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КОЙ ГИ ЧУВА?

Безлюдно премина предизборният митинг ГЕРБ и СДС в
Южния парк. На срещата с избиратели липсваха самите
избиратели. Електоратът го нямаше в птиятния уикенд. Алеята
в парка бе почти празна, споделиха очевидци. Кандидатите
за депутати в следващия Европейски парламент бяха
представени, като заедно с еврокомисаря Мария Габриел
и Александър Йорданов, бяха и Андрей Ковачев, Андрей
Новаков, Лиляна Павлова и председателят на СДС Румен
Христов.

8-и сме по пиене в света

В България живеем средно до 74,8 годишна
възраст, най-ниската продължителност в
целия ЕС

Ограничават достъпа до Мачу Пикчу

Откриха метод за предотвратяване
образуването на метастази

Авокадото потиска апетита

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

2

www.19min.bg

БЪЛГАРИЯ

www.19min.bg

БЪЛГАРИЯ

14.05.2019
брой 2295

bgnews@19min.bg

НОВИНИ

bgnews@19min.bg

НОВИНИ

Семейство Карадайъ с 5 еврокъщи
Над 6 млн. лв. са
преминали през фирми на роднини на
Мустафа Карадайъ,
сочи разследване на
сайта Биволъ. Само
по Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР)
фамилията е усвоила
над 1, 5 млн. лв. Балдъзата и шуреят на
шефа на ДПС стоят
зад четири къщи за
гости в родното му
село Борино. Семейството на политика
фактически държи
половината обекти
за настаняване в
населеното място,
финансирани с европейски средства.
Майката на Карадайъ пък стопанисва
семеен хотел в селото, построен по програмата САПАРД.
Според Биволъ шуреят на Карадайъ
Невредин Кючюк направо е абониран за
обществени поръчки
в общината. Фирмата му Виденица 2004
е изпълнили договори за над 3,5 млн. лв
самостоятелно или
в консорциуми. Отделно от това дружество на брата на

Зам.-шефката на ДФЗ, одобрила
проектите е No5 в евролистата на ДПС
Карадайъ има договори за още 1,3 млн.
лв. Ахмед Карадайъ е
общински съветник
в Борино и шеф на общинската структура на ДПС. Шуреят
на Ахмед пък е Музафер Ахмедов, който
по съвместителство
е зам.-кмет на селото с ресор “стихийни бедствия”.
Проверката
на
разследващия
сайт
сочи, че проектите с
финансиране по програмата за селските
райони са на фирмите: Чала инвест – 391
160 лв. за Изграждане

на къщип за гости
за селски туризъм,
Чала Тур с проект за
Изграждане на вилно
селище за селски туризъм в местност
Подмолата, с. Чала за
244 530 лв., фирма Трока с проект за 128 290
лв. за Изграждане на
къща за гости, местност Кастръкли, с.
Борино и Извора Инвест с проект Къща
за гости, преустройство на съществуващ
етаж и надстройка
на още един етаж. Закупуване на транспортни
средства
за 281 321 лв. и още

>>ВАС: ДФЗ ДА ПРЕДОСТАВИ
ИНФОРМАЦИЯ НА АНТИКОРУПЦИЯ
Върховният административен
съд (ВАС) окончателно потвърди
правото на Антикорупционния фонд (АКФ) за достъп до
документация на Държавен
Фонд Земеделие (ДФЗ), свързана
с одобрение на заявленията за
финансово подпомагане.
Предмет на приключилия
съдебен спор е решение от 27
октомври 2017 г. на ДФЗ, с което
се отказва предоставяне на поискана от АКФ информация от ДФЗ.
Мотивите за отказ бяха, че информацията не била свързана с

обществения живот на България
и тя няма да помогне на АКФ за
съставяне на мнение относно
дейността на ДФЗ.
Решението за отказ беше обжалвано от АКФ пред съда, който
потвърди, че в случая иде реч
именно за обществена информация и заявителят има право на
достъп до нея.
Последва обжалване от ДФЗ и с
решение от 8 май т.г. съдебният
спор приключи окончателно
в полза на АКФ без право на
последващо обжалване.

един проект на същата фирма за Благоустройство и озеленяване на къща за
гости и закупуване
на средства за неземеделска
дейност,

за който са взети 38
968 лв.
Общото между всички тези фирми са
имената на Затие
Караахмед, която е
сестра на Джеврие,
съпругата на Мустафа Карадайъ и негова балдъза. Невредин Кючюк, който е
брат на Джеврие и
шурей на Карадайъ,
както и на съпругата на Невредин
– Гюлтен Кючюк.
Затие е и съпруга
на кмета на Борино
Мустафа Караахмед,
който е баджанак на
Карадайъ.
За да не бъде толкова очевидна концентрацията на европроекти в едни и
същи лица, фирмите
първоначално са оф-

Т. Дончев: Апартамент гейт да се нищи докрай
"Този скандал трябва да бъде разплетен
докрай, това е от първостепенна важност", заяви пред bTV вицепремиерът
Томислав Дончев във връзка с апартаментната сага. „Скоро ще имаме яснота
дали някой от замесените в скандалите
е виновен”, прогнозира вицепремиерът.
Той подчерта, че има доверие в антикорупционната комисия като българска
служба, избрана по регламентирания от
закона ред.
По отношение казуса с къщите за гости,
построени с европейски средства, а
използвани като частни вили, Дончев
коментира, че това е "гнусна практика".

Събира се финансова корекция от нарушителите, подчерта вицепремиерът.
За предишния програмен период се налагат финансови корекции, които възлизат на
много повече от 11 млн. лв. "Сумата нарушителите с къщи за гости трябва да изплатят на
държавата", допълни вицепремиерът.
"Реалната корупция няма как да се измери,
а само усещането за нея", посочи вицепемиерът. „Нелепо е някой да твърди, че в
България, видите ли, нямало корупция,
има само усещане. То във всяка развита държава има, оставаше у нас, където
нравите определено са по-ниски, да
няма корупция”, възкликна той.

ормени на подставени лица, но впоследствие са придобити
от Затие, Невредин
и жена му Гюлтен.
Изследването на имотните сделки потвърждава, че още
от самото начало
зад тези проекти са
стоели роднините
на Карадайъ.
Друга врътка е, че
са заявени уж отделни проекти, но
всъщност е изграден един общ комплекс от няколко
къщи за гости, който се предлага в интернет като Вили
Чала. Къщата При
езерото, която е на
съпругата на шурея
Невредин – Гюлтен
Кючюк, също е с контактен телефон на
балдъзата на Карадайъ – Зетие Караахмед.
Главен
разпределител на средствата по ПРСР се явява
Атидже Алиева Вели,
която е несменяема
зам.-шефка на ДФЗ
с ресор именно по
тази програма и в
момента кандидат
No 5 от европейската листа на ДПС. На
изборния плакат е
баш до лидера Кара-

дайъ - No 1 в листата. Според правилата финансирането
на обекти на свързани лица е забранено да се ползват от
фондовете на ПРСР,
тъй като идеята
на програмата е да
подпомага
малкия
местен бизнес, а не
роднините на политици, които да изграждат туристиче-

ски комплекси.
Самата тя няма
нито къща за гости,
нито дори апартамент в София. Нейният баща обаче е
закупил луксозен апартамент в София, който тя ползва, но не е
декларирала този факт.
Останалите къщи
за гости в Борино
също не са на случайни хора. Тим – Бори-

ГЕРБ С ЖАЛБА В ЦИК СРЕЩУ РАДЕВ
От ГЕРБ внесоха жалба в ЦИК срещу
президента Румен Радев. В мотивите
си те посочват, че е срещу участието
на президента в предизборната кампания на БСП.
Според ГЕРБ предизборният щаб на
БСП се намира в президентството,
тъй като Иво Христов, в качеството
му на евродепутат в листата на БСП,
продължава да бъде шеф на Стратегическия съвет към президента, заявиха
от ГЕРБ.

Припомняме, че миналата седмица
БСП внесе жалби до ЦИК и СЕМ за
използването на държавен ресурс за
водене на предизборна кампания от
страна на премиера Бойко Борисов. В
тях БСП настоя да за санкциониране
на премиера заради нарушаване на
правилата за финансиране на предизборната кампания, както и за нарушаване на правилата за предизборна
агитация. ЦИК обаче не установи
нарушения от страна на Борисов.

НСИ: ЖИВЕЕМ НАЙ-МАЛКО В ЕС
Очакваната средна продължителност
на живота общо за населението на
страната, изчислена за периода 2016
- 2018 г., е 74.8 години, като спрямо
предходния период (2015-2017 г.)
остава непроменена, съобщи НСИ.
България заедно с Латвия (74.9) е сред
страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в
ЕС, а с най-висока са Испания (83.4)
и Италия (83.1).

Средната продължителност на живота
при мъжете у нас е 71.4 г., докато при
жените е със 7 години по-висока - 78.4
г..
Средната продължителност на живота
на населението в градовете е с 2.9
години по-висока (75.7 г.) отколкото на
населението в селата (72.8 г.).
Спрямо 2008 г. за населението в
градовете има увеличение с 2.3 г., а за
населението в селата е с 1 година.

МВНР ПРИВИКА ТУРСКИЯ ПОСЛАНИК
МВнР привика турския
посланик
„Турските инвеститори
следва да се съобразяват с официалния език
в България”, апелираха
от Външно на проведената среща във ведомството с посланика
на Турция в България
Хасан Улусой. „По-подходящо би било те да

но с финансиране 391
160 лв. е на общинския съветник от
ГЕРБ Джамал Реджепов Асанов. Маститият бизнесмен и
концесионер на ловни
стопанства Стефан
Даскалов пък е обновил ловния си дом
с европари под прикритието на къща
за гости на фирма на
дъщеря си в селото.

подкрепят изучаването
на български език от
своите кадри. В България изучаването на
чужди езици е въпрос
на свободен избор
на всеки български
гражданин”, заявиха от
министерството.
Улусой бе привикан
след изявлението си в
Кърджали от 11 май, в

което призова българите да учат турски
език, като предпоставка за увеличаване
на инвестициите в
страната.
По време на дипломатическия разговор
е подчертано, че
вложенията в България
не могат да бъдат обвързвани по никакъв

начин с изучаването на
турски език. Инвестициите трябва да се
основават на икономическа логика.
Пред турския посланик
е изразена позицията,
че изказването му е
политически неприемливо и не отговаря
на очакванията на
българската страна за
поддържане на приятелски и добросъседски отношения.
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НОВИ 160
ЛЕКАРСТВА СА
ИЗЧЕЗНАЛИ ОТ
ПАЗАРА У НАС

Стотици лекарства
бяха спряни от продажба у нас през 2018
г., сочи докладът на
Националния съвет по
цени и реимбурсиране
на лекарствата, пише
Сега.
158 са процедурите,
разгледани от съвета,
за изключване на
лекарствени продукти
от позитивния списък
на препарати, плащани
от НЗОК и МЗ и за заличаването на цените им.
Производителите на
тези медикаменти или
са ги спрели изобщо
от производство, или
спират да ги внасят у
нас, като най-честата
причина е, че не им
е изгодно. Цените на
медикаментите в България преди облагането им с ДДС са сред
най-ниските в Европа
и компаниите отдавна
твърдят, че нямат интерес да продават на
толкова малък пазар.
Отделно производителите на 40 други
лекарства са поискали продуктите им
да бъдат извадени от
позитивния списък и
да им бъде вписана
цена в регистъра на
пределните цени, т.е. те
остават у нас, но само
на свободна продажба,
без отстъпки от НЗОК.
С изтеглянето на лекарствата позитивният
списък намалява с 8
международни непатентни наименования,
т.е. от него излизат
препарати, за които не
остава алтернатива.
От друга страна 180
са процедурите за
включване на нови
генерични лекарства в позитивния
списък през 2018 г.,
сочи докладът. 32 пък
са напълно новите
продукти и те са от 21
нови международни
непатентни наименования.
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>>АРЕНДАТОР ПРЕГАЗИ РОМ С 14 ПРИСЪДИ, ДОШЪЛ ДА КРАДЕ В НИВАТА МУ
Aрендатор уби крадец, влязъл в нивата му в Болярино. ”Кръв за кръв
ще има”, заканиха се в ромската махала, където е живял убитият Петър.
Собственик на кравеферма от село Болярино прегази и уби крадец в
опит да го прогони от терена си. Селскостопанският производител
Димитрис Пирилис е от кипърски произход. Занимава се със
земеделие у нас от 10 години насам. Според запознати ромите
отишли да крадат от окосената люцерна на фермера.
В събота, около 1 ч. през нощта той забелязва трима мъже да влизат в
имота му, за да крадат люцерна. Подгонва единия от тях с джипа си и
го прегазва. Другите двама не са пострадали.Пирилис е задържан. На-

правил е пълни самопризнания и ще му бъде повдигнато обвинение
за предумишлено убийство, съобщиха от прокуратурата. Близките на
кипърския бизнесмен твърдят, че имотите му не за първи път стават
мишена на крадци. Преди четири години, като отмъщение, била
подпалена и неговата къща.
Окръжния прокурор Румен Попов съобщи, че 30-годишният Петър
има 14 присъди. Другите двама апаши са също рецидивисти - съответно с 2 и 9 осъждания. Установено е, че убитият и един от съучастниците му са крали коне и крави от същия фермер. Тогава П.Г. е
получил 7 г. затвор, а вторият - 4 г.

Кметът на Септември с
2,5 г. условна присъда
Градоначалникът от ГЕРБ бе
осъден за укриване на данъци
Окръжният съд в
Пазарджик
призна
за виновен кмета на
Община Септември
Марин Рачев (ГЕРБ)
за укриване на данъци. Той получи условна присъда лишаване
от свобода от 2,5
години с 4-годишен
изпитателен срок.
Градоначалникът ще
трябва да заплати
и сумата от 115 106
лева.
Обвинението към
Рачев за укриване
на данъци е за периода преди да поеме
управлението на общината, когато е

бил търговец на горива. Прокуратурата поиска 5 години
затвор и конфиску-

ване на имуществото му.
Според
съдебния
състав през периода

14 февруари 2005 - 5
април 2007 година в
качеството си на
едноличен търговец
и при условията на
продължаващо престъпление,
Марин
Рачев е избегнал плащането на данъци в
особено големи размери - 118 923 лева.
Освен това е посочил
неверни данни в данъчните си декларации, предаде Фокус.
Градоначалникът
ще трябва да заплати и сумата от 115
106 лева заедно със
законовата лихва от
2006 година до сега,
а също и разносkи по
делото в размер на 6
034 лева. Присъдата
може да се обжалва в

15-дневен срок пред
Апелативен съд Пловдив.
След произнасянето
на съда, Марин Рачев
заяви пред журналисти, че ще обжалва
присъдата,
защото
се счита за невинен.
Прокурорът по делото
Паун Савов не отговори еднозначно дали
държавното обвинение
ще обжалва наложеното на Рачев наказание
и заяви, че ще обмисли
това, след като се запознае с мотивите на
съда за произнесената
присъда.

четете още на

www.19min.bg

>>ЦАЦАРОВ: КОНСУЛТАЦИИТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ИЗБОРА НА НОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР СА ПОДРАНИЛИ
КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ИЗБОР НА СЛЕДВАЩ ГЛАВЕН ПРОКУРОР, КОИТО ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА РУМЕН РАДЕВ ЗАПОЧНА ВЧЕРА В
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, СА ПОДРАНИЛИ И СА ПРИБЪРЗАН ПРОЦЕС. ТАКОВА МНЕНИЕ Е ИЗРАЗИЛ ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СОТИР
ЦАЦАРОВ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА ИМ, КОЯТО ПРОДЪЛЖИ ПОВЕЧЕ ОТ ЧАС.
ЦАЦАРОВ ПРИПОМНИ, ЧЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТКРИТА НА 10 ЮЛИ (СЛЕД
ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА) ИЛИ НАЙ-КЪСНО НА 10 СЕПТЕМВРИ. ТЕОРЕТИЧНО ИЗБОРЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ В КРАЯ НА
ОКТОМВРИ ИЛИ НАЧАЛОТО НА НОЕМВРИ.
СПОРЕД ЦАЦАРОВ ТЕЗИ КОНСУЛТАЦИИ СА ПОДРАНИЛИ. СРЕЩАТА Е ПРЕМИНАЛА "В СПОКОЕН И КОНСТРУКТИВЕН ДУХ",
СЪОБЩИ ОЩЕ ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР.
ТОЙ СЪЩО ТАКА Е ПОДЧЕРТАЛ, ЧЕ КОНСУЛТАЦИИТЕ НЕ БИВА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМАТ КАТО ОПИТ ЗА ВЛИЯНИЕ, ТЪЙ КАТО ПРЕЗИДЕНТЪТ НЯМА УЧАСТИЕ В ПЪРВИЯ ЕТАП ПРИ ИЗБОРА НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР.
ДНЕС ПРЕДСТОИ СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ЛОЗАН ПАНОВ, А В ЧЕТВЪРТЪК - С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ.
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Как Щрабаг ни взема 12
млн.лв./км да “строи” вече
готов път: двойно над
цената на магистрала
Как чуждата Щрабаг мина сензационно
от 15-о на 7-о място
сред най-надарените
с поръчки строителни
фирми у нас? Като взе
да прави на практика
готовия път от Драгоман до сръбската граница срещу 11 785 714,
29 лв. на километър,
при положение че според ресорния зам.-министър на регионалното развите цената
на км МАГИСТРАЛА,
което е значително
по-скъпо за изгаждане
нещо у нас била 3 млн.
евро или под 6 млн. лв.
на километър, с все
съоръженията и естакадите на възлите.
Какво ново ще прави
Щрабаг: на някои места, където е възможно, ще се появи по едно
допълнително платно
– нещо като аварийна
лента. Шосето сега е
в съвсем прилично състояние, в най-добрия
случай има нужда от
козметични и доста евтини намеси тук-таме,
а по евронастояване и
по логиката на живота
трябваше да стане магистрала. Но не би.
Нищо, че ще струва
на данъкоплатеца два
пъти по-скъпо. Ще си
остане просто скоростен път – и сега е с две
ленти във всяка посока.
Част от средствата
за финансиране са осигурени по Механизма за
свързване на Европа на

ЕС, който обаче се финансира и от българското участие в бюджета
на Общността, сиреч
от хазната, сиреч от
всеки от нас, а останалите са от републиканския бюджет, уточняват от АПИ. Една
година след отварянето
на офертите за пътя

от границата със Сърбия до пътния възел при
Драгоман Агенция Пътна
инфраструктура
(АПИ) подписа договор с
изпълнител. Това е обединението Страбаг Бпа
ДЗЗД, в което участват Щрабаг, Страбаг
Сп. з.о.о., Полша и Битумина Гмбх - Бълга-

рия, собственост на
австрийско дружество.
Обърнете внимание
на това изписване по
два различни начина –
Щрабаг и Страбаг, защото за него ще стане
дума в следващия ни
материал по темата
за фирмата, строяща
небостъргач в центъ-

ра на София, при което
гази всякакви норми и
окупира цели квартали.
Тя се подвизава и като
Щрабаг, и като Страбаг дори в регистрите
ни за обществени поръчки, където фигурира с взети от джоба
ни стотици милиони
лева. Ще четете...
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ЦЕЦИ КРАСИМИРОВА ВДИГНА СВАТБА ЗА €1 МЛН.
ЦЕЦИ КРАСИМИРОВА СЕ ОМЪЖИ ЗА АМЕРИКАНСКИЯ БИЗНЕСМЕН МАЙКЪЛ СТРУМЕЙТИС В КАТАЛУНСКИЯ КУРОРТ СИТЖЕС. „НАЙ-НАКРАЯ СЕ ОТКРИХМЕ И ЗАЕДНО
СМЕ ПО-СИЛНИ, ОТКОЛКОТО РАЗДЕЛЕНИ! МАЙК, ОБИЧАМ ТЕ ЗАВИНАГИ“, ОБЯВИ
ЦЕЦИ СЛЕД ЦЕРЕМОНИЯТА.БУЛКАТА ОБЛЕЧЕ МАСИВНА БЯЛА РОКЛЯ, ОБСИПАНА С
НЕЖНИ ПЕРА НА РОДНАТА ДИЗАЙНЕРКА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА. ШЛЕЙФЪТ БЕ ДЪЛЪГ
БЛИЗО 4 МЕТРА. КОСТЮМЪТ НА МАЙК СТРУМЕЙТИС - КЛАСИЧЕСКИ ФРАК, Е ДЕЛО НА
БЛИЗКИЯ МУ ПРИЯТЕЛ ТОМ ФОРД. НАД 6 МЕСЕЦА МАНЕКЕНКАТА ПРИГОТВЯ СОБСТВЕНАТА СИ СВАТБА ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕТАЙЛ. ТОВА РАЗКРИ БЛИЗКИЯТ Й ПРИЯТЕЛ
И СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН МОДЕЛ МАРИАН КЮРПАНОВ. ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪБИТИЕТО БЕ ОЦЕНЕНА НА НАД 1 МИЛИОН
ЕВРО, А МАЙК И ЦЕЦИ БЯХА ПОКАНИЛИ НАЙ-БЛИЗКИТЕ СИ ПОЗНАТИ ДА НОЩУВАТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ УИКЕНД. НА БРЕГА НА
МОРЕТО, ПРЕД ОЧИТЕ НА НАД 300 ГОСТИ, МАНЕКЕНКАТА ЗАПОЧВА НОВИЯ СИ ЖИВОТ НА ОМЪЖЕНА ЖЕНА. В ПРОГРАМАТА
СЕ ВКЛЮЧИ АНСАМБЪЛ БЪЛГАРЕ, ТРИМАТА БГ ТЕНОРИ, ЗВЕЗДИ ОТ АХАТ И ФОЛК ЗВЕЗДАТА ПРЕСЛАВА.

Филмът на
Яна Маринова с
първи трейлър

Година, след като зарадва
любителите на българското
кино с Привличане - лентата,
която беляза първия й опит в
продуцентството и писането на сценарий, популярната
актриса Яна Маринова се захваща с наливането на основите на следващия си проект
- Диви и щастливи. Дебютното промовидео към лентата,
продуцирана от Александър

Сано и режисьора Мартин Макариев, вече се появи онлайн.
„В Привличане направихме големи компромиси с бюджета,
най-вече по отношение на хонорарите, но не и на качеството“, коментира Маринова
пред Еva, като посочва, че сред
именно финансите са станали основна причина тя да не
изпълни мечтата си да включи култовата песен We Will

КИМ КАРДАШИЯН ПОСРЕЩНА
ЧЕТВЪРТОТО СИ ДЕТЕ
Риалити звездата
Ким Кардашиян посрещна у
дома четвъртото
си дете заедно
със съпруга си
– рапъра Кание
Уест.Въпреки че
наруши мълчанието си по приветстването на
момченцето, Ким все още
пази в тайна неговото име. „По
принцип чакаме бебето да се
роди и да видим как изглежда,
за да преценим кое име му
отива. Свикнала съм да чакам
три.четири дни и тогава да

усетя името
на децата“,
разкри неотдавна гордата
майка. Това е
четвърто дете
за звездното
семейство и
второ такова,
родено от сурогатна майка.
Седмица преди да прегърне
наследника си, Кардашиян
организира и бебешко парти,
напълно в унисон, оказа се,
на неговия характер. В акцент
на тържеството бе поставена
медитацията.

Rock You на Queen във филма
си. По думите й, правото за
синхронизиране на парчето
в кинопродукция струва 15
хиляди лева. С част от музикалното оформление на Диви
и щастливи ще се включи Александър Сано, който разкри, че

ще запише следващата си песен специално за саундтрака
на филма. С участие в лентата ще се разпишат още Луиза
Григорова-Макариев,
Дария
Симеонова, Димо Алексиев и
британският актьор Базил
Ейденбенц.

ПОЧИТАТ ПАВАРОТИ С НОВ
АЛБУМ И ФИЛМ
Албумът PAVAROTTI е завладяващо потапяне в света на
музикалната икона Лучано
Павароти, тенорът, който
привлече хората към оперните театри. Носителят на
Грами, режисьорът Ron
Howard, осигурява на публиката места на първи ред
за опознаването на Гласът,
Човекът и Легендата. Тавата
обединява най-великите му
изпълнения през годините, както и неиздавани до
момента лайв изпълнения
с Зукеро и Андреа Бочели
(Miserere) и с Боно (Ave
Maria). Записите от албума

Ш

ест изключителни
вокални
таланта
бяха избрани от
своите треньори за финалисти по време на първите Нокаути в Гласът на България.
За последен път в сезон 2019
Михаела Филева и Иван Лечев
имаха правото да посочат найдобрите участници от своите
отбори, с които да продължат
към концертите на живо – последният етап от музикалната битка в най-гледаното
шоу у нас. Двамата треньори
влязоха в най-напрегнатия момент от предаването с отбо-

ри от по седем души, като след
индивидуалните изпълнения на
сцената, те избраха на финал
да отидат Христиан Ненов,
Вениамин Димитров и Надежда Александрова от отбор Михаела, и Ива Георгиева, Симона
Симеонова и Николай Воденичаров-Никеца от отбор Лечев.
Първото издание на Нокаутите се превърна в истинско психологическо изпитание, както
за участниците, така и за
треньорите, а най-емоционална в реакциите си бе Михаела
Филева, която плака на сбогуване с талантите си.

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

Да танцува танго насред кафене в търсене
на любовта – така виждаме актрисата Койна
Русева във видеоклипа
към първия й музикален проект. Песента
Нависоко, в която звездата от Скъпи наследници партнира на поп идола Миро, направи премиерата си през уикенда.
Русева призна, че се е влюбила в
текста и мелодията, изпратени й
от авторката Биляна Чокоева-Ангелова, още от първото слушане.
Поканата да се включи в проекта
тя получила от Игор Марковски,

който е продуцент на Нависоко,
и изобщо не се колебала дали да
се съгласи.Песента дала повод
на Койна да се запознае с Миро,
от когото винаги се е възхищавала, и останала очарована от
съвместната им работа. Автори
на клипа са Васил Стефанов и
Стефка Николова.

Връчват отличията Златно перо
са включени в предстоящия нов едноименен
биографичен филм за легендарния тенор. Павароти
посвещава живота си на
музиката и гласа си на света, а албумът е посветен на
вечния гений и забележителната му история.

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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Михаела Филева и Иван Лечев избраха
своите финалисти

КОЙНА РУСЕВА И МИРО С ДУЕТНА ПЕСЕН

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

ГРАДСКА

14.05.2019
брой 2295

Всяка година от 1995 година
насам престижните отличия
Златно перо се присъждат за
принос към българската култура и изкуство, като тази
година церемонията по награждаването ще отбележи
тяхната 24-та годишнина.
Тази година те ще връчат призовете на тържествена церемония, която ще се състои на
22-ри май от 16:00 ч. на Ларгото в центъра на столица-

та. Сред носителите за 2019
година блестят имената на
емблематичния певец Васил
Найденов, писателката Здравка Евтимова, актьора Владимир Пенев, феноменалната
пианистка Пламена Мангова,
изтъкнатия композитор Стефан Димитров, джазмена Ангел Заберски, диригента Юли
Дамянов и други изтъкнати
творци. Едно от отличията
се присъжда на амбициозния
екип на Софийската филхармония, по повод 90-годишнината
на оркестъра. Отличените
ще получат изящната брошка
във формата на писец, която
се изработва от 24-каратово
злато.

УБИВАЙКИ ИЙВ ТРИУМФИРА
НА НАГРАДИТЕ БАФТА
Сериалът Убивайки Ийв
блесна като големия победител на церемонията по връчването на телевизионните
награди БАФТА в Лондон.Поредицата бе избрана за найдобра драма. Джоди Комър
и Фиона Шоу, които се разписват с участие в сериала,
бяха отличени съответно за
най-добра актриса и най-добра актриса в поддържаща
роля.Екшън драмата, която
проследява агенти на МИ-6,
тръгнали по следите на убиец, спечели също призовете
за оригинална музика и звук.
Патрик Мелроуз бе избран за
най-добър мини сериал, а звездата в него Бенедикт Къмбърбъч - за най-добър актьор.
Сериалът получи също отличието за най-добър сценарий

в категорията драма. Стивън Фриърс грабна статуетката за най-добър режисьор
за Един много английски скандал, който взе още отличията за костюми и най-добър
актьор в поддържаща роля Бен Уишоу. Международната
награда БАФТА бе присъдена
на сериала Наследници.

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

ТЪНКО ЧЕРВО, НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
Масленият разтвор на
MagCombo се движи бавно и
обгръща чревните власинки

ЧРЕВНИ ВЛАСИНКИ, УГОЛЕМЕН ИЗГЛЕД
MagCombo постига максимална
абсорбираща повърхност,
задейства се дифузия
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ХОРОСКОП

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

Денят на Овните ще премине в
забързано темпо. Телците да бъдат
внимателни в работата си и да не
подценяват конкурентите си. На
Скорпионите ще им се налага да
вземат важни решения. Водолеите
са мотивирани да покажат найдоброто от себе си.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Денят ви ще
премине в забързано темпо.
Служебните
ангажименти ще ви поемат
от сутринта и за почивка
няма да ви остане време.
Бъдете старателни и с качествата, които притежавате, ще напреднете бързо.

Променливото ви
настроение
през този
ден може доста да
повлияе на качеството на
работата ви. Опитайте се
да разрешите проблемите, които ви интересуват,
не се страхувайте.

Денят предлага
големи възможности особено
на онези от Вас,
чиято работа е свързана
с общуването и контактите с различни хора. С
дипломатичност и нюх
успявате да се справите
с екстремни ситуации.

Инициативността ви ще
ви направи
съпричастни
на интересни събития
днес. Възможно е да ви се
открият нови и неподозирани възможности за
реализация.

Телец

Лъв

Скорпион

Бъдете внимателни в работата си и не
подценявайте
конкурентите си. Възможен е конфликт, от който
ще извлечете значителни
дивиденти. Не допускайте тревогите за ваши
близки да помрачават
настроението ви.

Творческите личности ще имат
един ползотворен и успешен
ден. Ще останете доволни
от себе си. За всички
представители от знака е
важно да бъдат коректни в
отношенията си на всички
нива на общуване.

Близнаци

Дева

Старайте се днес
да бъдете максимално съсредоточени в работата
си, тъй като често ще
Ви се налага да взeмате
важни решения, от които
ще зависи посоката, в
която се развивате. Старайте се да не действате
прибързано и обмисляйте
решенията си

Водолей

Погрижете се
да изчистите
възникналите
недоразумения
с околните, като им засвидетелствате доброто си
отношение към тях. Това
ще ви помогне да станете
по-работоспособни и
да придвижите напред
задачите си.

Жадни за успехи,
ще се впуснете в
поредното предизвикателство,
загърбвайки съмнения
и лични предпочитания.
Ангажиментите ще ви
срещнат с други, не помалко амбициозни от вас
хора и в тази връзка не е
изключен сблъсък.

времето
Днес над страната ще преобладава
облачно време с превалявания от дъжд.
Минималната температура ще бъде 8°, а
максималната 23°.

Стрелец

Възможните
промени в
програмата ви
ще ускорят приключването на започнати
проекти или други важни
развития в живота ви. Ще
се съобразявате с тях, и
без друго възможностите
ви за избор ще са ограничени.

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
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА

Риби

Задълженията
ви днес няма да
ви натоварват,
напротив. Имате желание и амбиция
да се впуснете в сфера,
нова за вас. Привлечени
сте от възможност, свързана с инвестиции, но и
перспективна.

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: 10о max: 18о

min: 11о max: 21о

Варна

min: 12 max: 17

Велико Търново

В Пловдив ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура
ще бъде 9°, максималната 22°

min: 10о max: 19о

min: 10о max: 22о

В Перник ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура
ще бъде 8°, максималната 21°

София 1000,

Мотивирани
сте да покажете на другите
най-доброто от
себе си. Денят се свързва
и със силно изразената
Ви активност в делови и
личен план. Няма какво
да Ви възпре и откаже от
намеренията Ви.

София

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

Излиза от 01.09.2008 г.

Изданието използва снимки от

В София ще бъде предимно облачно с валежи
от дъжд. Минималната температура ще бъде
10°, а максималната 19°

Във Варна ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 12°,
максималната 17

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Перник

Пловдив

о

Бургас

min: 13о max: 17о
min: 8о max: 21о

min: 9о max: 22о
Сандански

Кърджали

min: 7о max: 20о

min: 8о max: 20о

Известна главно с
ръста си, най-нашумялата
напоследък
сграда в София – Златен Век поставя найвисоко летвата за луксозното жилищното
строителство у нас.
След реализирането на
Златен век взискателният български клиент ще пожелае всичко. Планински свеж
въздух у дома, ниски
енергийни разходи, невидимо сметосъбиране.
През
70-те/80-те
години на миналия
век японският архитект Кишо Курокава неслучайно избира
мястото за своята
висока сграда - като
първи символ на връзката между епохите –
Японския хотел – там
горе, на хълма! Висока
сграда не се строи в
подножие, а на високо! Недалеч от неговата висока сграда
се ражда и Вторият
символ на връзката
между епохите - сграда Златен век. Сграда, която ще остави
отпечатък на нашето време, но и която
ще бъде емблема на
София,като един от
модерните европейски градове.
Какво да очакваме
от новия символ на
столицата – сградата Златен век?

о

www.19min.bg

ГРАДСКА

14.05.2019
брой 2295

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

Предлага платформа с 360-градусова
панорама
Върхът на Златен
век ще бъде споделен с
всеки, който пожелае
да види София както
от никъде досега. На
последния етаж се
предвижда т.нар. view
point - достъпен за
всички. На тази платформа е предвиден
уникален - с дизайн на
светеща сфера - рес-
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Какво не знаете за
сградата Златен век?

торант. Мястото ще
се превърне в гореща
точка за туристите
и във възможност за
романтични мигове.
Отваря нови публични пространства
Златен век не е затворен в себе си свят,
а придобивка за своя
район и за София. Първите две нива на сградата са на разположение на всички жители
и гости на столицата. На тях ще има
търговски
център,
кафе-сладкарница, клубен етаж, зала за танци, пилатес и йога,
спа зона със закрит
басейн, фитнес, детска зала, покривна озеленена тераса с водно
огледало.
Демонстрира впечатляваща архитектура
Една
амбициозна
висока сграда не е
струпване на етажи,
а творба на монумен-

талното градско изкуство. Тя участва в
оформянето на специфичния силует на
града, т.нар. skyline,
внася в него изненада,
енергия, ритъм. Със
задължаващото име
Златен век, новата
сграда вгражда символиката на растежа
и благоденствието в
трите стилизирани
житни класа, които се
извисяват от арки на
трийсет метра височина.
Не допуска офис
естетика
Предубежденията
към високите сгради
се дължат най-вече на
впечатления от някои,
които са строени за
офиси: еднообразни и
сякаш херметично запечатани. Проектът
на Златен век доказва, че високата сграда
може да бъде топла,
гостоприемна, отворена за средата си.

Осигурява планински въздух в града
Рекуператорната
система
използва
температурата на
отработения въздух
от помещенията, за
да затопли или охлади постъпващия свеж
въздух, без двата потока да се смесват.
По този начин се намалява драстично потреблението на енергия в цялата сграда и
се повишава качеството на въздуха до
желаните параметри
на влажност и йонизиране. За пръв път в
София АРТЕКС въвежда рекуператорната
система,
следвайки
примера на все повече
страни от ЕС.
Прави невидима
сметта
Сметта стига до
сутерена
директно
от всеки етаж. В сутеренното ниво стетта се насочва към
различен
колектор
според вида на отпадъка. Във и около
сградата няма да се
виждат никакви контейнери.
Гарантира стабилност при трусове
Със съзнанието, че
София е в сеизмична
зона, Златен век не
само е проектирана в
стриктно съответствие с еврокодовете
за земетръсна устойчивост, но отговаря
на най-строгите калифорнийски норми по
този показател.
И непоклатимост
срещу вятъра
Фасадната система, разработена за

Златен век, е специално оразмерена на
вятър и е преминала
през реални натоварвания в т.нар. аеродинамичен тунел.
Предвижда непрекъсваемо електрозахранване
Абсолютната
независимост и непрекъсваемост на електрозахранването
се гарантира чрез
резервирано захранване 1-ва категория
от електропреносната мрежа заедно със
захранване от две
подстанции и самостоятелен дизел генератор.
Противопожарната защита е приоритет
Самостоятелен резервоар за гасене с две
независими системи
за гасене с противопожарни кранове, системи за вентилация с
повишено налягане и
отдимяване в случай
на пожар, специално
монтирани говорители във всеки етаж и
имот са само част от
противопожарното
оборудване.
Нещата,
които
правят Златен век
сграда от най-ново
поколение:
сигурна,
енергийно ефективна,
изключително функционална, биха могли
да продължат с много
други черти, например със специалната
инсталация за питейна вода. Но за София
не по-малко важно
е, че сградата гради
МОСТ МЕЖДУ ВРЕМЕНАТА.
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СПОРТ
НОВИНИ

www.19min.bg
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Брад, Лео, Слай, Делон и
Елтън Джон правят Кан 2019

В Сити вземат
€ 23 млн. бонуси
при требъл
Само един трофей дели
тима на Гуардиола от
заветната цел
Футболистите
на
Манчестър Сити ще
разделят бонуси в размер на над € 23 млн.,
ако спечелят требъл
през този сезон. Гражданите са само на един
трофей
разстояние
от голямата си цел.
В неделя вечер възпитаниците на Хосеп
Гуардиола
станаха
шампиони на Англия
за втора поредна година, след като победиха с 4:1 Брайтън.
Новите-стари шампиони събраха през
този сезон актив от
98 точки, само с една
повече от втория Ливърпул. Сити повто-

www.19min.bg
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ри постижението на
другия манчестърски очарование за сините онската лига. Грандът финал от Тотнъм след
гранд Юнайтед, който през сезона пък бе от- от Манчестър бе ели- изключително драмаза последно стана два падането от Шампи- миниран на четвърт- тична битка.
пъти подред шампион
в едно от най-конкурентните първенства
на Стария континент.
Другата събота воКубрат Пулев може
деният от Гуардиола
да се изправи срещу
тим ще играе на фиАнтъни Джошуа до края
нала за FA Cup, където
на тази година. Това
ще срещнат Уотфорд.
обяви мениджърът на
Бонусите в Манчессветовния шампион на
тър Сити се разпреIBF, WBA, WBO и IBO Еди
делят на база изигразащото Джошуа иска
ди Оскар Ривас. Може
Хърн. “Джош ще се
ните минути през
да участва в големи
би Джош ще се бие с
бие на 1 юни и след
сезона. Това означава,
битки, но какво можем
Тайсън Фюри, може би
това през ноемвриче Рахийм Стърлинг
да направим. Можем
ще предпочете задълдекември. Именно
просто да продължим
жителния претендент
и Едерсон ще вземат
тогава искаме да се
да печелим. Разбрахме, на IBF Кубрат Пулев.
състои мачът с Уайлнай-много от тях.
Всичко може да се
дър”, заяви Хърн пред че Усик се е контузил
Единственото раз-

Мениджърът на Джошуа:
Възможен е мач с Пулев през декември

Скай Спортс.
“Нещата, което чуваме
от неговия лагер обаче не са много окуражаващи за нас, че този
мач ще се проведе”,
добави той.
“Разочароващо е,

и няма да се бие на 25
май, но той ще бъде
задължителен претендент, така че боят
може да се случи през
декември. Или пък с
Дилиън Уайт, който
първо трябва да побе-

случи. Наистина найважното нещо за тези
четирима боксьори
е просто да спечелят
следващите си боеве,
защото в тази дивизия
всичко е възможно”,
заяви Еди Хърн.

НОВ СПАД ЗА ГРИШО, ВЕЧЕ Е 48-И
Най-добрият български тенисист Григор
Димитров падна с две
места световната ранглиста. 27-годишният
Димитров, който през
миналата седмица
загуби още в първия
кръг на турнира от
сериите Мастърс в
Мадрид, запази актива
си от 985 точки, но
вече е 48-и класацията
на АТР.
Лидер остана шампионът от Откритото
първенство на Австралия Новак Джокович с

12115 точки, следван
от Рафаел Надал (Испания) със 7945 точки.
Швейцарецът Роджър
Федерер е трети с
5770 точки.
През тази седмица
българинът ще участва
на Мастърса в Рим, а
след това му предстои
участие на втория
турнир от Големия
шлем за годината –
Ролан Гарос. В първия
си мач в италианската
столица хасковлията
ще се изправи срещу
Ян-Ленард Щруф

(Германия). Както е
известно Гришо ще
започне надпреварата
с нов треньор, след
като преди седмица
се раздели с Дани
Валверду.
Световният номер 1
Новак Джокович пък
спечели първа титла
на червени кортове
от 2016 г. насам.
Сърбинът триумфира на Мастърса в
Мадрид след успех с
6:3, 6:4 над Стефанос
Циципас във финалната среща.

Докато звездите се забавляват на
червения килим, в мазето на Двореца
на фестивалите и конгресите 60-ият
филмов пазар става арена на финалния
бой на старите големи студия и новите
тв гиганти като Нетфликс
Борис Ангелов
Спецпратеник на 19’. Кан

Без реална холивудска суперпродукция, но с много истински суперзвезди,
тазгодишното издание на
фестивала в Кан привлича
огромен интерес. След откриването тази вечер в 8 и
половина българско време
с Мъртвите не умират на
тукашния любимец Джим
Джармуш, още в четвъртък
Елтън Джон с филма за живота му Рокетмен атакува
Кроазет, за да открадне
шоуто на друг много харесван на фестивала режисьор – Кен Лоуч, с новия му
проект Жалко, че ни липсваше. В петък голямото
събитие е завръщането на
изгрелия тук гениален испански режисьор Педро Алмодовар с Мъка и слава.
След него за уикенда
пристига Ален Делон, за да
проведе майсторски клас –
среща с професионални зрители, и да получи – макар и
не в Гран театр Люмиер,
а в по-малката зала Дебюси своята почетна Златна
палма след години на различно студените отношения с фестивала, на който
сам по себе си е един от
вечните символи, заедно с
Катрин Деньов.
Великият френски актьор
ще подели славата и шоуто
в неделя с Марадона, пореднитя филм за когото ще
излъчват през нощта в го-

лямата зала на Двореца на
конгресите и фестивалите.
Авторът е Асиф Кападия.
Неделният хит е Скрит
живот на друг от режисьорите, които са винаги фаворизирани в Кан – Терънс Малик, но той със сигурност
ще бъде засенчен от новия
Тарантино.
Най-скандалният американски автор на филми, чието Криминале преди толкова години получи култов
статус именно след премиерата си на Кроазет, пристига идния понеделник да
покаже Имало едно време в
Холивуд за меката на киното преди 50 години с Брад
Пит и Лео ди Каприо като
нови Робърт Редфорд и Пол
Нюман едва ли не. Сред филмите, които се очакват с
голям интерес е Предателят на Марко Белокио идния
четвъртък.
В петък, заключителния
ден на фестивала преди раздаването на палмите следващата събота, за да се освободи неделята за другото
великосветско събитие на Ривиерата – Формула 1 в Монте
Карло, е денят на Силвестър
Сталоун. Следобед той ще
даде майсторски клас в среща като свободен обмен на
думи и мнения с журналисти, режисьори, продуценти от цял свят, а после ще
бъде показан Рамбо 5, но извън конкурсната програма
запалените фенове на Слай
ще могат да си припомнят

с нощна прожекция Рамбо
– първа кръв на режисьора
от български произход Тед
Кочеф.
Покрай цялата тази въртележка от големи продукции, още от първия ден се
завърта шеметен панаир
на суетата от коктейли,
която ще завърши в предпоследния фестивален ден
с най-бляскавото светско
събитие в света. Започва
се с бал на висшата мода,
минава се през тайно парти на Шопар. А на финала
е предвиден благотворителният бал на АМФАР
за борбата със СПИН, поизвестен като галата на

Шарън Стоун.
Докато звездите и журналистите се забавляват на
червения килим, в залите за
прожекции и пресконференции и по частните плажове
под Кроазет, в мазето на
Двореца на конгресите се
провежда с пълна сила 60-ия
поред филмов пазар в Кан,
който осигурява милиардите за провеждането на цялото шоу. Тази година той
е решаващ, за да покаже
имат ли шанс големите холивудски студия в битката
с новите тв гиганти като
Нетфликс в изцяло прекроения бизнес, вече доминиран от Изтока.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.05 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационно
предаване с водещи Боряна
Каменова, Ели Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев
08.30 По света и у нас Информационна
емисия
08.45 Култура.БГ културно-информационен блок с водещи Анна
Ангелова, Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и Михаил
Заимов
09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвременен
начин на живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А. Щерев
10.45 Спортисимо спортно-развлекателно предаване/п/
11.15 Беър Грилс - екстремно оцеляване,
заснето с камера документален
филм /8, последен 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 /п/
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 Иформационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Културното наследство на
България: Първото злато на света
документален филм
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 Референдум дискусионно
предаване с водеща Добрина
Чешмеджиева
22.00 На границата тв филм /4 епизод/
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 тв филм /2 епизод/ (12)
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Днес и утре
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ТВ ПРОГРАМА
03.10 История.bg Езическа България/п/
04.10 Код 202 тв филм /2 епизод/п/ (12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.2 еп.12
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.6
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.32
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ сериал, с.13, еп.6
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Майка“ - сериал, еп.75
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.12 (последен)
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.141, 142
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Опасни улици“ /п./ - сериал
NOVA
05.20 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 20 /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм,
сезон 2
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
15.00 „Прости ми“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс - Минус“ - публицистично
предаване, на живо
17.00 „Намери ме“ (премиера) - сериен
филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 -„Златната
топка“
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта
лекува“ (премиера) - сериен
филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България“ (нов
сезон) - риалити
22.00 „Женени от пръв поглед“ (нов
сезон) - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 20
00.30 „Комисар Рекс“ - сериен филм,
сезон 13
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
05.50 „Драга фамилия“ - сериал, сезон 3
06.50 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 7 /п/
07.50 „Снайперисти“ - сериал, сезон
2 /п/
09.10 „Да се посмеем“
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 „Всички обичат Реймънд“ сериал, сезон 5, 2 епизода
17.00 „Операция Делта форс“ - екшън с
уч. на Джеф Фахи, Ърни Хъдсън,
Роб Стюарт, Франк Загарино, Джо
Лара, Тод Йенсен, Наташа Съдерланд, Хал Холбрук 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 „Пастирът“ - екшън с уч. на Жан
Клод Ван Дам, Скот Адкинс,
Стивън Лорд, Гари Макдоналд,
Натали Роб, Майлс Андерсън
и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 2 /п/
01.00 Еротичен телепазар
KinoNova
05.45 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.40 „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.,II част /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8
12.00 „Избран“ - драма с уч. на Кейтлин
Кармайкъл, Чад Майкъл Мъри,
Ники Уелън, Сара Роумър, Майло
Вентимиля и др., II част /п/
15.00 „Беглец“ - драма с уч. на Никълъс
Кейдж, Сара Полсън, Питър
Фонда, Кони Нилсен, Уендъл
Пиърс и др. /п/
16.50 „Обирджии“ - екшън-трилър с
уч. на Пол Уокър, Мат Дилън,
Хейдън Кристенсен, Крис Браун,
Идрис Елба, Джей Ернандес, Зоуи
Салдана и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5
21.00 „Дух в броня“ - екшън-фантастика
с уч. на Скарлет Йохансон, Пилоу
Асбек, Майкъл Пит, Такеши
Китано, Жулиет Бинош, Чин
Хан, Ютака Изумихара, Ласарус
Ратуере, Дануся Самал и др.
23.10 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5 /п/
00.10 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 22
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 3
06.25 Малкълм - седми сезон, еп. 14
06.45 Малкълм - седми сезон, еп. 15
07.05 Касъл - трети сезон, еп. 22
08.00 Касъл - трети сезон, еп. 23
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 22
09.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 20
10.15 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 21
10.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 11
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 12
12.35 Дълбоката държава, еп. 1
13.25 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 20
14.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 22
15.15 Касъл - трети сезон, еп. 24
16.10 Касъл - четвърти сезон, еп. 1
17.10 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 23
18.05 Малкълм - седми сезон, еп. 16
18.35 Малкълм - седми сезон, еп. 17
19.00 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 22
19.30 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 1
20.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 12
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 13

22.00 911 - първи сезон, еп. 17
22.55 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 21
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 23
00.50 Семеен пъзел - трети сезон, еп. 22
01.15 Малкълм - седми сезон, еп. 17
01.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 12
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 4
03.25 Живите мъртви - четвърти сезон,
еп. 15
04.10 Агент Картър - втори сезон, еп. 9
04.55 Малкълм - седми сезон, еп. 17
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.7 еп.7, 8
08.30 „В бялата пустош“ - исторически,
биографичен, военен, драма
(Норвегия, Швеция, Франция),
режисьор Петер Нес, в ролите:
Флориан Лукас, Давид Крос,
Локлан Нибор, Стиг Хенрик Хоф,
Рупърт Гринт и др.
10.30 Телепазар
10.45 Премиера:„Вътрешна сигурност“ сериал, с.7 еп.9, 10
13.15 Телепазар
13.30 „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.
15.45 „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.
17.45 Телепазар
18.00 „Панаир на суетата“ - драма,
романтичен (САЩ, Великобритания, 2004), режисьор Мира
Неър, в ролите: Рийз Уидърспун,
Ромола Гарай, Джеймс Пюърфой,
Гейбриъл Бърн, Джонатан Рис
Майърс, Рис Ифънс, Джим
Бродбент, Боб Хоскинс и др.
21.00 Премиера:„Зоуи“ - фантастика,
романтичен (САЩ, 2018), режисьор Дрейк Доремъс, в ролите:
Юън Макгрегър, Леа Сейду,
Тио Джеймс, Рашида Джоунс,
Кристина Агилера, Миранда Ото,
Матю Грей Гублър и др.
23.15 „Ана Каренина“ - драма,
романтичен (Великобритания,
2012), режисьор Джо Райт, в
ролите: Кийра Найтли, Джуд Лоу,
Ерън Тейлър-Джонсън, Матю
Макфадън, Емили Уотсън, Алисия Викандер, Донъл Глийсън,
Кара Делавин, Кели Макдоналд,
Мишел Докъри и др.
01.45 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.7 еп.9, 10
04.00 „Ловци на глави“ - трилър,
екшън, криминален (Норвегия,
Швеция, Дания, Германия,
2011), режисьор Мортен
Тилдум, в ролите: Аксел Хени,
Синьове Макоди Лунд, Николай
Костер-Валдау, Айвин Сандер и
др. [16+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /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 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Превозвачът - криминален
сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 Операция „Тежка вода“ - сериал,
исторически
23.15 Жоакина, доня Революция сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев /п./
01.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Смарт час с Живка Попатанасова
/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 Смарт час с Живка Попатанасова
/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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Възходът на Бекъм - 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 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 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Апартамент. Етиология. Сцена. Неру. Инелит. Ва. Щат. Елата. Лантан. Ни. Ритон. Аман. Ас. Аав. Стар. Икра. Престилка. Дом. Саве. Век.
Ринит. Основатели. Рицар. Оди. Очиларки. Ита. Три. Монца. Трик. Лира. Име. Троя. Рахит.
Отвесно: рас. Оро. Мит. Специалист по всичко. Атентат. Арменци. Нло. Брине. Ноаре. Коалиция. Тоалетна. Сс. Вратар. Бал. Ила. Витара. Ра. Ар.
Монтана. Кивиток. Реге. Марлене Дитрих. Нирвана. Ак. Или. Рими. Стяуа. Инд. Анти. Пикет.
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Премиери от ЕС дадоха рамо на
Станишев за евровота
Петима
премиери от левицата в
Европа, както и кандидатът за шеф на
ЕК Франс Тимерманс
казаха силни думи в
подкрепа на кандидатурата на Сергей
Станишев за член на
ЕП.
Левите премиери заявиха своята солидарност и изненадаха президента на ПЕС с клип,
заснет по време на неформалната им среща
преди заседанието на
Европейския съвет в
Сибиу (9 май), на което
се прие Декларация за

Ципрас: Подкрепям
кандидатурата на Сергей
бъдещето на ЕС.
„Познавам Сергей
от дълги години, знам
колко е отдаден на
Европа. Убеден съм,
че човек като него
трябва да бъде не
само начело на социалистическото семейство в Европа, но и
да ни представлява
в Европейския парламент“, заяви Педро
Санчес,
министърпредседател и лидер
на социалистите в
Испания, които спе-

ЦВ. ПЕНКОВА: ТРЯБВА ДА ВЪРНЕМ
МЛАДИТЕ У ДОМА
“Трябва да се борим за достойни доходи и пенсии,
както и достоен и справедлив живот за младите и за
техните деца”, заяви кандидатът за евродепутат от БСП
Цветелина Пенкова се срещна с жителите на Дулово и
с. Секулово.
"Много българи напускат страната, за да търсят
развитие в чужбина. Красноречиво говори числото
на българите, които живеят в чужбина, за мнението им
за сегашното управление. Те не вярват, че на този етап
България им предоставя достатъчно възможности за
развитие", коментира тя.
„С общи усилия ние трябва да върнем младите у дома”,
завърши Пенкова.

челиха
убедителна
победа на току-що
проведените парламентарни избори в
страната.
Гръцкият премиер
Алексис Ципрас е категоричен: „Бих желал да
подкрепя кандидатурата на Сергей. Намираме се на кръстопът
и във всяка страна на
тези избори трябва да
подкрепим прогресивните сили срещу неолиберализма, срещу възхода на крайно десните.“
Подкрепата си за
кандидатурата
на

Станишев обяви и
министър-председателят на Португалия Антонио Коща:
„Сергей е много добър
мой приятел и изключителен ръководител
на Партията на европейските социалисти.
Надявам се той да
остане в ЕП и да води
нашето семейство на
европейско ниво.“ „В
името на общото ни
бъдеще - силна социална Европа - пожелавам всичко най-добро
в кампанията на моя
добър приятел Сергей.“, присъедини се и
премиерът на Швеция Стефан Льовен.
Общият кандидат

на левицата за премиер на ЕС в предстоящите еврoизбори сегашният зам-шеф на
ЕК Франс Тимерманс
дава подкрепата си за
Станишев като „човек,
който отстоява идеите за силен, социален и
справедлив ЕС. Той наистина свърши изключително добра работа
през последните няколко години.“
Премиерът на Малта Джоузеф Мускат
подчерта, че Станишев е един от найубедените европейци,
които е срещал с високо ценена работа и
принос в Европейския
парламент. Той допълни, че левите премиери
винаги са срещали пълна подкрепа от него.
Материалът е платен.

БСП С ПАРАЛЕЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ
НА ЕВРОИЗБОРИТЕ

Ръководството на БСП събра около двеста областни председатели,
кметове, председатели на общински
съвети и депутати на среща. На нея
беше обсъден ходът на кампанията за
Европейските избори и организацията
на изборния ден.
От цялата страна постъпва информация, че ГЕРБ използват администрацията в кампанията и упражняват натиск върху хората. Кметовете,

избрани от БСП, се оплакаха от
целенасочени, засилени проверки.
"Правим пълна мобилизация за защита
на хората. Бъдете до всеки, върху който
се упражнява натиск. Знаем, че ГЕРБ в
деня на изборите манипулират вота.
Затова ще имаме масирано присъствие в комисиите със застъпници и
наблюдатели. Правим организация за
паралелно преброяване", заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова.

