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20 млн. в КТБ на Веска Порожанова?
Мълчание от агроминистерството
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ХОП ТРОП

Цветан Цветанов поведе хорото в село Черниче, което
бе определено за евросело на България. Освен него, на
мегдана бе и заклейменият от футболните хора у нас
сричащ депутат от ГЕРБ Стефан Апостолов, син на
легендарния кмет на Симитли, който е един от найпроспериращите родни арбитри, прочул се обаче
с множество изцепки зад граница (най-вдясно). Ето
и митинга на ГЕРБ в Южния парк от високо: има-няма 30
души, сред които пр-ите и екипите на 5-те еврокандидати,
десетина отразяващи журналисти и около 19 избиратели.

Атанас Скатов изкачи третия по
височина връх в света Канчендзьонга

Зет си купи тарантула, за да пъди
тъщата

Луната се смалява

Пуснаха монета с лика на
Шерлок Холмс

Жените у нас живеят със 7 г.
повече от мъжете

Над един милион видове са
застрашени от изчезване

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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ДПС: Правителството да си ходи заради Танева!
С гласуване 2 в 1 НС
прие новата рокада в
кабинета. Парламентът уважи оставката на агроминистъра
Румен Порожанов и
назначи на мястото
му Десислава Танева
от ГЕРБ. Припомняме, че тя вече заема
поста министър на
земеделието в кабинета Борисов 2. През
2017г. тя отстъпи
креслото на Порожанов, само защото излезе по майчинство.
Досегашната шефка
на земеделска комисия е избрана със 121
гласа "за" и 5 "против".
Малкото
депутати
от ДПС гласуваха срещу назначаването на
новия-стар министър
и поискаха оставката
на цялото правителство в духа на декларацията на Доган ден
по-рано.
„Въпреки смяната
на земеделския министър, ситуацията
и моделът си остават същите“, обясни
депутатът от ДПС
Халил Летифов. Той
посочи, че ако гласуването е било поотделно, то от ДПС
щяха да гласуват за
оставката на Поро-

ЕК ни спря €160 млн. при новиястар министър през 2016г.

жанов и против избирането на Танева за
министър.
Напомняме, че Порожанов хвърли оставката си заради
започнало разследване за злоупотреби с
европейски средства
в Държавен фонд Земеделие (ДФЗ), когато институцията е
ръководена от него,
а агроминистър бе
именно Танева.
По времето когато Танева беше земеделски министър за
първи път ЕС спря

>>ЦАЦАРОВ ПОИСКА ДАННИ ЗА
ОФШОРКИ НА ПОЛИТИЦИ
Главният прокурор Сотир Цацаров поиска от службите цялата
налична информация за парите и
имотите на политиците в чужбина.
Той отправи съответното искане в
писмо до шефа на ДАНС Димитър Георгиев. Цацаров настоява
данните да се предоставят без
забавяне и да бъдат максимално
конкретни.
Той поиска агенцията и финансовото разузнаване да изпратят
в прокуратурата данни за
банковите сметки, инвестициите,
имотите в чужбина и участието

160 млн. евро на България след одит по
селската програма
от 16.04.2016 г. Информацията
беше
призната от Порожанов като шеф на
ДФЗ и потвърдена
от ДАНС. Целокупно
Европа спря близо
един милиард и сто
милиона лева (550
млн. евро), които
трябваше да възстанови на България за вече платени
проекти по Програмата за развитие
на селските райони

в офшорни компании на всички,
които заемат висши публични
длъжности и не са ги декларирали.
В това число влизат политиците,
правителството и висшите държавни служители. Такава информация се изисква и за имуществото,
притежавано не само от тях, но и
от свързани с тях или подставени
лица.
“Когато сме готови с информацията, ще я предоставим на вниманието на властите”, заяви на свой ред
Георгиев. Той увечри, че това ще
стане в най-кратки срокове.

(ПРСР) през 2015 г.
Тогава в доклада си
ЕК обрърна внимание, че МЗХ е отговорно за определяне
на Сертифициращия
орган.
Комисията
проследи начина, по
който работи министесртвото през
годините и установи „притеснителна
тенденция за системни пропуски”.
С
писмо
от
29.04.2016 г. на дирекция Одит на дирекцията за земеделие
на ЕК обяви, че раз-

ходите, направени по
ПРСР за 2015 г. не могат засега да бъдат
признати за финансиране от фондовете
на ЕС по ред причини,
пораждащи съмнения,
че разходите може да
не са направени в съответствие с правилата на ЕС.
Още тогава 19 минути разкри, че над 1
млрд. лв. няма да бъдат възстановени на
България и ще бъдат
спрени от еврофондовете за земеделие.
Причината е същата,
поради която само
15% е усвоеното на 4,5
млрд. фондове за 20142020 г. - далаверите с
европари и това, че
Порожанов, продължаваше тогава да бъде
,
шеф на ДФЗ. 19 писа
за 1,3 млрд. лв., колкото бяха отразени
като
невъзстановени във фискалния
резерв, след което
Министерството на
финансите скри информацията за тях
от сайта си.
Последва
реакция
на пиарите на Танева, които тогава
наброяваха рекордните 24 щатни бройки.
Те заплашиха със съд

Симеонов: Лично исках оставката
на Порожанов
„И сега се въртят огромни корупционни схеми в Министерството на земеделието и храните (МЗХ)”,
заяви пред Nova бившият вицепремиер и настоящ депутат Валери
Симеонов. По думите му пример
за пряк лобизъм са програмите
за доставка на плодовете за
училищата и детските градини.
Симеонов не знае и не пожела да
коментира дали Румен Порожанов е
имал пряк интерес там, но е факт, че

най-малкото не е имало достатъчен
контрол.
Шефът на НФСБ заяви още, че
самият той е поставял на коалиционен съвет редица въпроси за
МЗХ, включително и за оставката
на Порожанов, но съобщава това
едва сега.
МЗХ е "мегаминистерство", което
трябва да бъде ръководено от човек с изключителна безкористност
и честност, подчерта още Симеонов.

„всички медии, които
писаха за невъзстановените над милиард
лева“ по аграрните еврофондове от ЕС.
През 2017г., пак
при министър Танева, пък страната ни
беше заплашена да
изгуби еврофинансиране по Програмата
за развитие на сел-

ските райони 20142020, заради неправилно прилагане на
Нормативна уредба,
липса на прозрачност и съмнения за
създаване на “изкуствени условия” с
цел създаване на предимство на едни общини пред други, под
крилото на Танева.

>>ВМРО: ЗАТВОР
ЗА ПОЛИТИЦИ,
КОИТО ЛЪЖАТ
От ВМРО предлагат депутат, министър, лидер на партия, зам.-председател на партия, евродепутат, който
изрича лъжи и клевета и злепоставя
опонент, да се наказва със затвор
до 4 години и глоба до 15 000 лв.
Предложението беше обявено на
брифинг в Нс от зам.-шефа на ПГ
Патриотичен фронт Искрен Веселинов. Според него тези промени не
противоречат на Конституцията.

>>БОРИСОВ:
СТРАТЕГИЯ ЗА
ДЕТЕТО НЯМА
"Национална стратегия за детето
няма", заяви пред МС премиерът
Бойко Борисов. По думите му е
възложил на социалния министър
сутрин, обед и вечер да прави брифинг и да казва, че такава стратегия
няма. Борисов осъди гражданските
протести от миналата седмица,
защото са „безпочвени”. "Защо
продължават да лъжат не знам",
подчерта той.

"Категорично поемам ангажимент да
не покровителствам
корупцията”, заяви
самата Танева, след
първото заседание
на МС, в което отново пое министерската роля. „Това,
което в България
винаги се изкривява
– едно законодател-

ство или регламент,
се приема с някаква
философия. Ние не
трябва като манталитет и обществено
разбиране на всеки
един, който го касае
това
законодателство, да търсим вратички, а да го изпълняваме точно", заяви
още тя.

ДАВАМЕ 300 ХИЛ. ЛВ. ПОМОЩ НА СИРИЯ И ЙЕМЕН
293 375 лева хуманитарна помощ
ще отпусне България за справяне с
хуманитарните кризи в Сирия и Йемен, постанови МС. Финансирането
ще бъде осигурено от средствата
по бюджета на Министерството на
външните работи, предназначени за
развитие и хуманитарна помощ.
Най-голям дял от средствата195
583 лв. ще бъде насочен към Сирия
и региона, където има голям брой
сирийски бежанци. На Йемен ще

бъде отпусната помощ в размер на
97 792 лв.

ВСС ОСВОБОДИ ЗАМ.-ГЛ. ПРОКУРОР

П

рокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет (ВСС) гласува
освобождаването на Пенка Бог-

данова от поста заместник на
главния прокурор, съобщи
24 часа.
Предложението е гл. прокурор Сотир Цацаров. Той заяви, че Богданова заслужава
благодарност за работата си,
но й липсва комуникативност и умение за работа в
екип. Тя ще бъде назначена
за прокурор във Върховната касационна прокуратура, където има свободен щат.

Манолова: Да отпаднат лимитите в болниците
Омбусманът Мая Манолова настоява
да отпаднат лимитите в болниците
и по всички клинични пътеки. Тя
поздрави протестиращите здравни
работници, които излязоха пред
МС. По думите на омбудсмана, ако
управляващите изпълнят исканията
на медицинските сестри и другите
професионалисти по здравни грижи,
тогава би имало реална реформа в
здравеопазването.
„С особена загриженост и тревога
следя нарастващото напрежение
в обществото по повод на Проек-

та за Стратегия за детето”, заяви
още Манолова в своя официална
позиция. Тя настоява той да бъде
изцяло оттеглен от правителството и обсъждането да бъде прекратено. „Този документ, който трябваше
да ни обедини в името на децата ни,
изведе на улицата протестиращи
родители и ни раздели като общество’, посочва Манолова, Според нея
по-нататъшното обсъждане на този
проект е немислимо. Тя подчертава,
че е необходимо изработване на
нова стратегия.
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НОВ ПРОТЕСТ НА
МЕДИЦИНСКИТЕ
РАБОТНИЦИ
Втори национален протест на здравни работници се проведе пред МС и
НС. Медицински сестри
от цялата страна протестираха с искане за
по-високи заплати. Те
настояват за стартово
заплащане от 1120 лв.
Към акцията в столицата се присъединиха и
колеги от други градове в страната.
Едно от основните искания на протестиращите
е за еднакви начални заплати за професионалистите по здравни грижи в
цялата страна, равняващи се на две минимални
месечни възнаграждения. Те настояват още и
за промяна в Закона за
съсловната организация,
промяна в начина на
заплащане на полагания
нощен труд, както и за
самостоятелни сестрински практики и други. Те
настояха и за незабавен
одит на дейността на
Българската асоциация
на професионалистите
по здравни грижи, както
и за оставка на председателя й Милка Василева.
След първия голям
протест на медицинските сестри през март,
правителството отпусна
50 млн. лв. допълнително на болниците. Според
медицинските сестри
обаче, нищо от тези пари
не е достигнало до тях.
Протестът на здравните
работници не беше подкрепен от съсловните
и синдикални организации, а се организира
със собствени средства.
Следващата седмица
ще се предприемат
по-сериозни протестни
действия, каза Мая
Илиева от Инициативния комитет на
протестите.
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>>РАДЕВ: ИСКАМ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОЗРАЗЧНОСТ НА ИЗБОРА НА НОВ
ОБВИНИТЕЛ №1

>> ЗАПОЧВАМЕ ОТ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И ОТ
ПРОИЗВОДСТВОТО, РЕЧЕ НИНОВА

ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ГАРАНЦИИ И ДА БЪДЕ УБЕДЕНО В ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПРОЦЕДУРАТА И СПАЗВАНЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ИЗБОРА НА НОВИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР И В НЕГОВАТА НЕЗАВИСИМОСТ, ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ СЛЕД СРЕЩАТА СИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ЛОЗАН ПАНОВ.
ОТБЕЛЯЗАНО БЕШЕ, ЧЕ ДОВЕРИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ПРАВОСЪДИЕТО ЗАВИСИ НЕ САМО ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, НО И ОТ УСИЛИЯТА НА ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА. БЯХА ОБСЪДЕНИ ПРАВОМОЩИЯТА И ОТГОВОРНОСТТА НА „ТРИМАТА ГОЛЕМИ“ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ХОДЪТ НА
ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА, НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕХАНИЗМА ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА.
ВЧЕРА ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА ПРОВЕДЕ ДВЕ СРЕЩИ – С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ДАНАИЛ КИРИЛОВ И С ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ТЕОДОРА ТОЧКОВА

"НЕКА ИДЕМ ДО ВСЕКИ, КОЙТО СЕ СТРАХУВА ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ И МУ ДАДЕМ КУРАЖ", ЗАЯВИ ЛИДЕРЪТ НА БСП
КОРНЕЛИЯ НИНОВА. „ВЪЛНАТА ОТ НЕДОВОЛСТВО, КОЯТО ЗАЛИВА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЛОЖИ НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА
РЕЖИМА БОРИСОВ. "ПИТАТ НИ, АКО УПРАВЛЯВАТЕ - КАКВО ЩЕ НАПРАВИТЕ РАЗЛИЧНО, ОТКЪДЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕТЕ?
ОТГОВАРЯМ: НАЯСНО СМЕ КОЛКО МНОГО ПРОБЛЕМИ ИМА В СТРАНАТА. НАЯСНО СМЕ, ЧЕ НЕ ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ
ОПРАВИ ВЕДНАГА С МАГИЧЕСКА ПРЪЧКА. НО ЗНАЕМ КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ И КАК ДА СТАНЕ", КАТЕГОРИЧНА
БЕ ТЯ. „ЗА ДА ИМА ПАРИ ЗА СИЛНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРЯБВА ИКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО. МНОГО МЕРКИ
ЩЕ ПОМОГНАТ, НО СПЕШНИТЕ СА ДВЕ - ПЪРВО, МАХАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ И БЮРОКРАТИЧЕН РЕКЕТ ОТ МАЛКИЯ И
СРЕДНИЯ БИЗНЕС. ГАРАНТИРАМ ВИ, ЧЕ ЩЕ ИМАТЕ УСЛОВИЯ ЗА СПОКОЙНА РАБОТА. И ВТОРАТА Е МАКСИМАЛНО ЗАПУШВАНЕ НА КАНАЛИТЕ, ПРЕЗ КОИТО СЕ КРАДЕ НАЦИОНАЛЕН РЕСУРС", ЗАЯВИ ТЯ. ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕМ НА ОНЕЗИ
ЕДИН МИЛИОН И ПОЛОВИНА ДУШИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА. ТОВА СА ПЕНСИОНЕРИТЕ И МЛАДИТЕ РАБОТЕЩИ СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА. "ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ - ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПЕНСИИ. БСП Е ЕДИНСТВЕНАТА ПАРТИЯ, КОЯТО ГО Е ПРАВИЛА. ЩЕ ГО НАПРАВИМ ОТНОВО. ЗА МЛАДИТЕ - ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ 6000 ЛЕВА ЗА
ВТОРО И ТРЕТО ДЕТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА РАБОТИЛИ И СА СИ ПЛАЩАЛИ ОСИГУРОВКИТЕ", КАЗА ТЯ.

Панов: Президентът навреме
търси нов гл. прокурор
„Колкото по-рано
започне дебатът за
избор на главен прокурор - темата, която е номер едно на
съдебната система
за 2019 г., толкова
по-ясни ще бъдат
критериите, профила
и всичко, което е относимо от значение за
избор на един бъдещ
главен прокурор”, това
каза председателят
на Върховния касационен съд Лозан Панов
след срещата с държавния глава Румен
Радев на Дондуков 2.
За разлика от Сотир
Цацаров, съдия номер
1 определи поканата
на президента като
навременна.

Разговорът между
двамата бе част от
поредица срещи, които държавният глава
провежда с представители на съдебната

и
изпълнителната
власт и на обществени организации във
връзка с критериите
за избор и правомощията на следващия гла-

вен прокурор.
Панов обясни, че
е използвал възможността да поднови
своето
предложение за промени на

Неизвестни отвлякоха разследващ журналист
от Червен бряг
Разследващият журналист от Червен бряг
Христо Гешов вдигна
на крак полицията,
след като първо беше
обявен за национало
издирване, а няколко
часа по-късно се появи
в отстоящия на около
70 км град Монтана.
Всичко започва във
вторник вечерта, когато

изданието Биволъ съобщи на страницата си
във Фейсбук, че Христо
Гешов е в неизвестност.
"След серия негови
разследвания, довели
до арест и обвинения срещу кмета на
Червен Бряг от ГЕРБ
Данаил Вълов. Христо
беше нападнат и
пребит пред дома си,

поради което живееше под полицейска
защита. Заради работата си е бил очернен,
като това го е притеснило психически.
В сряда сутрин Гешов
бе открит в Монтана.
Той е бил убеждаван
от двама мъже да
премахне разследването си за незакон-

ното ВиК в Троян от
сайта на врачанската
медия Зов нюз, както
и от youtube. Чак
след като от изданието
са свалили материала, журналистът е
бил освободен, след
което е дал показания в
полицията. Това разказа
самият Христо Гешов
пред Mediapool.

Конституцията, за
мястото на прокуратурата, както и
за
правомощията
на главния прокурор.
Преди дни той бе подкрепен за промените
от юриста и шеф на
БСП Корнелия Нинова.
„Един от акцентите
беше и това, че главният прокурор в страна
като България с тези
правомощия има монопол да повдига на
когото си поиска, когато си поиска и за
каквото поиска обвинение. Наред с това
липсата на контролни правомощия, липсата на контрол върху неговата дейност,
в крайна сметка го
прави
най-силната
политическа личност
в България“, каза Панов. На въпроса за
мнението на президента, Лозан Панов, каза,
че президентът изслушал неговото мнение.
"Дадох
достатъчно
примери от нашата
последна среща, която проведохме с него",
каза той. Вярвам, че
това, което съм казал,
примерите, които дадох, ще бъдат оценени", заяви Панов.

четете още на

www.19min.bg

20 млн. в КТБ на
Веска Порожанова?
Мълчание от
агроминистерството

Т

ри работни дни
не стигнаха на
Министерството на земеделието,
храните и горите да
отговори на прост
въпрос, като два и
половина от тях титуляр беше Румен
Порожанов,
преди
и след като подаде
оставка. След като
журналистката Соня
Колтуклиева написа
във Фейсбук, че Веска
Порожанова е имала
20 млн.лв. във фалиралата Корпоративна търговска банка,
просто
попитахме
факт ли е това, търсейки информация от
първа ръка – от съпруга й Румен Порожанов, живеещ с нея в
единна общност дълги
години, сам финан-

сист и дори оглавявал
ресорното министерство – човек, наясно
с парите – общите и
своите. Факт е, че
фирмите на госпожа министершата

според пубикуваните
официални информации след фалита на
банката, притежават десетки сметки в нея – толкова
много са, че човек

направо го заболява
главата да ги преброи в екселската
таблица, предоставена от синдиците,
ликвидиращи някога 4-ата най-голяма
кредитна
институция в нашата
страна. Напомняме,
че не за десетки, а
за проста разплащателна
сметка
действащ депутат и

действащ евродепутат са разследвани
от прокуратурата
в момента. Случаят
Порожанова е достатъчно интересен,
показателен и от
обществен интерес,
предвид
високите
държавни длъжности,
заемани от съпруга
й през последните 20
години, че ще продължим да го нищим.

6

ГРАДСКА

www.19min.bg
soa@19min.bg

ГРАДСКА

16.05.2019
брой 2297

www.19min.bg
soa@19min.bg

7

Лили Иванова взе за 31 000 лв. жилище от Соф. имоти
Кооперацията

С Пеко и Янчо Такови
Апартаментгейт не за
засяга само политиците, а и
онези, които знаят как да
си искат от тях. СЛАВА
разкри още през 2006 г., а
прокуратурата започна да
разследва през 2014 г. скандална имотна сделка на певицата Лили Иванова.
През 2001 г. тя успява да
убеди тогавашния кмет на
София Стефан Софиянски,
че желае общината да й
дари апартамент, но не в
кой да е квартал, за да основе детска певческа школа.
Градоначалникът възлага
задачата на общинското
дружество Софийски имоти,
което по онова време е във
вихъра на всякакви прехвърляния и продавания на първокласни имоти. То намира
току-що построена престижна кооперация, в която
получава апартамент срещу терен, като го отделя за

Сделката е изповядана на цена
под половината от данъчната
стойност от 71 895,50 лв.,
пазарната е 5,5 пъти по-висока
певицата.
Точно преди коледните
празници на 2001 г. подаръкът от софийските да-

нъкоплатци е поднесен на
певицата, която така и
не прави детска школа,
но се сдобива с престижна

недвижима собственост в
най-скъпата зона на града под Японския хотел на
символична цена.

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

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

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

При положение
положение, че нейнинейни
те съседи плащат за имот
абсолютно идентични на
дадения й от общината 171
200 лв., поради новото строителство със супер високо за
времето качество, за Лили
Иванова оценката на Софийски имоти е повече от скандална. Нещастните 31 730
лв. за дадените не на шпакловка 107,11 квадратни метра на тихата и спокойна
елитна улица Кожух планина
№10-12.
За всички ще стане ясно за
колко ощетяваща софийски-

те данъкоплатци сделка
иде реч, след като разберат, че данъчната оценка на имота – а, както
е известно тя винаги е
занижена с пъти спрямо
реалната пазарна цена, е
71 895,50 лева.
Апартаментът не й
трябва като жилище,
тъй като Лили Иванова
си има лично в кооперацията на Политбюро на
улица Оборище. То пак е
придобито от властта:
като снаха на заместника на Тодор Живков Пеко Таков, и съпруга на
сина му – тв звездата
Янчо Таков, който и досега се шегува: „Мани, тя ме
доведе от Кубрат на Оборище”, намеквайки откъде
е взел булката си – от дълбоката провинция.
Интересно е да се знае,
че отново с политически
връзки Лили Иванова,
както сама признава, успява да вземе жилището
след развода, въпреки че
по тогавашното и по сегашното
законодателство семейната имуществена общност се
дели по равно.
Тя се сеща да ангажира
с каузата си не кого да
е, а лично тогавашния
министър на правосъдието – рекордьорката
по стаж в това кресло
с невероятните 28 години Светла Даскалова,
която й урежда въпроса.
Общото между двете,
освен женската солидарност, е фактът, че членуват в присъдружната
на БКП партия по време на Живковия режим
– на днешен език „коалиционния партньор” БЗНС
– Български земеделски
народен съюз. Нейните
членове са известни при
соца с изключителната
си грижа да се уреждат с
престижни и скъпи имо-

ти, които им осигуриха и
плавния преход след края на
соца, когато не обедняха.
Но нека от политбюровската кооперация на ул.
Оборище, да се върнем в новобогаташката на ул. Кожух планина!
Певицата Иванова превръща апартамента на
пъпа на Лозенец в офис, където кани музиканти, продуценти и журналисти, та
даже понякога ги черпи с
по един залежал шоколадов
бонбон. Не и талантливи
деца, които да обучава.
Нейни съседи от китната
кооперация, пред която по
онова време – не като сега,
има градинка, а не кооперация откъм възловата за
Лозенец ул. Богатица, никак
не помнят с добро съжителството.
Звездата отказва месеци наред да плаща входните такси от тридесетина
лева за поддръжката на
елитното, облечено в скъп
камък антре и стълбище
на кооперацията, оправдавайки се, че има турнета и
не търка.
А комшиите са сериозни
хора – основният съветник
на тогавашния премиер,
преуспяващи бизнесмени и

бизнесдами, които могат да
си позволят високите цени
на недвижимата собственост в клубната обител.
Явно отношенията между
съседите достигат до такава фаза, че на 31 януари
2007 г. Лили Иванова продава апартамента, който
е взела с политически връзки на скандална цена уж за
детска школа, а всъщност
използва като офис на някоя си Божанка Георгиева.
Не е ясно на каква точно
реална цена 49-годишната
дама купува апартамента
– този урок вече го научихме
покрай сделките с имоти
на политиците от Апартаментгейт, но пазарната по
онова време вече се е удвоила спрямо първоначалните
171 200 лв. и вече е достигнала 350 000 лева във върховната година на икономическия бум и цените на
недвижимите имоти.
По данни на прокуратурата, чистата печалба на
Лили Иванова е възлизала
на 150 000 лв, за което се
съди по официалните документи, или поне така цитират фактите медиите,
проследили делото Софийски
имоти през 2014 г. и публикували информации за него.

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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ХИТ САГАТА ИМПЕРИЯ С ПОСЛЕДЕН СЕЗОН
СЕРИАЛЪТ ИМПЕРИЯ ЩЕ СЕ ЗАВЪРНЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА ЗА ШЕСТИ СЕЗОН. ТОЙ ОБАЧЕ ЩЕ БЪДЕ ПОСЛЕДЕН.МАЙКЪЛ ТОРН ОТ FOX ДАДЕ ЗАЯВКА, ЧЕ ПОСЛЕДНИЯТ
СЕЗОН НА СЕРИАЛА ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН С ДРАМА, ШОКИРАЩИ ИЗНЕНАДИ И
ЗАПОМНЯЩИ СЕ МОМЕНТИ. ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНИЯ СЕЗОН НА ПОРЕДИЦАТА ЩЕ СЕ ЗАВЪРНАТ ТАРАДЖИ П. ХЕНСЪН И ТЕРЪНС ХАУЪРД. НА ТОЗИ ЕТАП
ОСТАВА ПОД ВЪПРОС ДАЛИ ДЖУСИ СМОЛЕТ, КОЙТО ПРЕДИЗВИКА СКАНДАЛ
С ИНСЦЕНИРАНЕТО НА ХОМОФОБСКО И РАСИСТКО НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ СЕБЕ
СИ, ЩЕ БЪДЕ ЧАСТ ОТ АКТЬОРСКИЯ СЪСТАВ. НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА ВЪЗМОЖНОСТТА СКАНДАЛНИЯТ АКТЬОР ДА СЕ ЗАВЪРНЕ В ОПРЕДЕЛЕН МОМЕНТ ЗА ФИНАЛА НА ПОРЕДИЦАТА. КОМПАНИЯТА FOX
ПРЕДПРИЕМА СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ, СВАЛЯЙКИ ОТ ЕКРАН ОСЕМ ШОУТА И ДОБАВЯЙКИ НОВИ 10.

Двоен финал за Откраднат живот
и Дяволското гърло
Два от най-успешните
български
телевизионни сериалa в национален
ефир ще отбележат своя
звезден финал на 23 май
в компанията на актьори, създатели и фенове.
Най-запалените почитатели ще могат да видят
последния епизод на седмия сезон на Откраднат
живот: Любовта лекува
от 19:30ч. и на Дяволското гърло от 21:30ч.
на голям екран в Cinema
City, Mall of Sofia. След
седем запомнящи се сезона хитовият български
медицински сериал ще
продължи традицията,
отбелязвайки финалния
епизод със снимки, вълну-

ваща среща и дискусия с
феновете. Малко по-късно всички, които следят
със затаен дъх криминалния сюжет на Дяволското гърло, ще могат
да проследят дългоочакваната развръзка на самия финал и да разговарят със звездния каст.
Билетите за двете прожекции вече са в продажба. В социалните мрежи
пък, Владо Карамазов,
който влиза в обувките
на д-р Карагьозов, публикува снимка с колежката
си Неда Спасова, която
играе голямата му любов
в Откраднат живот и си
взе довиждане със зрителите.

>>ЖУРИТО НА MASTERCHEF
ИЗПРАТИ РОРИ МИЛЪР

След невероятно успешната
премиера, която
изправи на крака
препълнената
първа зала на
НДК, логично
следва и Фалшив
Герой -Турнето. То
ще премине през Русе, Варна, Бургас
и отново в София на 6 юни. Фалшив
Герой е мащабна суперпродукция
базирана на най-популярните и обични песни на Тодор Колев, поднесени с нови арaнжименти и изпълнени от Симфоничния оркестър на

Талантливият пивовар Рори
Милър се прости с MasterChef
престилката и мечтата за
престижната титла на 7-о място.
След като неговите беззахарни
желирани торти със сос и изненада не успяха да го класират в
топ 3 на кутията, той се яви на стрес тест. Chef Андре Токев,
Chef Петър Михалчев и Chef Силвена Роу предизвикаха
гладиаторите с приготвянето на баница с точени кори за 45
минути като им дадоха пълна творческа свобода за вкуса и
формата. Американецът заложи на комбинацията от различни меса и сирена, но дебелите кори в тексаската закуска го
изпратиха на директна елиминация. Въпреки неприязанта
си към субпродуктите, той разпозна три от осемте в дегустационния тест на сляпо.

www.19min.bg
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пулярното колумбийско риалити Desafio /
Caracol TV/ стъпва на

българска земя, за да
открие новите супер
герои.

show@19min.bg

НОВИНИ

ТВ риалити
Игри на волята
тръгва и в
България
Нова ТВ подготвя
ново екстремно предизвикателство
за
зрителите, в което
най-смелите могат
да се включат. На
един красив български плаж световният формат Игри на
волята за първи път
ще завладее България.
Група решителни българи ще обърнат гръб
на познатото ежедневие, за да покажат
силата на човешкия
характер. Въоръжени
с остър ум и физическа издръжливост, те
ще стигнат до ръба
на своите възможнос-

ти. Риалитито ще
изпита уменията на
участниците в неподозирани ситуации.
Предизвикателства
за ума, тялото и характера. Победата
ще завоюва най-добрият, стигайки до
крайния предел на
риска и голямата
награда от 200 000
лева. В битка за територия ще се впуснат три отбора, но
само единият ще има
привилегията да живее в супер лукс. Вторият тим ще трябва
сам да създаде елементарни условия на

>>СТАРТИРА 72-ТО ИЗДАНИЕ
НА КИНОФЕСТИВАЛА В КАН

>>СПЕКТАКЪЛЪТ ФАЛШИВ ГЕРОЙ
ТРЪГВА НА ТУРНЕ
Държавна опера - Русе
с диригент Димитър
Косев, балетът на Държавната опера - Русе
с хореограф Зорница
Петрова, цяла банда
прекрасни музиканти,
сред които Михаил
Йосифов (тромпет),
Стоян Янкулов-Стунджи (барабани),
Борис Таслев (бас), Ангел Заберски
(пиано), Велислав Стоянов (тронбон)
и много други. Солисти са - Ненчо
Балабанов, Поли Генова и Димо от
ПИФ, със специалното участие на
Хилда Казасян.

ШОУ

16.05.2019
брой 2297

Филмовият фестивал в Кан
започна с бляскав червен килим,
послание за спасяване на киносалоните и стилна церемония.
Честта да обявят началото на
форума се падна на френската
муза на Ларс фон Триер Шарлот
Генсбур и испанския чаровник
Хавиер Бардем.По червения
килим преминаха холивудските
актриси Селена Гомес, Ева Лонгория, Тилда Суинтън, както и американецът Джеръми Мийкс, който се прочу като най-красивия затворник и стана търсен модел. Звездата на вечерта
беше комедийната легенда Бил Мъри. На червения килим се
появи и френската актриса от Плажът с Ди Каприо - Виржини Ледоайен, както и екранният Кайло Рен (Междузвездни
войни) Адам Драйвър. Сред красивите дами на събитието
бяха актрисите Джулиан Мур и Ел Фанинг, както и моделите
Роми Стрийд и Изабел Гулар. Всички те блестяха с бижута от
последната колекция на Chopard в компанията на артистичният директор на бранда Каролине Шойфеле. След церемонията бе прожектиран филмът Мъртвите не умират на
американския режисьор Джим Джармуш. В главните роли са
Бил Мъри, Клоуи Севини, Стив Бушеми и Дани Глоувър.

живот. А третият –
остава без подслон и
храна за седмица. По-

Орлин Павлов отново ще бъде
Макс в Сами вкъщи 2
На 14 юни в кината
у нас излиза дългоочкваното продължение на любимата анимация Сами вкъщи.
Филмът предизвика
истински фурор през
2016 година, отбелязвайки най-голям
дебютен уикенд за
оригинален филм,
който не е базиран
на вече съществуващ
франчайз или медия.
А това лято надник-

ваме още по-дълбоко
в емоционалните
дебри на тайния
живот на домашните
ни любимци, а през
новите им невъобразими приключения
ще ни преведе Орлин
Павлов, който отново
подарява гласа си на
добре познатия ни
Макс.Една от най-големите родни звезди
за втори път озвучава
хиперактивния и не-

обикновено симпатичен
териер Макс и съвсем
комфортно влиза в лапите на новите му подвизи.

Chinchilla ще подгрява Стинг
Младата поп
изпълнителка
Chinchilla
ще видим
на сцената
точно преди
Стинг на 1
юни в Арена
Армеец. Тя
дебютира
през 2019 със
забележителния си сингъл,
Elements, с който пречупва музикалните
жанрове. Прекарва по-голямата част от
времето си в Лондон, където се изявява
като текстописец и продуцент. Определя
себе си като силна, умна и горда жена.

Нейната кариера
е повлияна от
множество изпълнители и силни
женски икони като
Beyonce, Rihanna,
Janis Joplin, Aretha
Franklin. Европейското турне,
планирано от Стинг
за 2019 носи името
My Songs. Концертите, включени в
него ще са наистина много специални.
Многобройните почитатели на великия
музикант ще имат удоволствието да
станат част от едно ново невероятно и
динамично шоу.
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ХОРОСКОП

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

Везните трябва да се съобразят с
обстоятелствата около тях, за да
постигнат успехи. Скорпионите
да бъдат настоятелни, за да
вървят напред. Козирозите да не се
ангажират с прекалено много задачи
днес. Водолеите да помислят за
почивката си.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Предвидливо
ще следвате
набелязаната
си програма и
ще избягвате възможните
затруднения, така, щото да
приключвате делата си в
срок. Наред с това ще търсите и сътрудничеството
на хора, които ви допадат.

Наслаждавате се на
романтиката
около вас и
затова нагласата ви за всякакви авантюри едва ли
е изненадваща. Въпреки
емоциите си се постарайте да не пропускате
добрите възможности.

Добре е обективно да се
съобразите с
обстоятелствата
около Вас, за да елиминирате нежеланите
последствия. Наложете
си повече търпение в
общуването с колегите и
в семейството Ви.

Не се ангажирайте с прекалено много задачи
днес, защото ще
ви липсва организираността, с която сте познати
на света. Наблегнете на
нещата, които ви носят
настроение и от тях може
да очаквате доходи.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Не без вълнение ще следите
развитието на
интересуващ
ви въпрос и без да губите
присъствие на духа си,
ще следвате логиката на
събитията. Доверете се
на разума и вярвайте в
себе си.

Настоятелни сте
и това Ви носи
успех в професионалните Ви
ангажименти. Резултатите,
които постигате надминават очакванията Ви. Ако
продължавате в същия дух,
съвсем скоро може да постигнете всички поставени
цели.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Умело ще
насърчавате и
направлявате
ентусиазма на
околните, включвайки
ги в свои начинания.
Заедно ще ги довеждате
до желана развръзка и
ще планирате бъдещ общ
проект.
Близнаци

Ще търсите различни възможности за изява,
водени от добри
мисли и настроение.
Заради работата ви в съвместен проект ще станете
по-прецизни в подбора
на екипа и условията по
изпълнението му.

Дева

Поели сте много
ангажименти
днес – свои
и чужди, но
ще успеете. Умело ще
балансирате, не давайки предпочитания на
едното пред другото, за да
избегнете напрежението в
отношенията ви

времето

В Пловдив ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 12°, максималната 22°

Риби

Днес се налага
се да свършите
поизостаналите
задачи. Ако се
почувствате преуморени
или поизнервени, не
пренасяйте настроението
си върху околните, те не
са го заслужили. Вечерта
намерете време за нещо
приятно.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА
ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:
0878 225 395
reklama@19min.bg
Издателят не носи отговорност
за съдържанието на
публикуваните в изданието
цитати и рекламни материали.

Русе

min: 11о max: 19о

Варна

София

Велико Търново

min: 14о max: 20о

min: 9о max: 14о

min: 11о max: 21о

min: 7о max: 18о

В София ще има променлива облачност с възможни
превалявания от дъжд. Минималната температура
ще бъде 9°, а максималната 14°

В Бургас ще бъде предимно облачно с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 14°, максималната 18°

Ще ви занимават
теми, свързани с
недвижими имоти, наследство,
лична собственост. Във
връзка с тях ще се консултирате със специалисти,
вземайки под внимание
и мнението на близките
си и заедно ще вземате
решенията.

Видин

Днес над страната ще
има променлива облачност с превалявания
от дъжд. Минималната
температура ще бъде
7°, а максималната 24°.

Във Варна ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 14°, максималната 20°

Стрелец

Най-после получавате онова,
за което отдавна
работите. Успехите, които постигате
напоследък ще намерят
изражение в подобряване на финансовото Ви
състояние. Имате нужда
от почивка след толкова
работа, затова помислете
как да си я доставите.

София 1000,

Пловдив

Перник

Бургас

min: 14о max: 18о
min: 8о max: 18о

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

min: 12о max: 22о
Сандански

Кърджали

min: 8 max: 19

min: 10о max: 20о

о

о

www.19min.bg

СВЯТ

16.05.2019
брой 2297

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

Основната цел на
визитата на държавния секретар на САЩ
Помпео в Сочи и срещите му с външния
министър Лавров и
президента Путин
е била сондиране на
евентуалните възможности за военно
решение по адрес на
Иран, коментираха
пред Първи канал в
Москва шефът на
комисията по инфомационна политика
на Съвета на федерацията – Сенатът на РФ, Алексей
Пушков и влиятелният депутат от
Думата – долната
камара на парламента, Вячеслав Никонов, който е внук
на дипломат №1 на
СССР 13 години и 10
г. премиер-Молотов.
Именно по тази причина ден преди него
в Сочи пристигна и
китайският външен
министър,
който
впоследствие заяви,
че по всички международни теми двете
държави имат „абсолютно
единодушие”. САЩ не успя
да убеди и европейските си партньори
за военни действия
против Техеран, а
Германия
демонстративно показа
отношението
си,
след като преди дни
пък Помпео отмени
в последния момент
визита в Берлин.
Известно е, че американската армия
е отделила 120 000
войници за операция Иран, накъдето
всъщност са се насочили и самолетоносачите й в Средиземно море, а не
към Русия, за което
се вдигна много шум
преди 2 седмици.
Москва е успяла да
убеди Вашингтон, че
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Помпео питал Путин
за война срещу Иран,
твърдятн руски
депутати
е абсолютно недопустимо да се водят нападателни
действия и по адрес
на Венецуела. Не е
тайна, че Русия и
Китай през последната
петилетка
вложиха 80 млрд.долара в тамошните
петролни находища
и нямат намерение
да се отказват от
тях.
Пред
камерите
Путин заяви: „И аз
искам възстановяване на пълномащабните отноше-

ние със САЩ, което
желае и колегата
Тръмп. Въпросът с
разследването
на
несъществуващата връзка между
нас и неговата администрация вече
не стои – доказано
беше от комисията
Мюлер, че няма такова нещо. Въпреки
ексцентричността
си, тя свърши своята работа. За нас е
важно да работим
за ограничаване на
ядрените оръжия,
за решаване на ре-

гионалните конфликти, за подобряване на екологията,
за нови икономически отношения и
тук ще отбележа,
че въпреки всичко
бележим ръст от
5% в последната година”.
Накрая, вместо в
началото, властелинът на Кремъл заяви
на госта си: „Много
се радвам да Ви видя
при Вашето първо
посещение у нас в качеството на държавен секретар”, с кое-

то намекна, че преди
това – например в качеството си на шеф
на ЦРУ, Помпео може
би е бил тайно в Русия.
На свой ред държавният секретар
на САЩ, който предаде поздравите и
желанието на президента Тръмп към
Путин за подобряване на отношенията с Кремъл, отдаде недоброто им
състояние на нещо
неочаквано. „Имаме разлика в подхода”, заяви той, като
така даде да се разбере, че вероятно
няма разлика в целите на двете супердържави.

четете още на

www.19min.bg
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6 месеца наказание
за Кубрат Пулев

Пратиха българина на курс за сексуални
посегателства, жалбата на Дину не бе уважена
Атлетическата комисия на щата Калифорния наложи изненадващо бързо наказание
на българския боксьор
Кубрат Пулев във връзка с придобилата широка популярност целувка
с репортерката Дженифър Равало, популярна
още като Джени Суши.
Очакванията бяха комисията да реши до 48
дни, но тя вече излезе
с решение. От спортния ръководен орган
на американския щат
решиха лицензът на
Кобрата в Северна Америка да бъде отнет

до 23 септември или 6
месеца от датата на
прословутата целувка.
Дотогава той има срок
да завърши обучителен курс във връзка със
сексуалните посегателства. Освен всичко друго той трябва да заплати глоба от $ 2500. На
22 юли Пулев ще трябва
да се яви отново пред
комисията и да представи доказателства
за приключването на
наложения му курс и
как му е повлиял. Ако
той се справи успешно
с тази задача, 6-месечното наказание може

да бъде намалено.
Ако Пулев по някакъв
начин не изпълни указаните му действия,
наказанието автоматично придобива 12-месечен характер и бива
придружено от допъл-

нителни глоба от 2500
долара.
При каквото и да било
бъдещо провинение от
подобен характер, Пулев ще бъде лишен до
живот от правото да
се боксира в САЩ. Наказанието беше наложено с пълно единодушие при гласуването
сред 7-членната комисия.
Добрата новина за
Кобрата е, че победата
му над румънецаБогдан
Дину бе официално потвърдена. Жалбата на
боксьора от северна-

та ни съседка и представителите му за
служебен успех бе отхвърлена. Дину претендираше, че е получил неправомерен удар в тила
минути преди съдията
да обяви Пулев за победител в седмия рунд.
Според
комисията
ударите на Кобрата не
попадат в хипотезата
за умишлени нарушения
и затова победата му
остава. Така статистиката на българина
след мача остава непроменена - 27 победи
(14 с нокаут) и 1 загуба.

И новият треньор не помогна на Гришо
Въпреки смяната на своя наставник Григор Димитров продължава
с неубедителните си изяви през
този сезон. Този път хасковлията
отпадна още в първия кръг на
Мастърса в Рим след загуба от Ян
Ленард Щруф с 4:6, 7:6, 3:6. Както
е известно, преди началото на надпреварата в италианската столица
хасковлията се раздели със своя
треньор Дани Валверду и започна
да работи с бившия чешки тенисист
Радек Щепанек. За съжаление в
първия им турнир заедно съвместната им работа не даде положителен
резултат и Гришо отново отпадна
още на старта. Загубата означава,

че Григор почти 100% ще изпадне
от топ 50 на мъжкия тенис преди
втория за годината турнир от големия шлем – Ролан Гарос. Именно
Откритото първенство на Франция е
следващата спирка в програмата на
най-добрия ни тенисист.

>>ЦВЕТАН СОКОЛОВ С 19 ТОЧКИ, ЛУБЕ
ШАМПИОН НА ИТАЛИЯ
Българският волейболист Цветан Соколов и
неговите съотборници от
Кучине Лубе Чивитанова
триумфираха с титлата в
италианското волейболно първенство. Тимът на
родния диагонал победи
с 3:2 (22:25, 21:25, 25:12,
25:21, 15:10) отбора на Сър
Сейфти Конад Перуджа
в петия решителен двубой от шампионата. По този начин с 3-2 победи Лубе спечели може би най-силното волейболно първенство на Стария континент.
Соколов изигра много силен мач и завърши с 19 точки в своя актив. В събота
той и съотборниците му ще играят и на финала в Шампионската лига, където ще
срещнат руския хегемон Зенит Казан.
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- Как станахте звезда в сериал с Къванч
Татлъту?
- bTV преговаря с турските продуценти за
моето участие и така
се получиха нещата. Телевизията купува сериала и ще го излъчва под
името Ирония на съдбата. На турски названието е Сблъсък.
- Вашият сблъсък с
Къванч ли?
- Такъв сблъсък имаше, зрелищна сцена с
конфликтни каскади,
но сериалът се казва
така не заради нея. Не
бива да разказвам сюжета, но в него се преплитат няколко съдби,
които се сблъскват.
- Наложи ли се специална подготовка за
каскадите?
- Не, благодарение на
опита ми от предишни продукции с екшън
сцени. Аз самият съм
се занимавал с муай
тай, кикбокс, свободна
борба, което е спортът
на баща ми, също и със
спортна
акробатика.
Това ми помогна бързо да станат нещата.
Бяхме притиснати от
времето да заснемем
каскадите, имаше важни драматични сцени
и отделно други сцени,
които не могат да се
пропуснат. В Турция се
снима като в България:
колкото организирано,
толкова и дезорганизирано. Разликата е мащабът като разпространение – сериалът
се гледа в Русия, в арабските страни, на целите Балкани, в Южна
Америка и на още много
места. Пишат ми хора
от цял свят.
- Пак влизате в кожата на мафиот след
героя Ви Тони от сериала на bTV Фамилията,
толкова лесно ли е?
- И да, и не, дори да ги
сложим под общ насдслов – лоши, негативни

Иво Аръков: Не съжалявам
за Под прикритие, след
поредицата ми с Къванч
се надявам да тръгне и
сериалът Съни бийч
-

персонажи – двамата
са много различни. Тони
е религиозен и със семейство, бивша охрана.
Новият персонаж Иван
е затворник. За Тони
семейството
беше
най-важно. А този няма
такава привързаност,
важни са личните му
цели.
- Вярно ли е, че Вие е
трябвало да играете
главната роля в Под
прикритие, какво Ви
спря и съжалявате ли?
- Истина е, но е било
преди години. Няма
нужда да се съжалява
за минали истории. И аз
не съжалявам от деня,
в който разбрах само
2-3 дни преди началото
на снимките, че въпреки одобрението няма
да бъда аз, че са станали някакви необясними
промени. И животът

ми, кариерата ми се
стекоха така, че да не
трябва да съжалявам.
- Какво се случва с
проекто сериала Съни
бийч, за който писахме от идеята до
няколкото готови серии, май цял сезон?
- Проектът е много
добър. Играя спасител
на басейн. Сериалът
стана много хубав и
много добре заснет, с
прекрасен екип, в който си партнирам с
млади български актьори. Очакваме го в найскоро време, следващия
сезон. Ще го излъчва
bTV, но не мога да потвърдя със сигурност
точна дата.
- Загърбихте ли
окончателно театъра и поезията?
- За кое да говорим...
- Първо за театъра?

С театъра приключих
през 2014 г. Искам да пътувам и да се развивам
в киното, защото е моята страст. Някой ден
ще се върна в театъра
с правилния проект в
правилното време... За
поезията. Никога не
съм имал виждането
за себе си като поет
или писател. Имаше запитвания от хора, които харесват малкото
ми публикувани стихове да направя книга.
Издателите ме разубедиха. Оставих писането на заден план, не
е най-важното в момента, пък и го имам
в себе си. Продължавам
да си пиша, не се вълнувам дали нещата ми ще
бъдат прочетени, мое
лично нещо са.
- Явно на заден план
остава и бизнесът,

който правехте?
- Няма как да поддържам бизнеса, защото,
за да се получават нещата, човек трябва да
бъде концентриран в
него, отдаден. А няма
как с всичките ми пътувания и амбиции за
развитие в киноиндустрията.
- Тоест, амбициите
Ви са за нещо повече
от телевизията?
- За кино и телевизия.
- Само в актьорството или нещо повече?
- Естественото развитие е да стана и режисьор, и продуцент.
- Има ли разлика в заплащането в турските и в българските сериали? За партньора
Ви Къванч се пише, че
прави милиони от всеки филм, истина ли е?
- Разликата в парите
е огромна, понеже продуктът им се продава в
цял свят.
- А той супер звезда ли е или се държи
нормално като партньор?
- Първоначално са ме
представили пред него
като ултра-мега-звезда и той беше сдържан
и с предразсъдъци. Когато ми разказа покъсно, аз се шокирах
– чудех се дали някой
наистина му е разправял такива неща за мен
или се прави. Тръгнахме
с подобни закачки, но
нещата се промениха.
След първия снимачен
ден, когато показах
какъв съм в живота и
в професията, всичко
псе промени. Той е много любезен човек. Прие
ме като част от тях
с турските колеги. Бях
в комфортна и приятна среда, чувствах се
като у дома си да работя с приятели, с които
като че се познавахме
от много години.
Борис АНГЕЛОВ

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: Изкуството на траките
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 /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 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: Среща на културите
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
18.15 Още от деня коментарно
предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Сега или никога игрален филм /
Испания, 2015г./, режисьор
Мария Рипол, в ролите: Дани
Ровира, Мария Валверде, Жорди
Санчес и др.
22.35 Карнавални игри тв новела /
България, 2016г./, режисьор
Даниел Ахмаков, в ролите:
Даниел Ахмаков, Владислав
Ахмаков, Харитина Владимирова
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ТВ ПРОГРАМА
и др. (12)
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика предаване за
класическа и джаз музика с
водещ Марио Николов
00.00 Улови момента /п/
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Рокаджии игрален филм /п/
04.30 Отблизо с Мира /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.3 еп.1
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.8
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.34
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера:„Опасни улици“ сериал, с.13, еп.8
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.1
21.00 „Бригада Нов дом„ - социален
проект с водещ Мария Силвестър,
с.4
22.00 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу, с.13 еп.35
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.2
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.145, 146
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 21 /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 „Дяволското гърло“ (премиера) сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 21
00.30 „Комисар Рекс“ - сериен филм,
сезон 14
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 8 /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 „Трите нинджи: Битка в лунапарка“
- приключенски екшън с уч. на
Хълк Хоган, Лоуни Андерсън,
Джим Варни, Матю Ботъшис и др.
19.00 „Тринайсет“ - сериал, сезон 1
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 2
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22.00 „Огън в кръвта“ - екшън-трилър
с уч. на Джейсън Стейтъм, Ейми
Смарт, Хосе Пабло Кантило, Ефрен
Рамирез, Дуайт Йокам, Рено
Уилсън и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 2 /п/
01.00 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.45 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм
08.50 „Коледни приключения“ - романтичен филм с уч. на Андрю Уокър,
Мегън Ори, Арън Крейвън, Рукия
Бернард и др.
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8
12.00 „Тежестта на короната“ - комедия с
уч. на Ники Блонски, Ани Потс, Лили
Холман, Фабиан Морено и др.
14.00 „Пророчеството“ - трилър с уч. на
Никълъс Кейдж, Чандлър Кантърбъри, Роуз Бърн, Лара Робинсън,
Бен Менделсон и др.
16.30 „Мисия: Ноември“ - екшън-трилър
с уч. на Пиърс Броснан, Олга
Куриленко, Люк Брейси, Уил Патън,
Бил Смитрович, Елиза Тейлър,
Катерина Скорсоне и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 5
21.00 „Да срещнеш Джо Блек“ - драма с уч.
на Брад Пит, Антъни Хопкинс, Клер
Форлани, Джейк Уебър, Марша Гей
Хардън, Джефри Тамбор и др.
00.30 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 5 /п/
01.30 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 1
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 5
06.25 Малкълм - седми сезон, еп. 18
06.45 Малкълм - седми сезон, еп. 19
07.05 Касъл - четвърти сезон, еп. 2
08.00 Касъл - четвърти сезон, еп. 3
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 1
09.50 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 2
10.15 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 3
10.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 13
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 14
12.35 Орвил - втори сезон, еп. 12
13.25 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 22
14.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 24

15.15 Касъл - четвърти сезон, еп. 4
16.10 Касъл - четвърти сезон, еп. 5
17.10 Под наблюдение - втори сезон , еп. 2
18.05 Малкълм - седми сезон, еп. 20
18.35 Малкълм - седми сезон, еп. 21
19.00 Психаротерапия - първи сезон, еп. 4
19.30 Психаротерапия - първи сезон, еп. 5
20.00 Черният списък - втори сезон, еп. 14
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 15
22.00 Врагът сред нас, еп. 11
22.55 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 23
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 1
00.50 Малкълм - седми сезон, еп. 20
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 1
01.45 Черният списък - втори сезон, еп. 14
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 6
03.25 Живите мъртви - пети сезон, еп. 1
04.10 Куантико - втори сезон, еп. 1
04.55 Малкълм - седми сезон, еп. 21
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ - сериал,
с.7 еп.11, 12
08.30 „Талисманът“ - романтичен, драма
(САЩ, 2012), режисьор Скот
Хикс, в ролите: Зак Ефрон, Тейлър
Шилинг, Блайд Данър, Райли
Томас Стюарт и др.
10.30 Телепазар
10.45 „Хрониките на Шанара“ - сериал,
с.2 еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 „Любовта се случва“ - романтичен,
драма (САЩ, Канада, Великобритания, 2009), режисьор Брандън
Кемп, в ролите: Дженифър Анистън, Ерън Екхарт, Дан Фоглър,
Джон Каръл Линч, Мартин Шийн,
Джуди Гриър и др.
15.15 „От руса по-руса“ - комедия,
криминален (Канада, 2007),
режисьор Дийн Хамилтън, в
ролите: Памела Андерсън, Денис
Ричардс, Еманюел Вожие, Джоуи
Ареско и др.
17.15 „Бандата на Йонсон: Големият обир“
- екшън, приключенски, комедия
(Швеция, 2015), режисьор Ален
Дарборг, в ролите: Симон Бергер,
Александер Карим, Торкел Петершон, Сусан Торшон и др.
19.00 Телепазар
19.15 „Мистър Бийн“ - комедия (Великобритания, САЩ, 1997), режисьор
Мел Смит, в ролите: Роуън
Аткинсън, Питър Макникъл,
Джон Милс, Памела Рийд, Харис
Юлин, Бърт Рейнолдс, Джони
Галеки и др.
21.00 „300: Възходът на една империя“
- фентъзи, екшън (САЩ, 2014),
режисьор Ноам Мъро, в ролите:
Съливан Стейпълтън, Ева Грийн,
Лина Хийди, Ханс Матисън,
Дейвид Уенъм, Родриго Санторо,
Калън Мълви, Джак О`Конъл и
др. [14+]
23.00 „Нитро“ - екшън, трилър (Канада,
2007), режисьор Ален Дерошес,
в ролите: Гийом Льоме-Тивиерж,
Люси Лорие, Мартен Мат, Реймон
Бушар, Антоан Дерошес и др.
01.15 „Талисманът“ - романтичен, драма
(САЩ, 2012), режисьор Скот
Хикс, в ролите: Зак Ефрон, Тейлър
Шилинг, Блайд Данър, Райли
Томас Стюарт и др.
03.15 „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.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Q&A - отговори на важните въпроси
от политиката с Клара Маринова
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/п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Ези-тура: Шопинг - поредица за
пътешествия и лайфстайл
10.30 Изгряващо слънце - сериал, семеен
11.30 Хирургът - сериал, семеен
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Сърцето на самурая - исторически
сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - исторически
сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с коментар
с Ганиела Ангелова
20.30 Превозвачът - криминален сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 Тамплиерите - 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 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар
с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай Кръстев
/п./
11.35 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 Кака: Пътят на една легенда - 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: Моторика. Арина. Галон. Тифон. Робот. Паром. Па. Ла. Абадо. Анис. Дони. Оноди. Еро. Безир. Кавал. Няма как. Саган. Лоно. Ашуре. Як. Мотети. Акура. Ос. Тасос. Мар. Жур. Лалив. Лема. Тотила.
Атаров. Калотина. Емине. Кения. Каракал. Марин. Рами. Ала.
Отвесно: По голо тяло. Утака. Табан. Моторолер. Поло. Ибанес. Тони. Рота. Екот. Литин. Фин. Боза. Италия. Паника. Алан. Матадор. Шаси. Ака. Ирод. Сукова. Ам. Сафо. Икарус. Тери. Рома. Агер. Лама. Лин.
Нева. Америка. Пираня. Амонал. Парасол. Каравела.
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Иво Христов: Проблемът у нас е усещането
за задушлива несправедливост
"Проблемите
на
тракийските бежанци и обезщетенията,
които са им дължими
трябва да бъдат българското предусловие
за всяко бъдещо споразумение между Турция
и ЕС”, заяви в Хасково
кандидатът за евродепутат от БСП Иво
Христов, който посети
града заедно с заедно с
депутата от Левицата Никола Динков. Те се
срещнаха с членовете
на Тракийското дружество Георги Сапунаров,
клуб Родолюбие, представители на Клуба на
офицерите от запаса
и граждани в Дома на
техниката.

„За един век България
не успя да реши този
проблем. Сега сме част
от една голяма, много
могъща общност, в лицето на ЕС, и можем да
наложим своите условия", каза още той.
Според него за 10 години сме видели какъв
е потенциалът и каква е философията на
това управление. "Че
е грабителска – това
не е тайна. Два милиона души заминаха
зад граница, повечето
българи гледат роднините си на компютъра през скайп, някои
деца растат без родители тук, ние вече сме
един разделен народ.

>>БОРИМ СЕ ЗА СВОБОДАТА СИ
НА 26 МАЙ, СЕЧЕ ДОБРЕВ
"На 26-и май ще се борим за своята свобода с
номер 18!”, заяви във Враца пред симпатизанти
зам.-шефът на БСП Кирил Добрев. „Става въпрос за
свободата да гласуваме, да говорим каквото
мислим”, подчерта той. ”Ние сме в задънена
улица и шансът, който имаме е на 26-и май да
се преборим за промяна. Залагаме бъдещето на
България. Разчитаме на вас!", отсече социалистът.

България е в драматична демографска криза",
каза още Иво Христов.
"Проблемът на България е изключителното
усещане за задушливата несправедливост",
категоричен беше кандидатът за евродепутат от левицата. Той
добави, че българинът
започва деня си със сутрешен блок, който
представлява криминална хроника – записи
на охранителни камери кой кого обрал, след
това се включва престъпник от чужбина да
дава интервю по скайпкак и защо се е измък-

нал и завършва ежедневието си с дежурния
скеч на премиера Борисов, който казва, че сме
много добре и всичко е
наред. "И това се повтаря като валяк всеки
ден. Нормално е хората
да са угнетени. Затова
нашият девиз е „Справедливост сега“, обясни
Христов. По думите
му, ако не постигнем
промяна сега, ако не
създадем условия за
предсрочни избори, наесен няма да има реални кметски избори, те
ще бъдат купени на
повечето места.
Материалът е платен.

ЙОНЧЕВА: КЪДЕ ОТИВАТ
МИЛИАРДИТЕ ОТ ЕВРОПА?
„Защо Северозападна България е най-изостаналият
регион и тук е най-голямата
бедност и смъртност”, запита
среща с жителите на Мездра
водачът на евролистата на
БСП Елена Йончева. „Дават
ни милиарди, къде отиват
те? Защо не се насочват към

тези региони?", посочи тя.
Йончева обясни, че приоритет на ЕС е изравняване на различията не
само между страните,
но и между отделните
региони в отделните
държави. „Борисов не
го интересува съдбата на

ПРОФ. МОДЕВА:
12 Г. СМЕ НА
РАЗЛИЧНИ
СКОРОСТИ В ЕС

„Искаме промяна в
Европа, да се борим с
различните скорости на
ЕС, промяна за социална
Европа, в която хората са
в центъра на политиката,
а не различни корпоративни интереси”, заяви
кандидатът за евродепутат проф. Мариана
Модева. Тя подчерта,
че вече 12 години след
влизането ни в ЕС
България е все още на
различна скорост. За нея
българското културноисторическо наследство
е изключителна ценност
и трябва да го уважаваме,
също като европейското.
хората, а забогатяването
на една определена група”,
категорична бе тя. Кандидатът на Левицата обясни, че
над 7 млрд. лв. са влезли
в България за селското
стопанство, но 70% от
тях са отишли само в 100
фирми, въпреки че много
земеделски производители живеят под прага на
бедността.

