ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН БЕЗПЛАТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
>>ДОГАН:
ПРОСТЕТЕ НИ!

българия.стр.3

>>АМИ СЕГА
ВОЙНА ВЪВ VW, А
НЕ РР ИЛИ ББ БАВИ
АВТОЗАВОДА У НАС

>>КРАЖБА
ПОРЪЧКИ ЗА 300 МЛН. ЛВ. ЗА
ЩРАБАГ ОТ ДЖОБА НИ, 3 ВМЕСТО 1
Г. РЕМОНТИ В ПЛОВДИВ, СУРНАЛА
СЕ КОЗИРКА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ...

бизнес.стр.5

Градска.стр.6-7

МЪДРОСТ
НА ДЕНЯ
АКО ЧОВЕК НЯМА
ЧУВСТВО ЗА ХУМОР,
НАЙ-ВЕРОЯТНО НЯМА
НИКАКВО ЧУВСТВО

МАРК ТВЕН

ISSN 1313-4841

15.05.2019

ЕВРОКОМИСАРЯТ
МАРИЯ
ГАБРИЕЛ:

Сряда
брой 2296

София
Пловдив
Бургас
Варна

У ЙОНЧЕВА
ХАРЕСВАМ
ТОВА, ЧЕ СМЕ
ЖЕНИ

деветнадесет минути

15оо
24
17о
17о

www.19min.bg

Оставка не стига за
Порожанов, а съд

>>КАБИНЕТЪТ СЕ
СБОГУВА СЪС 7-И
МИНИСТЪР И ВРЪЩА
ДЕСИ ТАНЕВА ОТ
БОРИСОВ 2, ПО ЧИЕТО
ВРЕМЕ ЕС НИ СПРЯ
€160 МЛН.

БЪЛГАРИЯ.стр.2

НА ТОПЛО
"Пожелавам в ареста
да има по-малко хора",
заяви министърът на
правосъдието Данаил
Кирилов при откриването
в Стара Загора на нов
следствен арест. Видният
ГЕРБ-ер лично влезе в
една от килиитем което
стана повод за шеги във
Фейсбук. От правосъдното
министерство подчертаха,
че помещението отговаря
на всички международни
изисквания и стандарти.
"Имаме завишена
криминогенна обстановка и
дефицит на справедливост”,
призна Кирилов.
$ $

Бойко Борисов отново е шампион на
България по футбол за ветерани

Пускат БТК за продан до края на
годината

Путин е най-богати в света със
$160 млрд., нова книга

Намалява дължината на пениса на
българския мъж

Новата лунна програма на НАСА ще
се казва Артемида

Кратката отпуска скъсява
продължителността на живота

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Оставка не стига за
Порожанов, а съд
Поредното
министерско кресло се освободи, на фона на нов
имотен скандал, започнат от 19' с апартамента и декларацията
на Румен Порожанов.
Земеделският министър подаде оставка
пред премиера Бойко
Борисов, който я прие.
В мотивите за решението си той посочва,
че не желае атаката
срещу него да влияе на
работата на правителството. Оставката идва след започната от прокуратурата
проверка за злоупотреби с евросредства в
Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) от времето, когато Порожанов
беше негов шеф. Фондът стана замерсен в
т. нар. Апартаментгейт, който впоследствие се разви не само
до потенциални измами с апартаменти на
преференциални цени,
но и до злоупотреба с
еврофондове във връзка
със строежа на къщи
за гости, които не са
ползвани по предназна-

Кабинетът се сбогува със 7-и
министър и връща Деси Танева
от Борисов 2, по чието време ЕС
ни спря €160 млн.

чение.
Припомняме, че миналата седмица проверка на Антикорупция
(КПКОНПИ) пък установи несъответствие
и липси в подадената
от Порожанов имуществена декларация
за 2018 г. Това се наказва по чл. 313 от НК.
КПКОНПИ извърши
проверка на всички
декларирани данни и
обстоятелства отминистъра, включително и за лицето (Веска
Порожанова), с което
той декларира, че се
намира във „фактиче-

>>РАДЕВ: ЗА ИНОВАЦИИТЕ
НЯМА МАЛКИ ДЪРЖАВИ
"В областта на иновациите вече няма малки и
големи държави, а такива
с амбиции за успех и проспериращо бъдеще”, заяви
президентът Румен Радев
при откриването на ежегодния форум Webit.Festival
за технологии, иновации и
инвестиции. Президентът
е категоричен, че България
все повече се утвърждава
и като лидер на иновациите, информационните
технологии и стартиращите

компании в Югоизточна
Европа.
По думите му успех има там,
където иновациите намират
подкрепа в обществото,
местната и изпълнителната
власт.
Радев отбеляза, че Webit се
е превърнал от дигитално
събитие в глобален форум
и флагман на иновациите,
предприемачеството и
новите технологии, а София
се налага като дигитална
столица.

ско съжителство”, без
да уточнява какво се
има предвид с това.
Порожанов обаче е декларирал пред Комисията, че не желае да бъде
публикувана информация относно „лицето”,
с което се намира във
фактическо съжителство и относно имуществото и доходите на
това лице.
Сама по себе си хвърлената оставката е политически акт и реално
не може да бъде край на
казуса. Невярно подадената имуществена
декларация е админи-

стративно нарушение,
а значи случаят трябва да бъде разгледан и
санкционират от съда.
"Вече съм готов със
заместник”,
заяви
Борисов в деня на оставката. „Не се тревожете, все още има
кандидати за министри”, подчерта той.
Само час след това
Борисов предложи шефката на комисия по
земеделието и храните Десислава Танева
да заеме мястото на
Порожанов. Самата
тя вече е била земеделски министър по
времето на Борисов
2. Тогава по данни на
Р. Порожанов като
шеф на ДФ Земеделие
и ДАНС ЕС спря €160
млн. на България след
одит по селската програма - на 16.04.2016 г.
Напомняе, че Порожанов е седмият член

на кабинета Борисов 3,
който напуска поста
си преждевременно и
предложението за Танева показва, че кадровият резерв на ГЕРБ
на практика липсва.
19' има информация за
експерти, отказали
поста, както преди
месец
правосъдния,
където министър по
неволя стана Данаил
Кирилов.
“Оставката дойде,
след като поисках да
бъде освободена зам.шефката на ДФЗ Иванка Багдатова-Мизова
преди 2 седмици, а се
оказа, че тя още е на
поста си”, посочи още
Борисов.
Въпреки упрека на
премиера, несменяем
зам.-шеф на ДФЗ остава Атидже Алиева
Вели, която в момента е кандидат №5
от евролистата на
ДПС. Именно тя одобри еврофинансиране
на 5 къщи за гости
за над 1,5 млн. лв. за
фамилията на лидера
на Сараите Мустафа
Карадайъ. Вели заема
подобен пост, без ДПС
да е официален член
на управляващата коалиция.

Нинова: Смениха половината МС
за половин мандат, корупцията е основата
„7 от 9-е оставки в кабинета
са за съмнения за корупция
– тя е в основата за провала
на правителството”, заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова. Тя обяви, че се
лъже за мотивите на Бойко
Борисов, с които приема оставката на Румен Порожанов.
Земеделският министър си
тръгвал не заради съмненията за корупция, а защото не
уволнил чиновничка.

„Подадени 9 оставки от
министри, 7 са приети, две
ту приемани, ту връщани. За
половин мандат половината
МС е сменен. По същество
това е признание за провал в политиката на правителството на Борисов“,
каза още Нинова. По думите й много е важно да се
види, че това са ключови
сектори: здравеопазване,
транспорт, икономка. „Ко-

рупцията е в основата на
провала на това правителство. Става етикет на това
управление“, каза още
соцлидерката. 1 месец и
10 дни след оставката на
Цветан Цветанов няма
резултат по отношение на
проверката към него от
КПКОНПИ. Според Нинова
е необходима промяна на
модела и тя може да започне
на 26 май.
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Доган: Простете
ни!
Сараите чакат избори 2 в 1 наесен

„Каузата на ДПС е твърде
голяма, за да си позволим лукса да се борим
помежду си”, заяви в специално обръщение към
актива и избирателите
почетният председател
на движението Ахмед
Доган. Това е неговото
първо обръщение в
навечерие на избори
след оттеглянето му от
активната политика.
Причината неформалният лидер на Сараите да излезе с апел
верояно се крие във
факта, че, както ч9'
пише от месеци, опитите за мобилизация
на електората не дават

очакваните резултати.
Евролистата на ДПС беше
оглавена от лидера ма
партията Мустафа Карадайъ, следван от Делян
Пеевски, а мотото е Път
за младите. Припомняме,

КАРАКАЧАНОВ: ЩЕ СЕ ПАЗАРИМ
ЗА Ф-16
“Всичко е въпрос
на пазарлък”, заяви
министърът на отбраната и лидер на ВМРО
Красимир Каракачанов
по повод на преговорите в САЩ за купуване
на нови изтребители
Ф-16. Той подчерта, че
те още не са приключили, въпреки че част от
екипа вече се завърна
у нас.
Представителите
на ВВС останаха
във Вашингтон да
продължат разговорите, уточни той и
допълни, че в ценово

отношение част от
предложенията не са
задоволителни. По
тази причина преговорите продължават.
„Ако цената не ни
удовлетворява, ще кажем "не"”, заяви той.
Уверявайки, че страната
ни няма да приеме
всяка, която би ни била
предложена.
Каракачанов не изключи възможността, ако
преговорите със САЩ
се провалят, да се
поиска разрешение
от НС за разговори с
Швеция или Италия.

че според вътрешни и
външни проучвания се
очаква ДПС да загуби
половината от сегашното си представителство
в ЕП. Както от 19’ първи
писахме, от партията
ще успеят да вкарат
едва 2-ма или 3-ма
евродепутати, вместо
досегашните 4-ма. Сега
от движението ще трябва
да направят чудо, за да
обърнат статистиката в
своя полза.

„Обръщам към разсърдените и разочарованите:
ако има допуснати
грешки в близкото минало – простете!”, заяви
Доган, явно визирайки
перманентнта си подкрепа за управляващите от ГЕРБ, която вече
е показна напоследък.
Молбата за прошка трябва да се разбира, като извинение за досегашната
опора на правителството
и осигуряване на кворум

в НС.
„Евроизборите са изключително важни за
ДПС, защото трасират
пътя за местните и
парламентарни избори”, каза още лидерът
на Сараите. По всичко
личи, че Доган, който
не прави случайни
изказвания се готви за
двоен вот наесен.
Припомняме, че последната изява на Доган
пред публика бе в края
на 2018 г., когато той
заяви, че „обществото
и държавата нямат
нужда от предсрочни
парламентарни избори“. Още тогава Доган
предложи промяна на
модела на управление и
назначаване на програмен кабинет.
Интересно съвпадение
е, че новият призив
към промяна на Доган
идва в сутринта когато
оставка подаде свързаният с ДПС земеделски министър Румен
Порожанов.

УВЕДОМЯВАТ С SМS-СИ ПЧЕЛАРИТЕ ПРЕДИ
ПРЪСКАНЕ
Земеделските стопани в Пазарджик
ще уведомяват пчеларите, преди да
пръскат с препарати, съобщи БНР. Те
са получили формуляри на уведомителни писма, с които са длъжни да
уведомят собствениците на близките
пчелини три дни, преди да използват

препарати за растителна защита. Освен това пчеларите те трябва да бъдат
предупредени и с SMS от арендаторите, които обработват терени в землището. От областната администрация
обясниха, че мерките целят опазване
на пчелните семейства.

1,7 МЛН. ЛВ. ЗА ПЕДИАТРИЧНАТА БОЛНИЦА
След протеста през уикенда и от месеци насам,
държавата отпуска 1,7
млн. лв. за педиатричната
болница, стана ясно след
среща на здравния министър Кирил Ананиев,
педиатри, неонатолози с
премиера Бойко Борисов.
Предвидени са средства

и за техника за детско
здраве.
До края на месеца се обявява обществена поръчка
за инженеринг на новата
детска болница. Ананиев
се надява, че през
септември ще започне
реалното строителство
на детската болница.

Държавата ще вложи
средства и в специализацията на неонатолозите.
Техният брой драстично
е намалял. Правителството отпуска пари и за 15
апарата за неинвазивен
реанимация. 500 000 лв.
се дават за закупуването
на 50 кувьоза.
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>>ЦИК НЕ ВИДЯ НАРУШЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ
Централната избирателна комисия не видя нарушение в думите
на президента Румен Радев по време на празника на Асеновград преди няколко дни, заради които тя бе сезирана от ГЕРБ.
За нарушение на президента гласуваха четирима членове
на ЦИК, а "против" - 15 души. Според шефката Стефка Стоева

е нормално първите мъже в държавата да изразяват позициите си, а ЦИК трябвало да се занимава само със субектите,
които участват в предизборната кампания. Стоева обясни, че
ще гласува "против" установяването на нарушение от страна
на президента

44 хиляди престъпления през
2018 г. останаха неразкрити
Нищожен брой дела са заведени
от контролни органи
Само за 1 година
още близо 44 000 разследвани престъпления останаха ненаказани завинаги, пише
вестник Сега. Това
става ясно от Доклада за дейността
на прокуратурата
и на разследващите
органи през 2018 г.,
който вчера главният прокурор Сотир
Цацаров внесе във
Висшия съдебен съвет. Прекратените
по давност дела са 43
950, като доминиращата част от тях са
водени срещу неизвестен извършител (над
99%). По този начин
обвинението за пореден път директно
прехвърля отговорността на МВР, което по закон трябва
да открие извършителите на престъпления.
Прокуратурата отчита и че други 46 667

досъдебни производства са спрени през
2018 г. Основната
причина отново е неоткрит извършител
– 91.6% (при 90.9% за
2017 г.).
Проблемът с прекратяването на делата заради изтекла
абсолютна давност е
от десетилетия, но
за първи път бе показан от предишното
ръководство на прокуратурата, начело
с Борис Велчев. Тогава
стана ясно, че стотици хиляди дела за
кражби, изнасилва-

ния, грабежи, убийства, измами и др.
остават ненаказани, защото не е открит извършител.
През 2007 г. например
по давност бяха прекратени 274 122 производства. Постепенно броят започна да
намалява, като достигна нива от около
40 000 на година. Сега
обаче прокуратурата
отчита увеличение на
прекратените дела,
включително и на
тези заради давност.
Според доклада броят им се е увеличил с

12.5% спрямо 2017 г. и
с 20% спрямо 2016 г.
Прокуратурата критикува индиректно
контролната система. Констатира се
спад на наблюдаваните преписки, започнали по сигнали на
контролни органи –
2499, като образуваните по тях дела съставляват едва 1.7%
от всички образувани
ДП. Нисък е делът на
образуваните преписки по сигнали на Дирекцията за национален
строителен
контрол, Сметната

ОКОНЧАТЕЛНО: Ветко Арабаджиев

остава зад решетките
Бизнесменът Ветко
Арабаджиев окончателно остава в ареста след
неколкочасово заседание, по време на което
адвокатът му и членовете
на съдебния състав си

размениха остри реплики,
предаде БНР.
Апелативните спец съдии
потвърдиха най-тежката
мярка за неотклонение,
която постанови Специализираният наказателен

съд, след като Арабаджиев беше екстрадиран от
Испания.
Според съда има опасност на свобода той да
се укрие или да извърши
друго престъпление,

както заради финансовия
ресурс, с който разполага,
така и заради факта, че
беше издирван от българските служби повече от
половин година.

палата,
Агенцията за държавна финансова инспекция.
Няма образувани преписки по сигнали на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол,
пише държавното обвинение в доклада си.
Прокуратурата се
хвали, че се запазва
тенденцията делът
на оправданите лица
за последните три
години да е под 3%,
като за отчетната
година той е 2.7%, и
натъртва, че това
било показателно за
качеството на работата на прокурорите. Отчита се, че
за миналата година в съда са внесени
30 499 прокурорски
акта - 15 299 са обвинителни актове, 10
712 са споразумения
и 4488 са постановленията с предложение
за освобождаване от
наказателна
отговорност и налагане
на административно
наказание. На съд са
били предадени общо
33 318 лица, като 31
205 от тях са осъдени. Прокуратурата
се хвали и с намаляване на върнатите от
съда дела.

четете още на
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писани
от
най-авторитетния
делови
всекидневник
в света Файненшъл
Таймс вътрешни противоборства, а не
думи или действия на
президента Радев или
премиера Борисов са
причина за отлагането на решението на
концерна Фолксваген
дали и кога да открие
завод за производство
на автомобили у нас
или в Турция. Има сериозни противоречия
между акционерите и
управителния съвет
- те са ужасени от
общата сметка от
30 милиарда евро за
плащане за проблемите на компанията,
разкрити първо от
американските, а после и от други власти
и довели до каскада
от сериозни дела срещу собствениците.
Изразено е не просто
недоверие към мениджъра на корпорацията, а гласовито
искане за оставка.
Сериозно вътрешно
напрежение има и
между
отделните
марки в групата, което тле вече от години като е публично
противостоянието
на Фолксваген срещу
Шкода, която се очаква да строи завода
при нас, както и на
Ауди и Порше срещу другите. На този
фон всички важни
решения се отлагат
до изясняване на ситуацията. "Германският
aвтoмoбилен
пpoизвoдитeл няма да
каже за новия си завод
в Източна Европа, за
който е кандидат и
България. Решението
няма да бъде взето
през май, както се очакваше, но никой никога не е обещавал, а вероятно ще го има при

Война във VW, а
не РР или ББ бави
автозавода у нас

следващото заседание
на Борда, планирано за
октомври", съобщава
Нова телевизия.
Очaквaшe се oкoнчaтeлнoтo
peшeниe
за местонахождението на новия завод дa
бъдe взeтo дo кpaя
нa мapт, а след това
стана ясно, че то се
отлага. Бългapия e
coчeнa зa един от оставащите кандидати
oт изгpaждaнeтo нa
зaвoдa, къдeтo може
дa бъдe пpoизвeждaнa
мapкaтa Ѕkоdа. Кaтo
възмoжeн избop се обсъждат и Typция, Pyмъния и Cъpбия.
Пpeди някoлкo ceд-

мици Ѕkоdа oбяви, чe
oт
пъpвoнaчaлнитe
чeтиpи вapиaнтa ca
ocтaнaли caмo двa,
според
Наndеlѕblаtt
оставащите дестинации ca Бългapия и Typция. И в двете страни
разходите за персонал
са много по-ниски, отколкото в Германия, а
самата инвестиция е
за около 1 млрд. евро.
Само напомняме, че
толкова влизаха у нас
на месец при Тройната
коалиция.
Според ДПА България продължава да
има добри шансове за
вложението. В деня
преди посещението

на федералния президент на Германия
Франк-Валтер Щайнмайер в София по покана на Румен Радев
в началото на април
група мениджъри на
Фолксваген е разгледала
немскоезична
детска градина в столицата. Това също е
едно от условията,
които се преглеждат
от VW - автомобилопроизводителят не
иска да остави нищо
на случайността при
избора на бъдещото си
местоположение.
Така че цялата пропаганда срещу държавния глава, която

5

провежда бившият
Плевнелиев е абсолютно
безпочвена,
коментират сериозните анализатори.
„Днес одобрихме важни стратегически
решения за Фолксваген
в Надзорния съвет.
Като част от нашата електрическа офанзива ние искаме да
осигурим капацитета
за нашите батерии
чрез стратегически
партньорства. Също
така искаме да разширим производствения
си капацитет в Европа, за да подкрепим
своите планове за растеж. Акцентът върху
основния бизнес е от
съществено значение
на фона на все посложната индустрия
и съответните предизвикателства“, казва председателят на
Надзорния съвет Ханс
Дитер Пьотч.
Трябва да се има
предвид също, че компания от този ранг
не би се намесила предизборно в България
или Турция, където
предстоят решаващи
за властта вотове
– при нас след 10 дни,
а при комшиите – идния месец. А закономерно е да изчака развитието на нещата.
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Поръчки за 300 млн. лв. за
Щрабаг от джоба ни, 3 вместо
1 г. ремонти в Пловдив, сурнала
се козирка на Летище София...
Сигурно сте чули за
първи път името на
австрийския
строител Щрабаг с тази
история, отново актуална покрай сделката за отдаване на
Летище София в момента, но датираща
отпреди 10 години,
както е описана в
Парламента и медиите: „Повече от пет
месеца,
откакто
козирката на новия
пътнически терминал на Летище София рухна и само по
случайност не уби
хора, ремонтът й
още не е започнал.
Фирмата строител
Щрабаг на два пъти
е представила негодни проекти за преработване на окачения
таван, които управата на аерогарата
е отхвърлила. Това
става ясно от писмен
отговор на министъра на транспорта
Петър Мутафчиев до
депутата Евгени Чачев. Веднага след аварията на 4 декември
2008 г. летището направи техническа експертиза на тавана и
на 18 февруари 2009 г.
Щрабаг и НАКО - фирмата надзорник, са
били запознати със
заключенията. На 11
март са били обсъдени
необходимите
спешни действия в
отговора си. На втората среща строи-

телната компания е
била задължена до 27
март да представи
работен проект за изпълнение на целия таван. На 1 април - пак
със закъснение, строителната компания е
представила проект
за ремонт, който се
оказал непълен и бил
върнат за доработване. На 7 май Щрабаг отново внесла
полуфабрикат. Сега
министерството
е
обявило обществена
поръчка за избор на
строителен надзорник за бавещия се ремонт на козирките и
за консултант, който
да оцени дали проектът е годен за изпълнение. Той констатира: Щрабаг, която
вече многократно се
проваля при строежа
на новия пътнически
терминал на летището, обещава да плати
за ремонта на козирките заради гафовете
си. Според министъра
на транспорта гафовете при изгражда-

нето на новия терминал се дължат до
голяма степен на факта, че компанията
проектант - холандската НАКО, е станала впоследствие и
надзорник на строителството, т.е. било
й е възложено да контролира изпълнението на собствения си
проект, който според
наши експерти е пълен с грешки”.
Въпреки
цялата
тази срамна история, за 10 години – от
2007 до 2017 г. според
регистъра на Биволъ
Щрабаг взема от обществени поръчки у
нас 93 обекта за 109
562 905, 52 лв. Тук са
пропуснати 30 млн.
лв. за ремонт на 5 км
улици и булеварди в
Пловдив – толкова е
анонсираната цена
за далеч по-скъпото
строителство
на магистрала от
МРРБ – 3 млн.евро
на км. Заради проектите градът тегли
заем и ги поверява

на Щрабаг, а после
местните медии ронят сълзи за забавянето и некачественото изпънение обект
по обект. Най-авторитетната Марица
пише: „Под тепетата фирмата стъпва
през 2016 година, когато спечели първата
си поръчка. Процедурите за избора минаваха през стриктния
контрол на Европейската банка, която отпусна 30 млн.
заем. Изпълнителят
и всички детайли по
поръчките бяха съгласувани с финансовата
институция.
Те продължиха близо 1
година преди парите
да бъдат отпуснати, така ремонтите
дейности започнаха
през юли 2016 година.
Тогава бе затворено
Коматевско шосе, а
през август 2016 започна работата по
бул. Руски. Третият
обект 6 септември бе
стартиран през април 2017 година. Със
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затварянето на бул.
Руски излезе и информационна
табела,
на която пишеше, че
срокът за приключването на строителните дейности е 730
дни. Пловдивчани тогава недоумяваха как
за тези три обекта
са нужни 2 години, за
да бъдат завършени.
Дойде обаче и следващо решение, с което
крайният срок на булевардите бе удължен
с още 1 година. Дали
обаче са готови и с
Акт 16 до август 2018
година, когато изтече и този пореден
краен срок, двойно подълъг от заверения в
проекта, изтече? НЕ!
Първите два булеварда са с направени
пътни участъци, но
строителите продължават да работят
по тротоарите и велоалеите. Изключение
прави малка част от
6 септември между
Моста на Адата и
кръговото с Източен. Фирмата работи
по участък от бул.
Руски, а по него остава още една част от
западното платно от
650 метра.
Участъците, които са ремонтирани
са с дължина от около 5 км. Ремонтът
на трите булеварда предварително се
оценяваше на 20 млн.
лева, докато други-

те 10 млн. лева бяха за бул.
Северен. Без да го броим, по
много груби сметки 1 метър улица с тротоар и велоалея, водопровод, подземна
комуникация и осветление
излиза по 3571 лева във въпросните три булеварда или
3,5 млн. лева на километър.
Измерено във времеви хоризонт това прави по 7,6 дни
за 1 метър улица или 730 дни
за 5,6 км пътна мрежа.
Община Пловдив официално не е изразявала остри
позиции спрямо фирмата
изпълнител. На моменти
имаше напрежение между
градските власти и фирмата най-вече заради темповете на работа и графика
за затваряне на улици. Кметът Иван Тотев дори бе категоричен през август 2017
година, че няма да позволи
да се затвори Руски, докато
фирмата не приключи с изпълнението на Коматевско
шосе.
Официалният коментар
на градските власти е, че
ремонтите вървят по график, като са имали уверението на фирмата изпълнител, че строителните
работи по трите булеварда
ще приключат преждевременно. Въпреки това крайният срок за приключването на обектите от
30-милионния заем е удължен с още една година – до
август 2019 година”.
Големият удар за Щрабаг
идва миналата година, когато тогавашното ръководство на АПИ й дава поръчката за пътя Драгоман
– Калотина, описан във
вчерашния ни брой – скандал за 165 млн.лв., за който
и сега можете да прочетете на 19min.bg.
Общо става въпрос за 300
млн. лв. от нашите пари
на данъкоплатци, дадени
на чуждестранния строител. Ние обичаме да хулим
родните, но както се вижда
по Щрабаг и по турците от
Доуш, вносните не са по-добри, да не кажем нещо по-неприятно.

www.19min.bg
soa@19min.bg
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Предизборно събитие на
Габриел и Плейбой с наши
пари: от държавата и
евробюджета

С

парите ни на данъкоплатците
от бюджетите
на държавата и
на Еврокомисията, на която превеждаме над 1 млрд.
лв. годишно, се спонсорира
предизборно събитие на евродепутата и лидер на листата на ГЕРБ за евровота
Мария Габриел. Забавното
е, че на всичко отгоре покрай него си прави реклама и секстелевизията
Playboy Europe, която е
съучастник на госпожата,
известна със стокирането си в столичен общински апартамент за крайно нуждаещи се, родом от
село Хаджидимово.
До момента форумите на
Уебит бяха престижни технопрояви, но политическата намеса в тях безспорно
е причина да се съмняваме
в чистотата на намеренията на организаторите за
това извънредно издание,
броени месеци след последното редовно и традиционно.
Вместо ресорното по информационните техноло-

гии Министерството на
транспорта, както беше
при предишния министър
Московски, този път Министерството на образованието дава парите, с
които би могло да обзаведе поне няколко дигитални
стаи за реално обучение
на децата, за събитието,
сега посветено на прослава на Габриел. Близката до
правителството Нова те-

левизия е основен медиен
партньор, редом с Playboy
– едно затрогващо и метафорично разголване на съюзниците в правото дело.
Напомняме, че при предишното организирано от
Габриел техносъбитие в София, което не беше Уебит,
избухна скандал с изпълнителя, който се оказа със сериозни непокрити задължения към държавата.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
за ПР/реклама
във вестник
19 минути и 19min.bg
и разпространение
на листовки
за ЕВРОИЗБОРИ 2019
тел.: 0878 225 395, reklama@19min.bg
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АСЕН БЛАТЕЧКИ С ГЛАВНА РОЛЯ В НОВ БГ СЕРИАЛ
НОВ СЕРИАЛ С УЧАСТИЕТО НА АСЕН БЛАТЕЧКИ ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПОЯВИ В
ЕФИР. ПРОДУКЦИЯТА ЗАСЕГА Е ОБВИТА В МИСТЕРИЯ, ТЪЙ КАТО ВСЕ ОЩЕ НЕ
СА ЗАВЪРШЕНИ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ТВ ПРАВАТА Й. НАЙ-ВЕРОЯТНО СЕРИАЛЪТ
ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ. СНИМКИТЕ ВЕЧЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ,
РЕЖИСЬОР Е ДИМИТЪР ГОЧЕВ, А СЪСЦЕНАРИСТ Е ПИСАТЕЛКАТА МИЛЕНА
ФУЧЕДЖИЕВА. ЕДНА ОТ ГЛАВНИТЕ РОЛИ Е ПОВЕРЕНА НА АСЕН БЛАТЕЧКИ.
ПОСЛЕДНОТО МУ УЧАСТИЕ БЕ В СТЪКЛЕН ДОМ, КЪДЕТО СРЕЩНА ДИЛЯНА
ПОПОВА, ИНФОРМИРА БЪЛГАРИЯ ДНЕС. УЧАСТИЕ В СЕРИАЛА ИМАТ И ДВАМАТА АКТЬОРИ ОТ ПОД ПРИКРИТИЕ АЛЕКСАНДЪР САНО И ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ. МЛАДИТЕ АКТРИСИ РАДИНА БОРШОШ, РАЯ ПЕЕВА И НОВАТА ЗВЕЗДА
В КИНОТО ЛЮБОМИРА БАШЕВА СЪЩО СА В СЪСТАВА. РОЛЯ ИМА И БИВШИЯТ ФУТБОЛИСТ ВАНЯ ДЖАФЕРОВИЧ.

на музика.Специална
изненада за журито
е подготвил най-силният мъж в България, който може да
носи 650 кг. на гърба
си, а streetstyle футболист обеща да танцува с топка, без тя
да докосва земята. В
списъка с кандидати
влизат още фолклорна формация, която
е в топ 10 на най-популярната канадска
класация за етно музика, българи, покорили Америка с уникална

Народният театър отново
издига сцена под звездите

За трета поредна
година грандиозна открита театрална сцена ще издигне снага
пред Народния театър

в София. Цели единадесет дни вълнуващ и
незабравим
театър
под звездите ще има
третото издание на

НОМИНИРАХА ПРИНЦ УИЛЯМ ЗА
БАЩА НА ГОДИНАТА
Херцогът на Кембридж, британският принц Уилям, и актьорът
Дани Дайър ще се състезават за
приза Баща на годината в категорията на татковците-знаменитости.Принц Уилям е горд татко
на три деца - 5-годишния принц

Джордж, 4-годишната принцеса
Шарлот и принц Луи, който е на
годинка. Той ще премери сили с
актьора от сериал Ийстендърс
Дани Дайър, който също е родител на три деца - 23-годишната актриса Дани,
12-годишната
Съни и 5-годишния Арти.Сред
номинираните
фигурират и
други любимци
на британците Деклан Донъли,
Джо Уикс, Саймън Томас, Джеф
Брейзиър, Крис
Рамзи и други.

от този на Валя Балканска. Забелязва се
сериозен интерес и от
чуждестранни изпълнители, които искат

да покажат талантите си пред българска
публика и да спечелят голямата награда от 50 000 лева.

SOLAR СЕ ЗАВРЪЩА В РАЗГАРА
НА ЛЯТОТО
Ялта клуб отново успява да
зарадва феновете си с новина
за предстоящо извън клубно
събитие - SOLAR. В разгара
на лятото за първи път в
България ще видим артиста с
неподражаемо техно звучене
– единствения и неповторим,
Paul Kalkbrenner. След осем
студийни албума на върха на
класациите, милиони фенове
по света и участия на редица
големи фестивали, дойде
време да посрещнем супер
звездата и у нас. Той идва в
парка на летище София на
6 юли заедно с една друга
техно легенда - Richie Hawtin.

Театър пред театъра,
което ще се състои от
1 до 11 юли включително. Повече от 11
000 зрители ще могат
да изпитат неповторимото
усещане
да се срещнат с театралното изкуство
не в традиционните
салони, а под звездите на нощна София.
Началото на Театър
пред театъра на 1 юли
ще даде съвместният

концерт на Народния
театър и Софийската филхармония - Любов под звездите. 2
юли е денят, в който
по традиция гостува друг столичен театър - тази година
това е Малък градски
театър Зад канала с представлението Ромул Велики от
Фридрих Дюренмат,
режисирано от Бина
Харалампиева. На 3 и

4 юли за първи път на
голяма сцена под открито небе зрителите
ще видят един от найхитовите спектакли
на Народния театър,
за който билетите
се изчерпват с месеци напред - Лисичета.
Представлението е с
участието на звездите
Теодора Духовникова,
Иван Юруков, Дарин
Ангелов и Ана Пападопулу.

Сълзи от рая завладява ефира

СТУДЕНАТА ВОЙНА С
ОФИЦИАЛНА ПРЕМИЕРА
акробатика, човек –
каучук с изумителна
гъвкавост и народна
певица, чийто глас е
с 3 октави по-висок

show@19min.bg

НОВИНИ

Индиана Джоунс напира за
България търси талант
Балерина от Москва,
която е на 60 години,
а козът й е, че лети
над сцената, е един
от кандидатите за
предаването България търси талант.
Дотук на предварителни кастинги са
се явили над 1500 ентусиасти, сред които човек-калкулатор,
мъж, който прави шоу
със сапунени мехури, Индиана Джоунс с
крокодил и змии, както и пианистка, композираща
нетипич-
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Създателят на лейбълите Plus8
и Minus е един от най-влиятелните артисти на световната
сцена, подхранващ множество
таланти като Speedy J през
90-те и по-късно успешния
Gaiser. Партито на 6 юли няма
да остане и без българско
участие в лицето на резидента
на Ялта и създател на Takeover,
Liubo Ursiny.

Студената война е последният филм, започнат по
идея и сценарий приживе от Иван Георгиев-Гец. Тази
вечер от 19 ч. в кино Одеон ще се състои официалната
премиера на документалната продукция на режисьора Радослав Илиев. Лентата е документален разказ за
40-годишната борба за надмощие между Западния свят
и Социалистическия лагер. Филмът печели интереса
на зрителите и на 22-рия София филм фест, където е
класиран сред десетте най-добри български документални заглавия за 2018 година. Документалното изследване се позовава на ценни киноархиви, интервюта с историци и множество документи и фотографии.
Чрез множество документи, архивни
кинокадри,
фотоси и анализи на процеси
в политиката,
военното дело
и идеологическата борба се
проследяват
историята и
най-ярките
събития на Студената война.

Животът на
отритнатото и изоставено момиче,
твърдо решено
да промени
съдбата си - в новия премиерен
сериал Сълзи от
рая по бТВ от 16
май, всеки делник, в 20 часа.
Поредицата разказва за драматичната история на Дженет
(Алмиля Ада), забулена в тайни. Момичето
е изоставено от майка си още като бебе
и израства в беден квартал, отгледано
от баба си Мукадес (Гюлер Йоктен). През

целия си живот е
търпяла лишения,
но смело си
пробива път в
живота въпреки
отсъствието на
майчина любов.
Ще й предложи
ли в замяна
съдбата повече,
отколкото е
мечтала?Тежкият
живот не сломява Дженет, която въпреки
трудното детство, успява да завърши
архитектура с блестящ успех и да получи
предложение за работа веднага след
дипломирането си.

Господарка на злото 2 с първи трейлър
Имало едно време зла вещица и
принцеса, прокълната да спи завинаги. Това е въведението в първия

трейлър на Господарка на злото 2,
който ще развихри въображението
на зрителите в безброй посоки и
ще държи в напрежение до самата
премиера. В продължението на
приключенското фентъзи обаче
историята е друга и поднася изключително величие, подплатено с уникалното присъствие на Анджелина
Джоли, вдъхновящите послания на
сюжета и брилянтната актьорска
игра, която те пренася в друга реалност. Господарка на злото 2 идва в
кината на 18 октомври на 3D и IMAX
3D в дублирана и субтитрирана
версия.Освен невероятната Анджелина Джоли, която се завръща като
Злодеида, в Господарка на злото 2
влиза и носителката на Златен глобус, номинираната за награда Еми и
трикратно номинираната за Оскар
Мишел Пфайфър.

10

www.19min.bg

ХОРОСКОП

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

Лъвове, не се поддавайте на
изкушенията. Везните ще успеят да
се възползват от възможностите
на този ден. Скорпионите да
запазят доброто си отношение
към околните. На Козирозите ще
им се наложи да се занимават с
непредвидени задължения.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Работата ви днес
ще е свързана
с доста хора, на
които трябва да
обърнете внимание. Въпреки това се справяте без
проблеми със задълженията ви. Амбицирани сте да
промените нещо, което ви
се струва неефективно.

Няма да
ви липсват
предизвикателства,
които ще ви подтикват да
вземете отношение по
важен въпрос. Не бъдете
скромни. Дайте изява на
способностите, обстоятелствата ще ви го позволят.

Заемайки полагащото Ви се
място там, където го търсите,
ще създавате условия за
по-бързото изпълнение
на целите. Ще привличате възможностите към
себе си и най-важното,
ще се възползвате от тях.

Днес ще ви се
наложи да се
занимавате с
работа, която не
сте планирали. Приемете
нещата, които се случват
около вас от добрата им
страна и ще останете удовлетворени от този ден.

Телец

Лъв

Скорпион

Ще получите
известие или ще
имате развитие
на въпрос, който
живо ви интересува. В тази
връзка съмненията ви ще
отпаднат и ще следвате
посоката на новостите,
към които се стремите. От
вниманието и грижите ви
ще останат удовлетворени
много хора около вас.

Не се поддавайте
на изкушения,
подтикващи ви
към необмислени действия, силни сте и
може да им устоите. Съобразявайте се с изискванията на конкретна задача,
на работното място или в
друго занимание и ще напредвате без сътресения.

Запазете доброто
си отношение
към заобикалящите Ви и не търсете
конфликт с никого. Така
най-добре ще можете да
се съсредоточите върху
нещата, които искате да направите за себе си. Висока
оценка ще дадат за Вас
хора, които се нуждаят и
получават подкрепата Ви.

Водолей

Професионалният ви подход
ще се забележи
и ще създаде
условия за нови изяви. Неизвестните ще отпаднат, в
случай, че сте имали такива, нещата ще си дойдат на
място и за в бъдещето ще
предприемете правилните
действия.

Изхождайки от
даденостите,
много от вас ще
мислят за разработване на нова сфера,
останала до сега в страни
от интересите им. Не се
поддавайте на внушения,
имате достатъчно опит и
силна интуиция, за да планирате сами делата си.

Близнаци

Дева

времето
Днес над страната ще
има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Минималната температура ще
бъде 7°, а максималната
25°.

Във Варна ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 12°,
максималната 17°
В Бургас ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура
ще бъде 13°, максималната 17°

На мнозина от
вас им предстоят промени в
професионално
отношение. Става дума
за смяна на работното
място, на длъжността или
квалификацията. При всички случаи промените са
свързани с по-нататъшно
развитие на дейността 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
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА

Риби

Подхождате към
работата си с
желанието да видите резултатите,
които отдавна обмисляте.
Имате ясни цели и това ви
помага в постигането им.
Не се отказвайте, дори ако
ви казват ще няма изход
- вие сте способни да го
намерите.
Русе

min: 8о max: 20о

min: 11о max: 22о

Велико Търново

min: 10о max: 15о

min: 10о max: 24о

Перник

София 1000,

Този ден Ви
предлага
възможности,
за които не сте
и помисляли. Разбирате
се добре с хората около
Вас, и това може да стане
причина за ползотворно сътрудничество в
бъдеще.

Видин

Пловдив

Излиза от 01.09.2008 г.

Изданието използва снимки от

София

В София ще има променлива облачност с възможни
превалявания от дъжд. Минималната температура
ще бъде 10°, а максималната 15°
В Пловдив ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 9°,
максималната 24°

Стрелец

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

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

Варна

min: 12о max: 17о
Бургас

min: 13о max: 17о
min: 8о max: 18о

В Перник ще има променлива облачност с възможни
превалявания от дъжд. Минималната температура ще
бъде 8°, максималната 18°

min: 9 max: 24
о

о

Сандански

Кърджали

min: 8о max: 20о

min: 10о max: 20о
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ВРЕМЕ

>>ПУТИН НЕ УБЕДИ КНР ЗА ДОГОВОРА ПО РАЗОРЪЖАВАНЕ
ДЕН ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕ ВЪВ ВТОРНИК АМЕРИКАНСКИЯ ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР ПОМПЕО, КОЙТО ЗАЯВИ В СОЧИ, ЧЕ ТРЪМП ИСКА ПОДОБРЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С
КРЕМЪЛ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУСИЯ ПУТИН СЕ СРЕЩНА С КИТАЙСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР. НЕГОВ ОФИЦИАЛЕН ДОМАКИН БЕШЕ КОЛЕГАТА МУ ЛАВРОВ, НО РАБОТАТА БЕШЕ
ЯСНА, КАКТО И ЧЕ ЦЕЛТА НА ПОСЕЩЕНИЕТО НЕ Е ПРОСТО ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩА ВИЗИТА НА СИ ДЗИНПИН, КАКТО ОФИЦИАЛНО СЕ СЪОБЩИ. ВАН И ПОДЧЕРТА
ПРИЯТЕЛСТВОТО НА ЛИДЕРИТЕ, „ПЪЛНОТО ЕДИНОДУШИЕ” НА СТРАНИТЕ ПО ВСИЧКИ
ТЕМИ – ОТ ВЕНЕЦУЕЛА ДО ИРАН, КАТО НАРЕЧЕ ОТНОШЕНИЯТА ИМ „ПРИМЕР ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ”. ТОЙ ОБАЧЕ БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ ДОРИ С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА МОСКВА САЩ НЯМА ДА УБЕДИ КИТАЙ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ НАМЕРЕНИЯТА СИ ЗА ПОДСИЛВАНЕ НА СВОЯ ЯДРЕН ПОТЕНЦИАЛ СЪС СРЕДЕН И ПО-МАЛЪК
ОБСЕГ, ПОНЕЖЕ Е „МИНИМАЛЕН” ПО ПРЕЦЕНКА НА ПЕКИН. ОТТАМ СА КАТЕГОРИЧНИ – НИЩО НЯМА ДА НАМАЛЯВАТ.

С

ветовното списание
Икономист пусна размазваща бг властта
статия, в която
описва апартаментните скандали у нас.
„Малцина
българи,
които минават покрай новата луксозна
сграда Летера в София могат да прочетат текстовете на
фасадата й. Те са на
глаголица...Цветан
Цветанов, собственикът на пентхауса
(мезонета) на върха
може би би желал да
бе избрал по-тайно място. В края
на март втората
най-властна
фигура в управляващата партия ГЕРБ се
оказа придобил своя
апартамент в сложна размяна за около
250 000 евро, вероятно четвърт от реалната му цена. Той
отрича да е сторил
нещо лошо, но подаде
оставка като парламентарен лидер на
ГЕРБ. И още е председател на партийния
изборен комитет”.

И световният
Икономист
описа родния
апартаментгейт
Така започва обширният материал,
който обявява, че

апартаментният
скандал е допринесъл
за свалянето на рей-

тинга на управляващата партия у нас
и е разнесъл силен ко-

рупционен мирис около властта.
В него поименно
е спомената и Полина Паунова от
Свободна
Европа,
която направи разкритието, заедно с
Антикорупционния
комитет. За протокола, Поли получи годишната награда за
разследваща журналистика на името на
Радостина Константинова на специална
церемония късно в понеделник вечер.

Взеха компютъра и архива на Асандж
противозаконно
Еквадор противозаконно е предал
на САЩ компютъра и архива на своя
гражданин Джулиан Асандж, без да
поиска неговото разрешение, без съд,
без дори да го попита. Напомняме, че
в момента той е в английски арест, в
който беше отвлечен, след като Кито
прекрати домакинството в лондон-

ското си посолство и получи срещу
това над 4 млрд.долара от МВФ, но
не е осъден. Швеция отново повдигна обвинвние по вече прекратения
случай за изнасилване срещу него, по
който беше оправдан, като зам.главният прокурор на страната не успя да
назове на какво основание става това.
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Красимир Балъков е новият
треньор на националите
Красимир
Балъков
официално бе назначен за селекционер на
националния отбор на
България. Героят от
САЩ‘ 94 и настоящ
наставник на Етър
бе поставен начело
на представителния
ни тим. Бала поема
отбора вместо Петър Хубчев, който
подаде оставка. Договорът на новия селекционер влиза в сила
от 1 юни и е до края
на световните квалификации през ноември 2021 година.
„Преди два-три месеца, когато вие, медиите, лансирахте и завъртяхте моето име в
публичното пространство, това не стоеше
на дневен ред за мен и
за БФС. Затова футболът е велика игра и
има много неизвестни.
Днес виждате, че съм

Бала има договор до ноември 2021-а
тук. Искам да ви благодаря за оракулските
способности,
които
показвате.
Впечатлява ме, че познахте.
Искам да благодаря
на президента на БФС
за доверието, което
ми гласуват. Наясно
съм с малкото време,
което имам в тези
квалификации и отговорността, която ми
се възлага. Няма нищо
по-голямо от това
да си селекционер на
националния
отбор.
Стъпваме на една добра основа, поставена
от Петър Хубчев. Ще
дадем всичко от себе
си да класираме отбора на Европейско
първенство. Не сме
магьосници, знаете
нашата българска реалност. Идват и нови

квалификации,
на
които ще се опитаме
да се класираме“, започна Бала.
„Екипът - помощник
треньор
Станислав
Генчев, Йончо Арсов,

треньор на вратарите Калоян Чакъров.
Анализатор - Иван
Славов, непознат за
българската общественост, но много важен за моя щаб. От

него ще получаваме
много важни статистически данни. Имаше много спекулации в
публичното пространство. Бързо взехме решението. Привилегия
е да бъдеш селекционер
на националния отбор.
Не съм се колебал и за
минута. Имаше формалности, които уточнявахме с президента
на БФС. Срокът на
договора е до ноември
месец 2021“, допълни
новият селекционер.

Бербатов се предложи за шеф в Юнайтед
Димитър Бербатов
се самопредложи
за поста на спортен
директор в бившия
си клуб Манчестър
Юнайтед. Ръководството на англичаните
търси човек за поста,
като напоследък се
спрягаше името на
бившия съотборник на
нападателя Рио Фърдинанд за тази позиция.
„Първо Рио Фърдинанд,
сега и Дарън Флечър се
споменават за позицията на спортен директор.
А защо да не е и Димитър Бербатов? Аз имам

диплома по спортен
мениджмънт, изкарал
съм и треньорски
курсове, така че имам
образованието.“
„Тази позиция е много
важна, защото е връзката между мениджъра и
клубното ръководство.
Затова Манчестър
Юнайтед трябва да

www.19min.bg
g

15.05.2019
брой 2296

намери някого, който
ще може да се справи
подобаващо с тази
задача и знае как да
постъпи. Знам всичко
за тази работа, знам
как да я върша, мисля
за нея, но и трябва
да си готов за нея. Не
можеш да очакваш,
че тази длъжност ще
бъде поверена на
някого, само защото
е бил футболист на
даден отбор. Юнайтед
ще направи огромна
грешка, ако наеме човек само на тази база“,
сподели Бербатов.

show@19min.bg

ДА! Кафе на пясък в
ретро стил
Малко софийски
фенета могат да
похвалят, че са на
щото място и със
щия дух 40 години,

касе
съсъбез

да прекъсват работа.
Още по-малко са онези
заведения, които могат да правят, освен
съвременните вариан-

>>СИТИ ПРЕД ИЗХВЪРЛЯНЕ ОТ ШЛ

Шампионът на Англия
Манчестър Сити е заплашен с изхвърляне от
евротурнирите за следващия сезон, твърди Ню
Йорк Таймс. Според изданието представители на УЕФА ще поискат
подобно наказание за
Гражданите, които са
нарушили правилата
за спонсорство и са

подвели разследващите органи.
Преди време Футбол
лийкс публикува информация, че клубът е
заобикалял правилата
за Финансов феърплей и е получавал
нерегламентирано
пари от инвестиционен фонд в ОАЕ, които
са били замаскира-

ни като спонсорски
договор с компанията
Етихад, която по принцип е основен спонсор
на отбора.
В последните години
УЕФА все повече затяга
правилата за финансиране на отборите, като
дори и грандовете вече
са под прицел за всяко
нарушение. През миналия сезон Милан бе на
косъм да бъде спрян от
участие в Лига Европа
заради финансови
неуредици, като клубът
остава под постоянно
наблюдение от УЕФА и
трябва да оправи счетоводните си документи
до 2021 година, в противен случай наказанието
ще влезе в сила.
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Т

рябва ли българите
да учат езика на турските и на другите
чужди инвеститори
е въпрос, по който чак Външното ни министерство се
изказа, привиквайки съответния посланик заради негови
думи по темата. В очакване
на завод на Фолксваген у нас,
за който пък сигурно на 5000
софиянци ще им се наложи да
учат немски, за да работят
там, ако стане изобщо, нека
погледнем към една германска
и то нАучна улица в столицата. Нарича се Проф. Вайганд.
Ще попитате кой пък е той?
Густав Вайганд през 1908 година публикува Лингвистичен

ти на напитката, и
традиционния начин,
по който тя е станала любима по нашите
земи. Ние го наричаме кафе по турски, но
по-красиво звучи - на
пясък. Чудесната и
добре запазена стара
софийска къща на ъгъла на широките улици
Опълченска, до къщата
на Георги Димитров и
Техномузея ни, и Цар
Симеон е най-атрактивна в хубаво време,
каквото тези дни май
само можем да се надяваме да имаме, със
своя двор. Там посетителите над 18-годишна
възраст, освен кафе,
могат да пробват и
наргиле. Иначе салонът не е нищо особено,
даже ще се стори тесничък на някого.

Преди 40 г. същото

УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

Защо ул. Проф. Вайганд,
каква е връзката й с
инвеститорските езици и
завода на Фолксваген?

атлас на румънското езиково
землище, а през 1923 г. Етнография на Македония. Негови
любимци са армъните – един
от малко познатите етноси, населяващ България и то
недалеч от София. Вайганд е
член-кореспондент на Румънската академия (от 1892 г.) и
на БАН (от 1902 г.), член на Македонския научен институт в
София. Участва в подготовката на Албум-алманаха Македония през 1931 година. Негова е
идеята за т.нар. Балкански
лингвистичен съюз. И не е
за чудене защо той има улица
на свое име в София, па макар
сред панелките на непрестижния жк Красна поляна.

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 Културното наследство на България: Първото злато на света
документален филм/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
16.25 Културното наследство на България: Изкуството на траките
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 Евроизбори 2019: Диспут пряко
предаване
23.00 По света и у нас Информационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 тв филм /3 епизод/ (12)
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Екстремни операции игрален
филм /п/(12)

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ
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ТВ ПРОГРАМА
04.10 Код 202 тв филм /3 епизод/п/
(12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.2 еп.13
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.7
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.5, еп.33
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ сериал, еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13, еп.7
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Майка“ - сериал,
еп.76 (последен)
21.00 „Смени жената“ - семейно
риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу, с.13 еп.34
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Тежки престъпления“ - сериал,
с.5, еп.1
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.143,
144
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 21
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 „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 8
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 „Юмрукът на трите нинджи“ приключенски екшън с уч. на
Виктор Уонг, Чарлз Непиър,
Майкъл Тренър, Макс Елиът
Слейд, Патрик Килпатрик 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 „Обратно броене“ (премиера) екшън с уч. на Никълъс Немет,
Глен Джейкъбс, Катарина
Изабела, Джош Блакър и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 2 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.00 „Национална лотария“ /п/
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., III
част /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8
12.00 „Любовта не се купува“ - романтичен филм с уч. на Аделайд
Кейн, Бен Холингсуърт, Джеймс
Ремар и др.
14.00 „Светлина между два океана“
- романтична драма с уч. на
Майкъл Фасбендер, Алисия Викандер, Рейчъл Уайз, Флоренс
Клери, Джак Томпсън, Браян
Браун и др.
16.50 „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. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5
21.00 „Мисия: Ноември“ - екшънтрилър с уч. на Пиърс Броснан,
Олга Куриленко, Люк Брейси,
Уил Патън, Бил Смитрович,
Елиза Тейлър, Катерина
Скорсоне и др.
23.20 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 5 /п/
00.20 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 23
06.00 Мистър Бийн - първи сезон,
еп. 4
06.25 Малкълм - седми сезон, еп. 16
06.45 Малкълм - седми сезон, еп. 17
07.05 Касъл - трети сезон, еп. 24
08.00 Касъл - четвърти сезон, еп. 1
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 23
09.50 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 22
10.15 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 1
10.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 12

11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 13
12.35 911 - първи сезон, еп. 17
13.25 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 21
14.20 От местопрестъплението:
Маями, еп. 23
15.15 Касъл - четвърти сезон, еп. 2
16.10 Касъл - четвърти сезон, еп. 3
17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 1
18.05 Малкълм - седми сезон, еп. 18
18.35 Малкълм - седми сезон, еп. 19
19.00 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 2
19.30 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 3
20.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 13
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 14
22.00 Орвил - втори сезон, еп. 12
22.55 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 22
23.50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 24
00.50 Малкълм - седми сезон, еп. 18
01.15 Малкълм - седми сезон, еп. 19
01.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 13
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 5
03.25 Живите мъртви - четвърти
сезон, еп. 16
04.10 Агент Картър - втори сезон,
еп. 10
04.55 Малкълм - седми сезон, еп. 19
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.7 еп.9, 10
08.30 „Alibi.com“ - комедия (Франция,
2017), режисьор Филип Лашо,
в ролите: Филим Лашо, Елоди
Фонтан, Жюлиан Арути, Тарек
Будали, Натали Бай и др.
10.15 Телепазар
10.30 Премиера: „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.7 еп.11, 12
(последен)
13.00 Телепазар
13.15 „Апостол Карамитев“ - документален филм
14.30 „Зоуи“ - фантастика, романтичен (САЩ, 2018), режисьор
Дрейк Доремъс, в ролите:
Юън Макгрегър, Леа Сейду,
Тио Джеймс, Рашида Джоунс,
Кристина Агилера и др.
16.30 „Талисманът“ - романтичен,
драма (САЩ, 2012), режисьор
Скот Хикс, в ролите: Зак Ефрон,
Тейлър Шилинг, Блайд Данър,
Райли Томас Стюарт и др.
18.30 Телепазар
18.45 „Пърси Джаксън и Боговете на
Олимп: Морето на чудовищата“ - фентъзи, приключенски,
семеен (САЩ, 2013), режисьор
Тор Фройдентал, в ролите:
Логан Лърман, Алекзандра
Дадарио, Брандън Т. Джаксън,
Дъглас Смит, Шон Бийн и др.
21.00 „Снежен снаряд“ - фантастика,
екшън (Южна Корея, Чехия,
2013), режисьор Бон Джун-хо,
в ролите: Крис Евънс, Джейми
Бел, Тилда Суинтън, Ед Харис,
Октавия Спенсър, Юън Бремнър, Джон Хърт, Влад Иванов
и др. [14+]
23.30 „Гордост и слава“ - трилър,
криминален (САЩ, Германия,
2008), режисьор Гавин
О`Конър, в ролите: Едуард
Нортън, Колин Фарел, Ноа
Емърик, Джон Войт, Дженифър
Ийли, Джон Ортиз, Шей Уигъм,
Кармен Иджого и др. [16+]
02.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.7 еп.11, 12
04.15 „Спасение“ - уестърн, драма
(Дания, Великобритания, Южна
Африка, 2014),
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
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Ганиела Ангелова /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Ези-тура: Шопинг - поредица за
пътешествия и лайфстайл
10.30 Изгряващо слънце - сериал,
семеен
11.30 Хирургът - сериал, семеен
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Сърцето на самурая - исторически сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Превозвачът - криминален
сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 Операция „Тежка вода“ - сериал,
исторически
23.15 Жоакина, доня Революция сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев /п./
01.30 Операция: История- предаване
с Росен Петров /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Дейвид Бекъм: Издръжливост
- док. филм
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Insider с Бисер Варчев /п./
14.30 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17.30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Индекс спорт с Александър
Костадинов и Цветин Филипов
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 Светът е бизнес с Николай
Кръстев
22.00 Правилата на играта - док.
поредица на Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./

Водоравно: Момиче за всичко. Телефон. Или. Нитол. Торс. Лот. Комотини. Ааре. Ваде. Окасен. Ер. Ирак. Дукато. Мис. Моливи. Оле. Кадифе. Апел. Сова. Етан. Лема. Номер. Мередит.
Новатори. Ено. Пелерина. Яр. Допир. Саке. Ери. Век. Санатоген. Бакара. Ирасема.
Отвесно: Мотика. Икономова. Методи Савов. Пек. Силомер. Дама пика. Чело. Ами. Етер. Неф. Токоферол. Са. Зотик. Лет. Реса. Канонади. Амирани. Рисуване. Икар. Исис. Екип.
Ренета. Ил. Ана. Елена. Ос. Очила. Толедо. Еге. Ореол. Ми. Ярем. Волтер. Екатерина.
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Йончева: Моята битка е за справедливост,
срещу корупцията и бедността
„В ЕП съм готова да
работя с всички колеги по всички теми, но
основните ще бъдат:
справедливост,
бедност, огромната демографска криза”, заяви
водачът на листата
на БСП Елена Йончева в дебат по Nova. Тя
припомни, че според
специалистите България се превръща в
огромна демографска
пустиня. Корупцията
също е основен бич в
страната“.
„Моята битка е с
липсата на справедливост, срещу корупцията и бедността“, подчерта тя. Според нея
битката само в България не е достатъчна, за да се справим с
този проблем – трябва да се изнесе в Европа. „Вече 12 години
сме част от ЕС, като
за това време в България са налети милиарди. Но не чувстваме

да се приближаваме
към ЕС, който е съюз
на социална справедливост и достойно
заплащане“, каза още
Йончева. Тя обясни,
че в България бедността се увеличава с
всяка година и посочи
данни от последния
доклад на ЕК, според
които 40% от българите живеят на ръба
на бедността и социалното изключване, а
1.5 млн. българи живеят под прага на мизерията. „В същия до-

клад се казва, че 2/3 от
сигналите за корупция
на висши длъжностни лица в България, на
висши политици, не се
разследват“, допълни
тя.
Кандидатът за евродепутат посочи и
доклада на Държавния
департамент на САЩ.
„В него се казва, че
служители във всички
клонове на правителството са замесени
в подкупи, конфликт
на интереси, сложни
схеми за присвояване,

нарушени поръчки и
търговия с влияние.
С европрограмите и
средствата, налети
в България за тези 12
години, трябваше да
бъде добро място за
живеене“, категорична
е Йончева. По нейните
думи всяко десето българско село изчезва или
е под 10 жители.
„България и Румъния
тръгнаха заедно към
ЕС, с приблизително
еднакви икономически
показатели. Днес в Румъния минималната

ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: В ЕП ЩЕ ОТСТОЯВАМ
ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА
„В ЕП ще се боря за минимална
работна заплата и минимална пенсия, които трябва да
са задължителни за всички
страни - членки на ЕС", заяви
кандидатът за евродепутат от
БСП Велизар Енчев по време
на среща с граждани в Русе. Ще
отстоявам интересите на трудовите хора в България. На тези, които
изкарват своя хляб с честен труд”,

подчерта той.
По време на срещата си Енчев
заяви, че на тези избори има две
политически сили, които могат да
вкарат депутати в ЕП - ГЕРБ и БСП.
"Но само гласувайки за БСП, ще
може да се свали ГЕРБ от власт
и да възстановим страната",
коментира той.
Енчев изтъкна пред избирателите,
че това, което се случва показва,

заплата е 446 евро, а
средната е 1018 евро“,
посочи Йончева. Тя е
на мнение, че в България стандартът на
живот не може да бъде
като в Люксембург, но
трябва да се стремим
към догонване на ЕС.
„Ще се борим за изготвяне на модел за формиране на обща европейска заплата и пенсия“,
заяви Йончева. Според
нея у нас безработицата намалява и г-н
Борисов има уникален
принос за това, защото е изгонил хората
извън България.
Материалът е платен.

че ГЕРБ е в политическа конвулсия. Според него причина за
това е изявлението на държавния
глава на срещата му с ЦИК, където
той заяви, че комисията трябва да
направи всичко възможно да няма
този огромен брой недействителни бюлетини, както досега. "Защото, като член на ЕС, България има
най-голям брой недействителни бюлетини спрямо броя на
избирателите си, което е пълен
абсурд, но е факт”, посочи той.

