научете повече за това как ЕС инвестира в български научни проекти в
областта на здравеопазването на: www.europa.eu/investeu

ТУК СЕ СЪЗДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ.
#investEU
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От четвъртък жителите и работещите в квартала около
улица Позитано и
Солни пазар са под
окупация. Изпълнителят на строителния обект – 30-етажен
небостъргач,
наричан
претенциозно Ай-тауър, в
четвъртък и петък
направо отцепи улицата и принуди водачите, ако желаят
да се измъкнат, да
влязат в насрещното движение по ул.
Братя Миладинови,
което блокира и нея.
През уикенда пък
беше блокирана със
същия кран успоредната на Позитано
от другата страна
на Солния пазар –
откъм КНСБ, която
извива и после я пресича. В нарушение на
закона и общинската наредба за шума
и през четирите дни
шум и трясък съпъстваха работата
на мощните машини
и през категорично
определените часове
за почивка от 14 до
16 ч., което е абсолютно недопустимо,
но в този квартал е
рецидив – случваше
се и заради фирмата
на кмета на КопривНеделя

soa@19min.bg
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Щрабаг скандално
окупира квартал заради
небостъргач, който
няма да стане в срок
щица от ГЕРБ, който
неотдавна заяви, че
не чакал честването
на Априлското въстание, а идването на
Цв. Караянчева – и тя
строи в махалата, но
вече спря с тормоза
върху гражданите.
Защо
подчертаваме връзката с
властта – защото
Щрабаг през миналата година рязко
скочи в класацията
на най-щедро получаващите поръчки
строителни фирми
– от 15-о през 2017 г.
направо на 7-о място за 2018 г. Което
означава
десетки
милиони евро повече
от нашите джобове
и супер заздравени
позиции на най-високо равнище в държавата, на което се

Петък

отчитат отличниците.
Подробности
за
ужасяващите видими резултати от
работата на фирмата в София, Пловдив
и на други места ще
четете в следващ
брой.
Сега тревогата ни
е друга: на информационната табела
на таблото на бъдещия 30-етажен небостъргач пише, че
строителството е
започнало на 13 юли
2017 г. и ще приключи след 30 месеца –

сиреч на 13 януари
2020 г. Понеже дотогава остават точно
8 месеца, а няма и
един подземен, камо
ли 30 надземни етажа, силно се съмняваме, че чудото ще
стане. И питаме:
какво правим с този
небостъргач, който
се оказва по-скандален от Златен
век на Артекс в Лозенец? Ние няма да
оставим темата,
защото сме потърпевши и като съкварталци, и като
данъкоплатци!

ГРАДСКА
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КОНПИ взема богатства на
агроминистъра, готов е за
съд по чл.313 от НК, НАП
да провери жена му за
укрити данъци
Проверка на Антикорупционната
комисия
(КПКОНПИ) е установила
несъответствие в подадената от министъра на
земеделието Румен Порожанов имуществена декларация за 2018 година, съобщиха от Комисията, без да
уточнят за какво точно несъответствие става дума.
Ясно е обаче, че ако земеделският министър не е
подал коригираща декларация или тя не обяснява установената разлика между
декларираното и притежаваното от него, срещу Порожанов може да започне
процедура по отнемане на
имуществото му.
Заради твърдения на министъра, че КПКОНПИ не
е публикувала изцяло или
че е променила декларацията на Порожанов, Антикорупционната
комисия
уточнява, че е „публикувала
на интернет портала си
всички подадени декларации
за имущество и интереси
за 2018 г., на лица, заемащи
висши публични длъжности,
включително и декларация-

Декларирала ли е
Веска Порожанова
и внесла ли е налог
за въртележката с
имотите?
та на Румен Андонов Порожанов“.
Министърът „е включил информация за лице, с
което се намира във фактическо съжителство на
съпружески начала“, но е
„декларирал е пред Комисията, и че не желае да
бъде публикувана информация относно лицето“,
се посочва в съобщението.
Само че това не възможно по закона – укриването
на информация се преследва от член 313 на Наказателния кодекс, по който
Порожанов вече трябва да
е даден на съд.
Освен, че сам се обвинява
във фактически разпад на

брака му, министърът на
земеделието явно е изпитал неудобство от сделките на жена си. Напомняме,
че първо 19 минути написа, че тя е укрила – поне в
декларацията не присъства нито фактът, нито
сумата, срещу които тя
е продала дружествените си дялове в надарената с държавни поръчки и
еврофондове за 3 млн. лв.
фирма Армар. Дори само
по уставен капитал нейните 28% се оценяват на
263 200 лв., което са повече от неговите министерски заплати за цял един
правителствен 4-годишен
мандат.

След това колегите от
Биволъ извадиха въпросните недекларирани сделки с
придобиване на два апартамента, от които дамата е спечелила след бърза
препродажба други 160 000
лв. И със земя – уникалната и супер скандална
цена от само 2180 лева за
14 декара в Банкя или под
16 СТОТИНКИ НА КВАДРАТЕН МЕТЪР В ЕДНА ОТ
НАЙ-СКЪПИТЕ ЗОНИ НА
СОФИЯ-ГРАД. ИМОТЪТ Е
ДЕКЛАРИРАН НА 43 ПЪТИ
ПО-НИСКА ЦЕНА, КОЕТО
ОСВЕН ЧЛ.313 ОТ НК Е И
УКРИВАНЕ НА ДАНЪЦИ
ПО ДПК И Е ИНТЕРЕСНО ЗАЩО НАП ВСЕ ОЩЕ
НЕ СЕ Е ЗАДЕЙСТВАЛА ЗА
КРАЖБАТА НА ОГРОМНИ
ПАРИ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ.
Следват още шокиращи
разкрития за апартаменти и съжителствап
агроминистерски...

четете още на

www.19min.bg

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА
НАП И ПРОКУРАТУРАТА СЛЕДВА ДА
ПРОВЕРЯТ ЕДНО ВАЖНО СЧЕТОВОДНО
ОБСТОЯТЕЛСТВО. ВЕСКА ПОРОЖАНОВА Е КУПИЛА НЕДВИЖИМОСТИ И ГИ Е
ПРЕПРОДАЛА, БЕЗ ДА СА НЕЙНО ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ, В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
КРАТЪК СРОК И Е ИНТЕРЕСНО ДАЛИ Е

ДЕКЛАРИРАЛА И Е ПЛАТИЛА ДАНЪК
ОБЩ ДОХОД ЗА РАЗЛИКАТА – ЧЛ.50 ОТ
ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. НА
ПРАКТИКА Е ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНО ТЯ
ДА Е СТОРИЛА НЕОБХОДИМОТО ПРЕДВИД КРАТКИЯ СРОК НА ИМОТНАТА

ВЪРТЕЛЕЖКА, КОЯТО Е ОСЪЩЕСТВИЛА И ОТ КОЯТО Е СПЕЧЕЛИЛА 160 000
ЛВ., КОЕТО Е ЕДНА МНОГО ГОЛЯМА
РАЗЛИКА. ЗА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ И
УКРИВАНЕ ОТ НАД 3000 ЛВ. СЕ ЛЕЖИ
В ЗАТВОРА ПО РОДНОТО ЗАКОНОДАТЕСТВО.
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Спират шоуто на Victoria‘s Secret

МАЙКЪЛ БОЛТЪН И ЛАРА ФАБИАН ИЗНЕНАДAХА С ДУЕТ
МЕГАЗВЕЗДАТА МАЙКЪЛ БОЛТЪН, КОЙТО ЩЕ ИМА КОНЦЕРТ В ПЪРВА ЗАЛА НА НДК
НА 18 ЮЛИ, ПОДНЕСЕ СПЕЦИАЛНА ИЗНЕНАДА НА ПУБЛИКАТА ВЪВ ФИНАЛА НА
КАНАДСКОТО ИЗДАНИЕ НА МУЗИКАЛНОТО РЕАЛИТИ LA VOIX. ТОЙ СЕ КАЧИ НА СЦЕНАТА ЗАЕДНО С БЕЛГИЙСКО-КАНАДСКАТА ГРАНД-ДАМА НА ПОП МУЗИКАТА ЛАРА
ФАБИАН, ЗА ДА ИЗПЕЯТ ДВАМАТА В ДУЕТ ЕДНА ОТ ХИТОВИТЕ ПЕСНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – HOW AM I SUPPOSED TO LIVE WITHOUT YOU. КЪМ МУЗИКАЛНАТА ИЗНЕНАДА
ЗА ЗРИТЕЛИТЕ СЕ ВКЛЮЧИХА И УЧАСТНИЦИ ОТ РЕАЛИТИ ФОРМАТА. ЛАРА ФАБИАН
СПОДЕЛИ, ЧЕ УЧАСТИЕТО НА БОЛТЪН Е ПРЕВЪРНАЛО ФИНАЛА В ЕДИН ИСТИНСКИ
ЗАПОМНЯЩ СЕ МОМЕНТ, А ПЕВЕЦЪТ, ОТ СВОЯ СТРАНА, Я НАРЕЧЕ НАЙ-ВЕЛИКИЯТ
ГЛАС В СВЕТА. КОНЦЕРТЪТ В СОФИЯ Е ПРОДУЦИРАН ОТ НДК И Е ЧАСТ ОТ СВЕТОВНОТО МУ ТУРНЕ.

Куката и Калканджиева в нова
бг комедия
Мариан Вълев, Жени
Калканджиева и Васил
Василев-Зуека ще бъдат в главните роли
в новата съвременна българска комедия
Ятаган, снимките за
която започват този
месец.Режисьор е Андрей Андонов, който
преди няколко години
нашумя с дебютния си
филм Никой. Комедията е първи продуцентски проект на новосъздадената компания
А Плюс Филмс, чиито
основатели имат над

ШОУ
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25 години опит във
филмовото разпространение, съобщава
агенция Монитор. В
лентата
участват
още куп звезди и млади изгряващи таланти – Китодар Тодоров,
Стефан
Денолюбов,
Ивайло Драгиев, Невена
Бозукова-Неве,
Елена Телбис и други.
В бъдещия филм Куката от култовия сериал Под прикритие,
ще влезе в образа на
Рангел Костов – полицейски инспектор от

Агенцията за борба с
тероризма, бивш красавец и системен пияница, който става
двигател на схема от

МЕГАН КРЪСТИ ПРИНЦ НА КОТКА
Бебето на Меган и Хари, Арчи, е
кръстено на домашната котка на
херцогинята и американски комикс от миналото, твърдят приближени на майката на кралския
внук. Бъдещата херцогиня на
Съсекс разказвала на приятелите
си за любимата си котка Арчи,
която в крайна сметка напълняла, защото постоянно се хранела
със замразено
грозде.
Те смятат,
че името
на новороденото може
да е носталгична
препрат-

ка към домашния любимец, който
е бил обожаван и от майката на
Меган, Дория Рагланд (62), пише
The Sun. Котаракът е починал,
докато Меган е била в колежа
в Илинойс. Той бил кръстен
на главния герой в американския комикс Арчи, който тя е
събирала със своя баща Томас.
„Дория спаси Арчи и той стана
важна част от
семейството.
Меган обичаше да играе с
него и винаги
говореше за
него с приятелите си“,
споделя близък приятел
на Меган.

лъжи и създава необичаен престъпен тандем с една от жертвите си. С малки роли
ще се изяват и Ники

Кънчев и Любо Нейков. Планирано е филмът да бъде готов
през първото тримесечие на 2020-а.

КМЕТЪТ НА СОФИЯ АПЛОДИРА
МУТАФОВА
Кметът на София Йорданка
Фандъкова гледа спектакъла
Госпожа Стихийно бедствие
и изказа своите топли
чувства към Стоянка Мутафова. Най-възрастната
играеща актриса на планетата сподели, че са взаимни и подари екземпляр
от биографичната й книга
Добър вечер, столетие мое,
написана от дъщеря й Мария
Грубешлиева. През февруари
голямата актриса отпразнува 70 години на сцена със
специален спектакъл в първа
зала на НДК, с който отбеляза
и 97-ия си рожден ден.

Eжегодното ревю на Victoria‘s
Secret, което по традиция събира
само топмодели, а цялостният
акцент е: сексапил, шоу, екстравагантност и пиршество на цветове и плът, вече няма ни радва.
Поради занижения интерес към
ревюто през последните години и
поредицата от критики спрямо
нивото на шоуто, то вече няма
да съществува в настоящия си
вид и няма да се излъчва по телевизионните канали.
„Търсим нов поглед към
всеки аспект от бизнеса ни – от рекламата,

СЕРИАЛЪТ
VIRAL
ЗАВЛАДЯВА
МРЕЖАТА

Уеб сериалът Viral ще
ни покаже една история за бляскав живот,
пари, слава и стотици
хиляди последователи
в социалните мрежи.
Достатъчно ли е това,
за да си щастлив? Отговор на този въпрос ще
ни дадат куп популярни лица от тази вечер,
когато стартира поредицата с нотки на трилър. Една от главните
роли е поверена на
поп-фолк звездата
Галин. Освен него, към
каста се присъединява
и Лидия Стаматова,
позната от България
търси талант. Във Viral
ще видим още Калина
Иванова и Кристиян
Кирилов, познати като
Симона и Митака от
София – ден и нощ.
Хип-хоп певицата Диона, актьорът Мартин
Смочевски, сестрите
Йоанна и Елеонор
Петрови и геймърът
Евгени Николов също
ще се разпишат с участие в продукцията.

до продажбите и позиционирането на бранда. Модата е един непрекъснато променящ се бизнес,
ние също трябва да се развиваме
и променяме. Смятаме, че шоуто на Victoria‘s Secret в сегашния
си вариант и с акцент върху тв
канали, вече не е актуално и адекватно“, съобщиха от бранда. В
какво ще еволюира и как ще изглежда шоуто занапред ни предстои да разберем.
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ХОРОСКОП

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

Телците осъществяват
желанията си. Раците се
справят с личен въпрос.
Лъвовете ще трябва да положат
доста усилия, за да постигнат
това, към което се стремят.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Вниманието
ви ще бъде
ангажирано с
предстоящо
събитие и е възможно то
да ви развълнува. Мислете позитивно и насочете
силите си към работа,
която ще ви осигури
добри доходи.

Денят ви ще
е ползотворен и
интересен
от към лични контакти.
Бъдете готови да се
справите с личен въпрос,
който не може да стои
неразрешен.

Качествата Ви са
безспорни и скоро ще получите
добра оферта,
позволяваща Ви бързо
повишаване на доходите.
Не оставяйте нищо на
случайността. Дайте найдоброто от себе си.

Проявявате
завидна изобретателност днес
в опитите си да
решите даден проблем.
Едва ли някой ще може да
се мери с вас. Не се притеснявате от определения,
чиято цел е да ви засегнат.

Телец

Лъв

Скорпион

Ще трябва да
положите доста
усилия днес,
за да постигнете онова, към което
се стремите. Едва ли ще
успеете без подкрепата на
хората около вас, затова не
се лишавайте от съдействието им. Ще останете
очаровани от жеста на
свой близък.

Този ден едва
ли ще е натоварен, което за
вас е прекрасна
възможност да вършите
спокойно работата си.
Липсата на напрежение
наистина ще се окаже
благотворна, тъй като
работейки ще успявате и
да си почивате.

Водолей

Въпреки всички
перипетии, днес
успявате да се
справите с нещата, които от дълго време ви
създават напрежение. Едва
ли ще се намери нещо,
което да помрачи радостта
ви от добре свършената
работа.

Правите
много неща
едновременно,
но въпреки
всеобщото недоумение,
се справяте отлично със
задачите си. Старайте се
да не се преуморявате,
въпреки че това едва ли
ще ви интересува през
деня.

Желанията ви
са силни и ще
ви мотивират
да пристъпите
към по-активни действия
в посока на осъществяването им. Постарайте се
всичко, което започнете
днес да го завършите в
рамките на деня.
Близнаци

Творчески
порив събужда
у вас желание
да работите
по осъществяване на
скритите си желания.
Старанието ви да сте
полезни на околните е
впечатляващо. Чест ви
прави факта, че не се
изтъквате

Дева

Днес над страната ще преобладава
облачно време. Минималната температура ще бъде 8°, а
максималната 25°.

Стрелец

Весели и разсеяни сте днес,
а и като че ли
имате талант да
откривате комичното и
в най-сериозните и напрегнати ситуации. Това
ви прави желан събеседник и мнозина търсят
компанията Ви.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg

МИЛЕНА САВОВА

Риби

С разумните
си ходове
благоприятствате идеи ви
да получат реализация.
Ще подобрите бита си,
насищайки го с повече
удобства, ще решите
служебни задачи и ще
укрепите отношенията
си с близките ви.

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

Видин

Русе

min: 11о max: 22о

min: 10о max: 22о

Варна

min: 10о max: 17о

София

Велико Търново

В Пловдив ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 9°,
максималната 22°

min: 10о max: 19о

min: 10о max: 22о

В Перник ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 8°,
максималната 20°

София 1000,

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 10°, а максималната 19°

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 13°,
максималната 17°

Излиза от 01.09.2008 г.

Изданието използва снимки от

времето

Във Варна ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 10°,
максималната 17°

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Перник

Пловдив

Бургас

min: 13о max: 19о
min: 8о max: 20о

min: 9о max: 22о
Сандански

Кърджали

min: 7о max: 20о

min: 7о max: 21о

www.19min.bg

СВЯТ

13.05.2019
брой 2294

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

Кьовеши неотменимо
е европрокурорът,
обяви шефът на ЕП
Председателят на
Европейския
парламент Антонио Таяни,
който участва в неформалната среща на
върха на лидерите на
ЕС в румънския град с
уникална необарокова
архитектура
Сибиу,
на която присъства и
българският премиер
Борисов, е категоричен, че Лаура Кьовеши
100% е новият главен
прокурор на Европейския съюз. Той отново
изрази своята и на целия парламент подкрепа за кандидатурата
на бившата ръководителка на румънската антикорупционна
агенция Лаура Кодруца Кьовеши, срещу
която гласува българското правителство и дори не пожела да обясни по какви
причини. Което даде
възможност на публиката да разбере, че
става въпрос за сериозни притеснения от
бъдещите проверки
за харченето на еврофондовете.
През
последните дни имаме редица примери в
тази посока като започналия контрол от
Европейската сметна палата на отпуснатите от Общността пари за пътища у
нас и като разкритията, свързани с къщите за гости по селската програма, които
хора от властта са
превърнали в свои домове. За няколкото
фамилни на лидера на
ДПС Карадайъ четете в следващи броеве!

Таяни каза, че решението за Кьовеши
е неотменимо и ще
остане валидно и за
следващия мандат на
европейския законода-

телен орган.
"Съществува административна приемственост,
Европейският парламент вече
взе това решение. Това

решение не подлежи на
отмяна", посочи председателят на ЕП.
Това беше силен натиск на Таяни, тъй
като след редица кръ-
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гове на преговори между Европейски парламент и Съвета на ЕС
все още двата екипа не
са стигнали до консенсус, предаде БТА.

СЪОБЩЕНИЕ
СНЦ ,,Сдружение за правна помощ на потребителите”
- гр. Пловдив, включено в списъка по чл. 164 ал. 1 т. 7
от ЗЗП на Министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, на основание чл. 186 ал. 1 от Закона за защита на
потребителите във връзка с чл. 382 ал. 2 от Гражданския
процесуален кодекс уведомява всеки заинтересован
потребител, че е предявило колективен иск срещу „София
франс ауто” АД за преустановяване на прилагането и
отстраняването на клаузите от договорите за лизинг с
опция за изкупуване от типовите договори за лизинг с
опция за изкупуване на „ София франс ауто ” АД за периода от 03.07.1999 до 18.02.2013 г., които СНЦ „Сдружение
за правна помощ на потребителите” - гр. Пловдив счита за
неравноправни, а имено:
Раздел IV „ЛИЗИНГОВА ЦЕНА” т. 6.1.:
В случай на забава от страна на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ с
повече от един ден, той дължи неустойка в размер на 1%
върху дължимото плащане за всеки ден забава.
Раздел VI „Изтичане на лизинговия договор” т,1 б. ”А”:
При изтичане на този лизингов договор в края на срока,
посочен в Раздел V om този договор ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще има възможността да закупи лизинговото имущество при условия на постоянната Нотариална практика.
Това е възможно при условие, че: а) не е просрочил или
пренебрегнал задълженията си по този договор;
Раздел VII, буква „Б”. „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”, т. 1 със съдържание:
Да изплаща на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ изцяло и в срок лизинговите вноски и другите дължими плащания, без значение
дали ползва автомобила или не и поради каква причина.
Раздел VII, буква „Б”, „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”, т. 7. изр. 2, със
съдържание: и изобщо такива, които не са предмет на застраховката и производствената гаранция се отстраняват
за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, който е длъжен да ги
плати по действащите към момента "цени клиент с ДДС’’
на официалния вносител в срок от 10 дни от получаване
на уведомлението. Ако не го стори, то това е основание
за разваляне на договора от страна на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, който има право освен на цената на ремонта и на
неустойка за забава в размер на 1% на ден върху нея,
на незабавно плащане на неплатената част от цената на
лизинговия договор и допълнителните суми.
Раздел VII, буква „Б”, „ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ”. т. 8, абзац 2 в
частта „като при закъснение на това плащане са предвидени неустойки за забава, в размер на 1% от сумата за
всеки ден.
При всеки случай, при който е налице кражба или
тотална загуба на лизинговото имущество, а ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ със свое действие или бездействие е създал
предпоставки Застрахователят основателно да откаже да
изплати застрахователно обезщетение на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, то ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

цялата неизплатена част от цената по договора. Цената
се дължи в седем дневен срок от нейното поискване от
ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, като неустойките за закъснение на това
плащане са като при закъснението на месечна лизингова
вноска - по 1 % от закъснялата сума за всеки ден забава.
Раздел VIII т. 1 абзац „втори” от типовите договори, сключвани с потребителите. озаглавен „ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
УСЛОВИЯ” гласи:
,,В случай на промяна на Общите условия на застраховане на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ известява
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, като същите стават задължителни
за последния.”
Раздел IX „САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ”, т. 1 и т. 2:
Т.1 гласи: ,,При неплащане на лизинговата вноска или
друго плащане повече от тридесет дни ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ
има право да развали едностранно договора, без да даде
срок като ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ - ПОТРЕБИТЕЛ дължи
заедно с неустойката по т. 6.1 от Раздел IV- /неустойката за
неплащане в срок на лизинговата вноска/ и обезщетение
за претърпените вреди и пропуснатите ползи. ”
Т.2 гласи: „Съгласно следващата т. 2 пък в случаите на т.
1 платените до този момент лизингови вноски остават в
полза на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ като неустойка за развалянето
на договора по вина на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. ”
Раздел X ..РЕКЛАМАЦИИ”. т. З;
„Рекламационното производство не спира плащането на
лизинговите вноски и не е основание за тяхната недължимост.”
Раздел XII „СПОРОВЕ” т. 2;
При невъзможност да се постигне съгласие по пътя на
преговорите, за решаване на спора ще бъде сезиран
компетентния Софийски градски или Районен съд. ”
Раздел XIII „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” т. З;
„Този договор влиза в сила при подписване от страните,
както и след предаване на автомобила.”
Раздел XIII „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” т. 8;
„Страните се споразумяват, че клаузите на настоящия
договор са индивидуално уговорени."
Сдружението уведомява, че съгласно определение на
Съда, в определен от Съда срок всеки потребител може
да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса,
съответно да осъществи защитата си самостоятелно в
отделен процес по общия ред.
Сдружението е предявило и иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 10 000 лв., частично
претендирана от сумата 100 000 лв. като обезщетение за
вреди, причинени на колективен интерес на потребителите от включването и прилагането на неравноправни
клаузи по договорите за лизинг в периода 03.07.1999 г.
до предявяване на иска, изразяващи се в неправомерно
получена облага от ответника от неустойки за всеки ден
забава в размер на 1% от лизинговата вноска.
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Стоичков: От малък мечтаех за
Златната топка
Още от дете мечтаех да спечеля Златната
топка, заяви в предаването Код Спорт Христо Стоичков.
Още като много малък, когато за първи
път видях победителя за Златната топка
през 1977 г. – Кевин Кийгън, си казах: „Защо и аз
да я нямам един ден?“ И
започнах да преследвам
тези цели. Но се постигат с много труд.
Когато за първи път
видях българин да дър-

жи Златна обувка в ръцете си, лека му пръст
на Гошо Славков, тогава
си казах: „Бат Гошо е

от Пловдив. И аз искам
да имам такава Златна обувка. Моята цел
беше като неговата –

да вкарам повече голове
и да стана носител на
този приз. Стана това
през 1989 г. с всички мои
съотборници в ЦСКА,
някои вече не са между

нас, но на трофея всяко
име е написано.
Това, което съм си
поставил за цел и за
моя мечта, се сбъдна.
Оттук нататък си
гледам внучката, правя си кефа и по-малко
зор, защото времето
минава. Хората отдавна са направили равносметката кой къде е.
Затова казвам, че съм
щастлив. Не искам да
ме сравняват с никой.
Не е хубаво и да сравняват някои от младите
футболисти, тези новите няма да дойдат.
Те си имат собствен
живот, а когато нямаш нещо начертано
и някакви цели, е много
трудно да го постигнеш, сподели още Камата.

Радек Щепанек влиза
в треньорския щаб
на Гришо
Чехът Радек Щепанек става част от
треньорския щаб
на Григор Димитров. Той ще се
присъедини към
Андре Агаси, който
остава в екипа.
Щепанек и Агаси
вече имат съвместен треньорски опит.
От ноември 2017 до
април 2018 г. двамата
бяха част от екипа на
световния №1 Новак
Джокович.
Миналия понеделник
Димитров се раздели с
Даниел Валверду след
разочароващото отпадане в първия кръг на
мастърса в Мадрид. Двамата работеха заедно
от есента на 2016 г., като
венецуелецът се оказа
най-дълго задържалият
се треньор на българския тенисист.
В този период Димитров
стигна до третото място
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Gelatto&Latte,
където
сладоледът и
кафето може
да са с биволско
мляко

Още преди да влезете в Gelatto&Latte при
ъгъла на бул. Самоков
с комплекса ЕСТЕ, полъхът на прясно изпечени бисквити – това
са вафлените кръгчета
за украса на сладоледа,
които ще ви забучат

на върха му, кара всеки истински и страстен любител на кулинарните удоволствия
да полети. Попаднали
вътре, може да се изненадате от недотам
големия брой разновидности сладолед. Ние
например страдахме
за липсата на любимия
ни и превърнат от нас
в тест и стандарт за
всеки, който го предла-

га - йогурт. Е, имаше
фиор ди лате, но не е
същото. Като споменахме за млякото, освен краве, тук могат
да сложат и в сладоледа, но и в кафето ви
и биволско за разкош,
което си е много интересно. Друг хит е осигуряването на сладолед
за партита, който ви
се доставя в куул-боксове – мразовите ку-

тии ли да ги наречем.
Също и черните вафлени фунийки. Жалко, че
времето е неустойчиво и не е сигурно, че ще
можете да ползвате на
красивите дизайнерски столове отпред в
импровизираната градина. Ала и седнали с
лице към витрината и
с гръм към щанда, пак
ще наблюдавате хората, които минават.
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Чъвек неволно се замисля как е преобразена
тази конкретно част
на София – помните
ли прашната и мръсна
автогара Юг навремето....

УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

в световната ранглиста,
спечели финалите на
АТП в Лондон, вдигна
първия си трофей от
сериите Мастърс и за
втори път в кариерата
си игра полуфинал в
турнирите от Големия
шлем.
Всичко това се случи
през 2017 г., след което
обаче последва огромен
спад в представянето на
българина. Той завърши миналия сезон под
№19 в света, а през този
продължи да се срива,
като в момента заема 46ото място в класацията
на АТП.

УЛ. КЕНАЛИ СЪС СПОМЕН
ЗА СТАРИ РАНИ
Кенали е причудливо име
за улица в София, а излиза,
че идва от названието на
село в днешна Северна
Македония, при което
българската армия 42 денонощия георично отбранява
подстъпите към нашия си
град Битоля от настъпващите войски на Антантата,
сегашните ни други по
НАТО от Англия и Франция.
Стари рани отваря не само
споменът за изгубената
Първа световна война, но
и за Битоля, която днес не
помни да е била българска,
а изповядва мюсюлманска-

та религия, пък ние мълчим
като пукали – поне нашата
власт, която би следвало да
се грижи за достойноството
на нацията. Ала не би... А
улица Кенали е с пейзаж,
достоен за границата на
квартал с името Западен
парк, който е повече
панелен, отколкото зелен.
Тя си е обрасла с дървета
и храсти. Бели спретнати
къщурки, но без липи
отпред, симпатични в старостта си блокчета, паваж
от незапомнени времена
– ето това е екстериорът на
улицата с героично име.

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
05.45 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 /7 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 /8, последен епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно кулинарно
предаване с водеща Катерина
Евро
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно предаване
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.20 Още от деня 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 История.bg Езическа България
22.00 На границата тв филм /3 епизод/
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 8-сериен тв филм /
Украйна, 2006г./, 1 епизод,
режисьор Игор Лузин, в ролите:
Евгений Ганелин, Борис Бирман,
Ирина Алексимова и др. (12)
00.30 Култура.БГ /п/
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ТВ ПРОГРАМА
01.30 100% будни /п/
02.30 Днес и утре
03.10 Малки истории /п/
04.10 Код 202 тв филм /1 епизод/п/
(12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.2 еп.11
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян: посещението на папа
Франциск в България
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.5
15.00 Премиера:„Шест сестри“ сериал, с.5, еп.31
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
еп.7
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.5
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Майка“ - сериал,
еп.74
21.00 „MasterChef“ - кулинарно шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Библиотекарите“ - сериал,
с.4, еп.11
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.139,
140
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, 20 сезон /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 „Като две капки вода“ (нов сезон)
- риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 20
00.30 „Комисар Рекс“ - сериен филм,
сезон 13
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
05.50 „Драга фамилия“ - сериал, сезон 3
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 „Пожарникарите 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 „Снайперисти“ - сериал, сезон 2
15.00 „Пожарникарите от Чикаго“ сериал, сезон 5
16.00 „Годзила“ - екшън-фантастика с
уч. на Матю Бродерик, Жан Рено,
Ханк Азария, Мария Питило,
Кевин Дън, Арабела Фийлд, Дъг
Савант, Хари Шиърър, Майкъл
Лърнър 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 „Заразно зло: Изтребване“ екшън с уч. на Мила Йовович,
Али Лартър, Иън Глен, Ашанти,
Кристофър Игън, Спенсър Лок,
Матю Марсдън, Майк Ейпс и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 2 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
05.50 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.50 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм
08.45 „Пътешествие до края на света“
- приключенски филм с уч. на
Бенедикт Къмбърбач, Джаред
Харис, Сам Нийл, Джейми Сайвс,
Ричард Маккейб, Виктория
Хамилтън и др., I част /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8
12.00 „МХП: Маймунски Х-тремни
постижения“ - семейна комедия
с уч. на Роби Бенсън, Девин
Дъглас Друвиц, Тревър Райт, Ян
Баг, Гуинит Уолш, Никол МакКий
и др.
14.10 „Винаги“ - романтичен филм с уч.
на Ричард Драйфус, Холи Хънтър,
Джон Гудман, Брад Джонсън,
Одри Хепбърн и др. /п/
16.50 „Водно конче“ - драма с уч. на
Кевин Костнър, Сузана Томпсън,
Джо Мортън, Кати Бейтс, Рон
Рифкин, Робърт Бейли, Линда
Хънт и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5
21.00 „Беглец“ - драма с уч. на Никълъс
Кейдж, Сара Полсън, Питър
Фонда, Кони Нилсен, Уендъл
Пиърс и др.
22.50 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5 /п/
23.30 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм /п/
FOX
05.15 Кости - първи сезон, еп. 16
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 2
06.25 Малкълм - седми сезон, еп. 12
06.45 Малкълм - седми сезон, еп. 13
07.05 Касъл - трети сезон, еп. 20
08.00 Касъл - трети сезон, еп. 21
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 21
09.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 18
10.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 19
10.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 10
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 11
12.35 Империя - пети сезон, еп. 16
13.25 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 19
14.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 21
15.15 Касъл - трети сезон, еп. 22
16.10 Касъл - трети сезон, еп. 23
17.10 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 22
18.05 Малкълм - седми сезон, еп. 14
18.35 Малкълм - седми сезон, еп. 15
19.00 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 20
19.30 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 21
20.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 11

21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 12
22.00 Дълбоката държава, еп. 1
22.55 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 20
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 22
00.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 20
01.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 21
01.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 11
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 3
03.25 Живите мъртви - четвърти сезон,
еп. 14
04.10 Агент Картър - втори сезон, еп. 8
04.55 Малкълм - седми сезон, еп. 15
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.7 еп.5, 6
08.30 „Всичко се обърка“ - комедия
(Франция, 2015), режисьори
Никола Бенаму и Филип Лашо,
в ролите: Филип Лашо, Алис
Давид, Венсан Дезаня, Тарек
Будали и др.
10.15 Телепазар
10.30 Премиера:„Вътрешна сигурност“ сериал, с.7 еп.7, 8
13.00 Телепазар
13.15 „Бандата на Йонсон: Големият
обир“ - екшън, приключенски,
комедия (Швеция, 2015),
режисьор Ален Дарборг, в ролите: Симон Бергер, Александер
Карим, Торкел Петершон, Сусан
Торшон и др.
15.00 „Чаровният принц“ - анимация,
музикален, романтичен (Канада,
Великобритания, САЩ, 2018),
режисьор Рос Венокур
16.45 „Мистър Бийн“ - комедия
(Великобритания, САЩ, 1997),
режисьор Мел Смит, в ролите:
Роуън Аткинсън, Питър Макникъл, Джон Милс, Памела Рийд,
Харис Юлин, Бърт Рейнолдс,
Джони Галеки и др.
18.30 Телепазар
18.45 „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.
21.00 Премиера:„Семейство Джоунс“
- екшън, комедия (САЩ, 2016),
режисьор Грег Мотола, в ролите:
Гал Гадот, Айла Фишър, Джон
Хем, Зак Галифанакис, Мерибет
Монро, Дзяо Мин, Ари Шафир
и др.
23.15 „Талисманът“ - романтичен, драма
(САЩ, 2012), режисьор Скот
Хикс, в ролите: Зак Ефрон, Тейлър
Шилинг, Блайд Данър, Райли
Томас Стюарт и др.
01.15 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.7 еп.7, 8
03.45 „Затворена мрежа“ - криминален,
драма (Великобритания, САЩ,
2013), режисьор Джон Кроули,
в ролите: Ерик Бана, Ребека Хол,
Джим Бродбент, Кирън Хайндс,
Риз Ахмед, Джулия Стайлс,
Диляна Буклиева и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Операция: История - предаване с
Росен Петров /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 Брюксел 1 - предаване за
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Европа и гражданите с Милена
Милотинова /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
19.00 Образование и бизнес: Истории
от бъдещето - международна
конференция, 10-то юбилейно
издание
20.30 Роден със сребърна лъжичка 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 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
Bloomberg TV
05.00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков най-интересното от седмицата
05.30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
- най-интересното от седмицата
06.00 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева най-интересното от седмицата
/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 Дейвид Бекъм: Издръжливост 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 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Дейвид Бекъм: Издръжливост 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 Смарт час с Живка Попатанасова
21.30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22.00 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
22.30 Правилата на играта - 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: Баба. Аня Маняни. Бакен. Шалан. Колев. Сакар. Ка. Талери. Омега. Те. Ирони. Узана. Щит. Болид. Лав. Цип. Сарот. Вата. Моно. Ирина. Ат. Тоника. Илона. Копан. Ретур. Нивелир. Патер. Чи. Ирани.
Орир. Теза. Итили. Ино. Торит. Салинас. Танин. Каракали.
Отвесно: Работещи момичета. Бала. Ипон. Визон. Бакелит. Нике. Ари. Евер. Соколи. Ин. Кан. Роба. Апирит. Синори. Арат. Каша. Илорин. Ниса. Мако. Итил. Пилар. Паламуд. Нора. Ила. Нарез. Ването. Ик. Лян.
Гала. Атерина. Каната. Уринал. Липа. Аватар. Роси.
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Йончева: Кранчето на газа държи Турция,
сега искат да й дадат и летището
"Концесията на Летище София най-вероятно ще бъде дадена на
турска фирма, което
представлява заплаха
за българската национална сигурност”, заяви водачът на евролистата на БСП Елена
Йончева.
"Днес кранчето за
газа се държи от Турция, искат да й дадат
и българското летище.
Ние няма да позволим
това да се случи. Няма
да позволим печеливши
предприятия да бъдат
раздавани в ущърб на
българския национален

Правителството отдава
всяко печеливше българско
предприятие, алармира тя
интерес", коментира
тя.
“Летище София е печелившо, в последните
години приходите му
се увеличават с 20% и
стигат до 168 млн. лв.
Печалбата на летището е почти 13 млн.
лв. годишно. Расте и
броят на пътниците.
Защо е нужно печелившо предприятие да се
дава на концесия?", попита Йончева.
Тя заяви, че това е

ТРЯБВА ДА СМЕ ПОНЕ ГЛАС НАД
ГЕРБ, ЗОВЕ ЗЛАТЕВА
„Основният ни залог е с един глас да сме над ГЕРБ и да
спечелим тези европейски избори, защото това е залог за бъдещето за България”, заяви в предаването
Лице в лице Деница Златева, кандидат за евродепутат
от листата на БСП.
„Моята кауза е европейска България. Това е нещо,
за което възнамерявам да работя и основната
причина да се кандидатирам”, добави тя.
По думите й ЕС се нуждае от реформиране заради
кризите от последните години. Според Златева фокусът на ЕС се е изместил от обикновения европейски
гражданин към големите корпорации и фирми.
На финала Златева добави, че според нея политическите семейства в България трябва работят заедно, когато
става дума за националния интерес. По думите й така
доверието в политическата класа ще се повиши.

така, защото правителството дава на концесия или продава всяко
печеливше
българско
предприятие, защото
работи за един тесен
кръг от хора. Йончева
каза още, че твърдението, че държавата е лош
стопанин, е абсурдно,
защото кандидатите,
които са подали оферти, са държавни фирми.
Йончева
припом-

ни, че БСП вече три
години
предупреждава, че това ще се
случи, а служебното
правителство
на
Герджиков е спряло
концесията, защото
тя представлявала
заплаха за българската национална сигурност.
"Това правителство е
една шайка и те сами
се наричат така. Тази
дума, вече е част от
речника на много български
организации,
сред които от днес е и

СТАНИШЕВ: БСП Е
СИЛАТА НА ПРОМЯНАТА
"Левицата е тази, която може да донесе
промяна в България и в Европа”, заяви
президентът на ПЕС и кандидат за евродепутат от БСП Сергей Станишев пред
журналисти във Варна. „БСП е силата
на промяната у нас. На евроизборите
хората трябва да преценят харесва
ли им статуквото или искат нова
перспектива”, посочи той.
"Има идентичност между статуквото
на управляващите в Европа и у нас. В
ЕС ЕНП управлява с консерваторите
и реформистите и с либералите, у нас
ГЕРБ е в коалиция с патриотите, чиито
решения често биват подкрепени от
ДПС. Силата, която може да промени
статуквото, е левицата. Ние искаме да

АИКБ, защото цената
на промишления ток се
вдига два пъти", каза
още Йончева. Водачът
на листата на БСП коментира, че за предприятията това означава
съкращаване на работни места и намаляване
на заплатите.
"Неслучайно сме на
последно място в Европа по всички показатели. Всичко това
е в резултат от корупцията,
сивата
икономика и срива
на чуждестранните
институции. Затова
26-и май трябва да
бъде денят на края
на ГЕРБ", заключи тя.
Материалът е платен.

върнем Европа към солидарността
и справедливостта. Да живеем в
Съюз, в който никой не е изоставен
зад борда. Затова ПЕС предложи на
европейските граждани манифест
за Нов социален договор за Европа.
Според последните проучвания ПЕС
и ЕНП са в практически паритет и
никой не може да предвиди изхода
от изборите. Доволен съм, че нашето
политическо семейство е единно и
работим в синхрон за постигане на
добри изборни резултати", коментира Станишев.
"Но не е достатъчно само да спечелим
евроизборите. За да имаме силата да
променим Европа, трябва да излъчим
следващия председател на ЕК, подчерта още Станишев и заяви, че за тази
цел са нужни силни партньори.

