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Как Танева уреди съученик
с поръчки за 800 бона
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>>АГРОМИНИСТЕРСТВОТО ЗАКУПИ ЛУКСОЗНИ ДЖИПОВЕ НА МАКСИМАЛНИ ВЪЗМОЖНИ ЦЕНИ

Вместо
кебапчета... пак
Суджук(гейт)+
Апартаментгейт+
нов стар
министър
Десислава Танева.
Добър апетит!
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3,7 % годишна инфлация
в България

Британците най-често се напиват
в Европа

Над 200 000 фенове подписаха петиция за
римейк на последния сезон
на Игра на тронове

Зимбабве е продала близо 100 слона на Китай
и Дубай за $2,7 млн.

Лекарите у нас масово застаряват

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Как Танева уреди съученик с поръчки за 800 бона
Предишният мандат на Десислава Танева като шефка на
Министерството
на земеделието и горите (МЗХ) премина
при очевидни случаи
на конфликти на интереси и злоупотреба
с публични финанси.
Явен пример за това
е търгът, който беше
спечелен от съученик
на земеделския министър. През 2015г.
за скандалната схема при четири обществени
поръчки
на горски държавни
предприятия, съобщи
Offnews.
Поделенията на МЗХ
обявиха търговете за
доставка на джипове, предназначени за
горските стопанства
в Смолян, Габрово,
Сливен и Благоевград.
Тези структури са
под крилото на МЗХ
и тогава пряк принципал бе старият
нов министър Танева.
Конкурсната логика
предполага, че трябва
да се търси най-изгодна цена, което важи с
двойна сила при боравене с публични средства. Агроминистер-

ръчки (ЗОП). В трите
конкурса
съученикът на министъра е
единствен кандидат.
Съответно, макар и
да предлага най-високата възможна цена,
печели по критерия
"най-ниска цена", тъй
като друга просто не
е имало. Тогава от МЗХ
никой не се e възползва

чл. 39 от ЗОП, според
който възложителят
може да прекрати
процедурата с мотивирано решение, ако
е подадена само една
оферта. Процедурата
така и не беше обжалвана в КЗК.
Въпреки медийния
шум обаче Танева категорично
отказа

>>ТОЛ СИСТЕМАТА
ТРЪГВА ОТ НОЕМВРИ

Агроминистерството закупи
луксозни джипове на максимални
възможни цени
ството обаче избра
дилър на автомобили
с възможно най-висока пазарна стойност.
Тойота Секвоя е моделът, който спечели
симпатиите на МЗХ.
В два от трите конкурса сделката е сключена на максималната

възможна цена. В две
от
предприятията
(Смолян и Сливен) тя
е 165 000 лв. без ДДС
(198 000 лв. с ДДС), а
в третото (Благоевград) е направена отстъпка и вместо за
165 000 лв., джипът е
закупен за 160 000 лв.
без ДДС (192 000 лв. с

ДДС).
Проверка сочи, че в
момента на конкурса
аналигични луксозни
джипове можеха да
бъдат намерени и за
една трета от тази
цена.
Но и това не е всичко. Оказа се, че всички
конкурси на министер-

Джамбазки: Предлагаме решение на проблемите на ЕС
“Искаме да бъдем алтернатива на сегашното статукво”, заяви пред
19 минути най-активният български евродепутат в досегашния
мандат на ЕП Ангел Джамбазки. „Искаме Европа на отечествата,
където решенията се вземат от националните правителства,
посредством преговори. Искаме ЕС да бъде по-малък, но
по-ефективен. Не искаме да има централизация на власт в
Брюксел, която ще води до двоен стандарт”, посочи още той.
„Европа е на кръстопът. Предстоящите избори за ЕП ще
бъдат решаващи за бъдещето на европейския проект. Тази
констатация вече се е превърнала в клише, но нека не забравяме, че клишетата са такива защото са истина. Тъкмо в момента,
в който ЕС си пое дъх от опустошителна финансова криза и
проблемите с дълга на Гърция, дойде кризата с пришълците по
външните граници на Съюза. Отговорът на ЕС и водещите страни
като Германия беше умопомрачителен”, посочи Джамбазки.
„Ние искаме да променим досегашния модел на поведение. И ми-

ството бяха спечелени от фирмата Кале
Ауто - представител
на Тойота в родния
град на агроминистъра - Сливен. Неин
собственик е Калоян
Ганчев Ганев - съученик на Танева и един
от най-близките й
приятели от детинство. Сам по себе си
този факт буди съмнения за конфликт на
интереси и съответно
- нарушение на закона
за обществените по-

Материалът е платен.

„България няма изградена магистрална мрежа, но въпреки това от
ноември месец ТОЛ-системата трябва
да заработи“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на брифинг в
МС. Въвеждането на плащане за тол
системата се отлага с 3 месеца, като бе
планирано заплащането за тежкотоварните автомобили и автобуси да
започне от средата на август месец.
„Средствата от АПИ от винетки са
крайно недостатъчни за поддържане
на нормални пътища и недостигът им
е около 600 млн. лв., твърди регионалният министър

да спре поръчката
на автомобилите. В
писмен отговор тя
посочи,
че колите
са предназначени за
„скъп ловен туризъм”
и цената съответства на целите.
Същевременно така
и не стана ясно за
кого са били тези джипове и за какво по-точ-

ПАЦИЕНТИТЕ СЪБИРАТ ПАРИ ЗА ЛИНЕЙКА
Пациенти на психиатричното заведение в Курило
събират пари за
линейка, съобщи
пред Bulgaria on
Air Любомир Сирков от Асоциация
на семейства за
партньорства в
психиатрията.
За да се закупи новото превозно
средство трябва да бъдат събрани
20 хил. евро. Наскоро директора на
болница сподели в интервю, че при
нужда те използват автомобилите
на Спешна помощ, което обаче не е

сля, че е очевидно, че европейските граждани в голяма степен са
съгласни с нас”, подчерта той. „Ние нито искаме да разрушаваме,
нито да напускаме ЕС. Искаме да предложим решение на проблемите на ЕС. Искаме да бъдем алтернатива на сегашното статукво.
Всяка държава трябва да може сама да преценява дали и
колко мигранти да приема или да не приема. Дали да приема мюсюлмани или християни. Нямаме нужда тези решения
да бъдат вземани в Брюксел”, отбеляза евродепутатът.
„Европейската цивилизация може и се защитава именно от
националистите. От тези „страшни“ хора, които просто искат да
защитят начина, по който живеят от векове. Тези, които знаят,
че трябва да уважават миналото и да градят бъдеще, в което ще
запазят традициите си. С макрон-овци това няма да се случи”,
заклчюти той.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

безплатно.
Въпреки, че Курило е се води част
от София, то е доста далеч от града. В
момента болницата
трябва да плаща по
50 лева на час, за
да се транспортира болен до друга
болница. Вече
няколко години ръководството на
психиатричното заведение поставя
този въпрос публично, но резултат
няма. Именно за това от асоциацията създават кампанията Линейка
за Курило.

МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ СА ОТ ТАЙВАН
ЦИК представи машините за гласуване, които на 24 май ще бъдат
„експедирани“ в страната. 3300-те
машини са произведени в Тайван
и вече имат актуализиран софтуер,
съобщи Веселин Тодоров, изпълнител на поръчката. Той обясни, че
те са произведени т.г. и са само за

>>45% ОТ МЛАДИТЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ЕП
В навечерието на изборите за ЕП
едва 44.7% от младежите в България
възнамеряват да гласуват, сочат
данни от проучване на Института за
Иновации в политиката и агенция
Bluepoint. Изследването е направено през февруари сред лица на
възраст между 18 и 29 години.
Според данните младежите у нас са
най-склонни да гласуват на президентски избори. 69.3% биха отишли
до урните, за да избират държавен
глава, а 65.3% - на парламентарни
избори.
Според изследването отговорът
за ниската избирателна активност

но коли от такъв ранг
трябват на подобни
предприятия.
През
2015г. директорът на
Южноцентрално държавно предприятие
Ботьо
Арабаджиев
заяви, че луксозните
возила (уж за ловен
туризъм) са предназначени за "централното управление".

сред младежите може да се търси
в социалните мрежи. Отбелязва се,
че това е така заради неподходящата комуникационна стратегия на
българските политици в социалните медии и слабата им активност
там. Едва 25% от младите следват
профилите на политици и партии.
Същевременно 73.7% от младежите
са на мнение, че социалните медии
са информативни, 56.3% - забавни и
50% - интересни.
44% от тях декларират, че мрежи
като Facebook, Twitter и други
могат да окажат влияние върху
поведението им.

България. Тодоров заяви, че ако сега
фирмата се справи с машинния вот,
ще се справи и с машини за цялата
страната.
Техниката на неговата фирма гарантира честен вот, подчерта той. Одиторите пък обещават защита на машините
и запазване тайната на вота.
Голяма част от анкетираните обаче
споделят, че не следят целенасочено
политически теми. Младите тепърва
изграждали своите предпочитания,
а всеки втори не можел да определи
на коя партия симпатизира.
60% посочват, че за тях е важно какво
се случва в политическия живот на
държавата. Само 8% от младежите
въобще не се вълнуват от политически теми.
65% споделят, че симпатизират на
платформи, без да са свързани с
конкретна политическа сила, а 80%
смятат, че идеологиите на политическите партии не отговарят на
това, което всъщност заявяват.
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СДС И ДБ СЕ
СДЪРПАХА ЗА
ЛЪВЧЕ

СДС подаде сигнал
в ЦИК срещу Стефан
Тафров, кандидат за
евродепутат от КП Демократична България –
Обединение, стана ясно
от съобщение на старата
десница. Партньорите
на ГЕРБ настояват ЦИК
да задължи Демократична България да премахне от агитационния клип
фигуративната марка на
СДС - лице на лъвче с
две вдигнати ръце, както
и графичните знаци на
ООН и СДС. Те настояват и да бъде наложена
глоба за допуснатото
нарушение. Изтъкват, че
Тафров вече се е "превърнал от политически
номад в политически
джебчия". Според СДС
действията на Демократична България били
„безпомощни и жалки”.
Те алармират за качен
предизборен клип,
съдържащ фигуративна
марка на СДС и графичните знаци на ООН.От
партията подчерта, че
от 2002 г. те са носители на правата върху
фигуративната марка,
като нейната защита е
до 26 юли 2021 г. От СДС
са категорични, че не са
давали съгласието си за
използването на регистрирана и притежавана
от тях марка, поради
което считат това за
незаконно.
По думите им водачът
на листата Радан Кънев
също си позволявал да
говори от името на седесарите, като заявявал,
че те го подкрепят. В
писмото се подчертава,
че тези личности нямат
право "да се пришиват
нито към СДС, нито към
седесарите". СДС и ДБ
са части от някогашната голяма синя партия.
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СЪДЪТ: ПРАВАТА НА ИВАНЧЕВА НАРУШЕНИ, НЕ Е ДОКОСВАЛА ПОДКУПА
НАРУШЕНИ ПРАВА, НЕЗАКОННО ПРИСЪСТВИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА КПКОНПИ ПО ВРЕМЕ НА АКЦИЯТА, НЕДОКОСНАТИ ОТ
ПОДСЪДИМИТЕ ПАРИ. ТОВА ПРИЕМА СПЕЦСЪДЪТ В МОТИВИТЕ СИ ДА ОСЪДИ НА 20, 15 И 12 ГОДИНИ ЗАТВОР БИВШИЯ КМЕТ
НА РАЙОН МЛАДОСТ ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА, ЗАМЕСТНИЧКАТА Й БИЛЯНА ПЕТРОВА И ПОСРЕДНИКА ПЕТКО ДЮЛГЕРОВ.
ИНТЕРЕСЕН МОМЕНТ ОТ МОТИВИТЕ Е ПРИЗНАНИЕТО НА СЪДА, ЧЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА МНОЖЕСТВО УНИФОРМЕНИ,
А ЧАСТ ОТ ТЯХ И МАСКИРАНИ ЛИЦА НА КПКОНПИ НЯМА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ. ВЪПРЕКИ ТОВА СЪДЪТ ПРИЕМА, ЧЕ
СЛЕДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ СА ОПОРОЧЕНИ ОТ ТОВА. ПО ВРЕМЕ НА АРЕСТА НА ИВАНЧЕВА ОБАЧЕ Е БИЛА НАРУШЕНА ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИННОСТТА Й, КОЯТО Е ГАРАНТИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НАРУШЕНИЕТО Е, ЧЕ ТЯ Е УЧАСТВАЛА В СЛЕДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ С БЕЛЕЗНИЦИ, КАКТО "ПУБЛИЧНОСТТА
НА НЕЙНОТО ОКОВАВАНЕ С БЕЛЕЗНИЦИ ЗАД ГЪРБА Й". "ТОВА Е ДРАСТИЧНО НАРУШЕНИЕ НА ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА
НЕВИННОСТ", ПРИЕМА СЪДИЯТА ПО ДЕЛОТО ИВО ХИНОВ.
НАРУШЕНИТЕ ПРАВА НА ИВАНЧЕВА ОБАЧЕ НЕ СА СМЕКЧАВАЩО ОБСТОЯТЕЛСТВО. ЗА СЪДА НЯМА ТАКОВА НИТО ЗА
НЕЯ, НИТО ЗА ПЕТРОВА.

Адвокатите няма да стават
доносници на ДАНС
Народното събрание
прие на второ четене
промени в Закона за
мерките срещу изпирането на пари. След
редица протести и
дебати отпадна изискването адвокатите
да имат задължение
да докладват за свои
клиенти пред ДАНС.
Съгласно текстовете, данните за „действителните
собственици“ на фондации и
сдружения, каквито не
може де факто да има
регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел,
се заявяват за вписване, ако не са вписани на
друго основание в съответния регистър като
физически лица. Когато лицата, „действителни собственици“ на
фондации и сдружения,
регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска
цел, са физически лица,
които са различни от
вписаните - данните
за тях се заявяват за
вписване.
С промените ще
отпадне режимът за
утвърждаване на вътрешните правила за
контрол и предотвратяване на изпирането
на пари и финансира-

След редица протести абсурдните
промени, предлагани от
управляващите отпаднаха

нето на тероризма от
дирекция Финансово
разузнаване на ДАНС.

Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се

заменя с възможността отделните органи
на агенцията да из-

вършват проверки по
документи за запазване на изискванията.
Изискването за предоставяне на информация от дирекция
Финансово разузнаване на ДАНС за операции, сделки или клиенти няма да се прилага
за лицата, които по
занятие извършват
правни консултации
и упражняващи регламентирана по Закона
за адвокатурата дейност. Това изключение
няма да се прилага,
когато става въпрос
за участие в дейности
по изпиране на пари
или финансиране на
тероризма, дава правна консултация по искане, което има за цел
изпиране на пари или
финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите
на изпиране на пари
или финансирането на
тероризма

Повече от седмица не могат да хванат убиеца от Костенец
Повече от седмица МВР не може
да залови заподозряният за
две убийства в Костенец Стоян
Зайков. Миналия петък тялото на
бившата жена на Зайков Милена
Шишкова бе открито в близост
до дома й в Костенец. Основният
заподозрян бе 43-годишният
Стоян Зайков. В следващите дни
полицията не успя да намери
предполагаемия убиец, а в сряда
бе намерен трупът на убития
негов съсед Валентин, който е и
братовчед на Зайков. Основният

заподозрян е отново 43-годишният мъж. Той има богато криминално досие, а полицията на
този етап е безсилна в опитите
си да го хване. Това е поредният случай, в който престъпник
успява да се измъкне на родната
полиция. Припомняме, че вече
13 месеца няма следа от избягалия през април затворник
Радослав Колев, който духна
от централния софийски зандан посред бял ден. Другият
избягал затворник Владимир

Пелов пък бе убит в Ботевград от
друг криминално проявен мъж.

Какъв ръст?
По-нисък е от
инфлацията
3,7 процента годишна инфлация при 3,1
на сто ръст на икономиката, при това по
стъкмистиката
на
НСИ, при реално поскъпване на живота от
11% според синдикатите през 2018 г. Има
ли растеж изобщо?
Отговаря известният икономист Румен
Гълъбинов, който дава
предвиждане за тази година:
„Прогнозата ми е за
икономически ръст под
3% и инфлация над 3% в
България през 2019г. До
края на годината поскъпването ще надвишава ръста на икономиката и това не е добре.
Инфлацията повишава изкуствено БВП, но
намалява покупателната сила на парите
и реалните доходи на

населението. Положението в енергетиката е
плачевно и идва поскъпване на тока. Отсега се
залагат и множество
мини за увеличение на
цените и издръжката
на живота. Така ще се

завърти спиралата за
последващо увеличение
на инфлацията и през
следващите
години.
Инфлация не се бори
административно,
а
са необходими реформи. Иначе ще продължи

да изяжда доходите на
хората и реално да намалява покупателната
способност на всеки
от нас. Какъв избор от
средства ще използва
управлението на държавата зависи от нейните приоритети. Но
замразяването на цени
и механичното вдигане
на доходи не го препоръчвам. Затова трябва
да се използва дефлатор, който отразява
отношението на номиналния спрямо реалния БВП. Т.е. представлява превръщането
на номиналните вели-
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чини в реални, като по
този начин се отчита
инфлацията и инфлационното покачване
на цените. Така номиналният прираст на
БВП се разграничава
на реален и инфлационен. НСИ, обаче, не
обявява дефлаторите, които използва
и се оказва, че дефлаторът на НСИ няма
много общо с ценовите индекси. На теория
индексът на цените би
следвало да е по-близък
като динамика до дефлатора на БВП, но на
практика, корелацията
е много слаба. Всъщност такова сериозно
разминаване между дефлатора, от една страна, и ценовите индекси
е повод за НСИ да даде
обяснение защо се получава така, дори вземайки предвид различните
методологии. Оладяването на инфлацията в
България след изборите
изглежда все по-трудно осъществимо. Това
може да доведе до пpитecнeния зa зaбaвянe
нa pacтeжa или пъk зa
paзxлaбвaнe нa фиckaлнaтa диcциплинa. Рискът от продължаващо
повишаване на цени и
инфлация е против намеренията ни за членство и в Еврозоната”.
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WEBIT ОСТАВИ БОКЛУК СЛЕД ПРЕДИЗБОРНОТО
СЪБИТИЕ НА ГАБРИЕЛ
„МАЙ НА WEBIT НЕ Е ИМАЛО ЯПОНЦИ. ИНАЧЕ ЩЯХА ДА ВЗЕМАТ И ДА
ИЗЧИСТЯТ СЛЕД СЕБЕ СИ”, КОМЕНТИРА И ОТСНЕ ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО УВАЖАВАНИЯТ ЖУРНАЛИСТ ОТ ВЕСТНИК СЕГА ПЕТЬО ЦЕКОВ.
НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ТОЛКОВА ПРЕСТИЖНИЯТ ТЕХНОФОРУМ ТАЗИ СЕДМИЦА
ПРОВЕДЕ ПОДРАНИЛО ИЗДАНИЕ, КОЕТО БЕШЕ ПРЕВЪРНАТО В ПРЕДИЗБОРНО СЪБИТИЕ НА МАРИЯ ГАБРИЕЛ, ЩЕДРО ФИНАНСИРАНО ОТ ДЖОБА
НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ. И ЗА ШОК И УЖАС: С МЕДИЙНОТО ПАРТНЬОРСТВО
НА СЕКСМЕДИЯТА ПЛЕЙБОЙ ТВ. ЕТО КАРТИНА ДЕН СЛЕД ФИНАЛА.

ГРАДСКА

17.05.2019
брой 2298

снимка: Петьо Цеков

Тръгнаха 20 нови
автобуса на природен
газ по линия №11

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

Столичанка откри жълти
павета в двора си, Софинвест
веднага реагира
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София подмени 90% от
возилата за 10 години,
средната им възраст намаля
три пъти – до 6 г.

20 нови съчленени автобуса на природен газ от вчера
вече обслужват линия №11,
която свързва квартал Гео
Милев, Красна поляна и Овча
купел – все зони извън центъра на столицата, противно
на твърденията, че грижата на кметството била
само за най-престижната
част на милионния град.
Предстои още 40 такива
супер съвременни и много
комфортни превозни средства да бъдат пуснати по
линиите 280 и 204, които
отново свързват периферни райони с най-оживената централна част на
София в следващите седмици.
Автобусите имат всички
модерни удобства за пътниците - климатизирани
са, притежават зареждащи устройства за телефон,
безплатен wifi, специални
места за хора с увреждания
и за майки с колички.
За последните години
Столичната община подмени около 90% от превозните средства в градския

транспорт, което намали
вредните емисии 2,5 пъти.
Всички нови автобуси са
с най-високия екологичен
стандарт - Евро 6.
Средната възраст на
автобусите от градския
транспорт в София вече е
6 години, като за десетте
години управление на кмета Фандъкова беше свалена 3 пъти. Това е важно за
намаляване на трафика и
вредните емисии в атмосферата, с които милионният град има проблем, тъй
като все повече хора предпочитат придвижването с
градския транспорт по всяко време на деня и нощта.
През т.г. ще бъдат придобити още 15 електробуса и 13 нови трамвая. 25
чисто нови и 40 модернизирани мотриси вече замениха част от най-старите
трамваи в София. Подготвя
се и процедурата за още 25
трамвая.

четете още на

www.19min.bg

6 квадратни метра от
безценната настилка – символ
на града, намерени в частен
имот в жк Гео Милев
„Столичанка откри около 6
квадратни метра жълти павета в двора на новозакупения си имот в квартал Гео
Милев. Жената се е свързала
със Столичната община и е
съобщила за ценната находка. По нейно желание не от
СО не споменават името й,
не е ясно от какво се притеснява дамата.
Екип на общинското дружество Софинвест – един
от невидимите темели на
столицата, веднага е посетил адреса на софиянката, за да прибере жълтите

павета, които са обявени
за културно наследство и са
безспорният символ и бранд
на София, нейната визитна
картичка.
Според историците неповторимите каменни блокчета, които са станали знакови за българската столица,
са внесени от Австро-Унгария в първите години на ХХ
век по идея на дошлия също
оттам първи цар на Третата българска държава Фердинанд. През 1907 г. и 1908 г.
с тях са застлани бул. Цар
Освободител и площада пред

Народното събрание, където
стоят и до момента.
Жълтите павета, които
през изминалите над 110
години в някои участъци
са заменени с друг вид настилка, се съхраняват от
общинското дружество Со-

финвест, за да се използват
при ремонт в централната част на столицата.
До момента у нас не се е
намерила фирма, която да
произведе керамични блокчета с такава устойчивост и
цвят.

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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ВЯТЪРЪТ РАЗКРИ ПРЕЛЕСТИТЕ НА КАТРИН
КЕЙТ МИДЪЛТЪН ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПОКАЗА ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО Е ПРИСЪЩО
НА СЪПРУГАТА НА ЕДИН ПРИНЦ. НА СВОЯ ПУБЛИЧНА ИЗЯВА В МУЗЕЙ, КЪДЕТО
СЕ Е НАМИРАЛА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ШКОЛА ПО КОДИРАНЕ И ШИФРОВАНЕ,
ХЕРЦОГИНЯТА ОБЛЕЧЕ ЕДИН ОТ ЛЮБИМИТЕ СИ ТОАЛЕТИ - ТЪМНОСИНЯ ДЪЛГА РОКЛЯ НА БЕЛИ ТОЧКИ. В ПРЕДНАТА СИ ЧАСТ ДРЕХАТА Е С КОПЧЕТА И ЦЕПКА. КАКТО СЕ СЛУЧВА ЧЕСТО ПРИ ПОЯВИТЕ НА КАТРИН, ВЯТЪРЪТ СЕ ЗАИГРА
С ПОЛИТЕ НА СЪПРУГАТА НА ПРИНЦ УИЛЯМ И РАЗКРИ СТЕГНАТИТЕ Й БЕДРА.
ФОТОГРАФИТЕ, ЕСТЕСТВЕНО, ВЕДНАГА УЛОВИХА МОМЕНТА. РОКЛЯТА Е НА
ДИЗАЙНЕРКАТА АЛЕСАНДРА РИЧ И СТРУВА 1750 ПАУНДА. КАТРИН Я Е ОБЛИЧАЛА НЯКОЛКО ПЪТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И
НА СЕМЕЙНИТЕ СНИМКИ ПО ПОВОД 70-ИЯ РОЖДЕН ДЕН НА ПРИНЦ ЧАРЛЗ ПРЕЗ НОЕМВРИ.

Графа и Камелия избират финалистите
в Гласът на България
Графа и Камелия
ще излъчат по трима финалисти от
своите отбори във
второто издание на
Нокаутите в Гласът
на България тази неделя. Треньорите ще
последват трудния
избор на колегите
си Михаела Филева и
Иван Лечев, които
вече избраха да продължат към концертите на живо с шестима изключителни
таланти. Във второто, финално издание
на Нокаутите тази
неделя, на сцената
ще се изявят седемте таланти от от-

бор Камелия - Георги
Пеев, Яна Огнянова,
Тодор Симеонов, Мария Величкова, Северина Нейкова и Тино
Хаджиев, а след тях
за място на живите
концерти ще се борят участници от
отбор Графа - Моника Петрова, Сергей
Вардеварян, Марта
Цветкова,
Галина
Красимирова, Владилена Тодорова, Ивана
Муцкова и Атанас Кателиев. Всеки от двамата треньори ще се
раздели с по четирима души от отбора
си, а с останалите
трима ще продължи

ЯНА ТИТОВА ДАРИ АЛЕК
АЛЕКСИЕВ С ВТОРО ДЕТЕ
Звездната двойка Яна Титова и
Алек Алексиев
посрещна на бял
свят втора рожба.
Новият член на
семейството е
момиченце.То ще
носи името Хана.
За щастливата новина се похвали таткото с публикация в социалните мрежи.“Бебето се казва Хана и е много приятна“, написа звездата от Възвишение и Откраднат
живот. Преди време Яна и Алек заявиха, че се
надяват отново на момиченце, тъй като първородната им наследница Ая искала сестричка.

Камелия ще преживее
изключително тежко
сбогуването със своите таланти и емоци-

Звезда от сериала
Виктория се снима
в бг филм
Снимките на екшън
комедията Диви и
щастливи с участието на Яна Маринова, Луиза Григорова,
Александър Сано и
Дария Симеонова вече
започнаха. В една от
главните роли се превъплащава международната звезда Базил
Айденбенц, познат от
хитовия британски
сериал Виктория. Продукцията обещава зре-

лищни каскади, а визията е модерна и гони
качеството на холивудските продукции.
Редица родни звезди
ще влязат в образите на запомнящи се
герои, но имената на
този етап остават в
тайна. Диви и щастливи е третият пълнометражен филм на
Мартин Макариев, а
сценарист е Борислав
Захариев.
Лентата

ите ще вземат връх
по време на трудните решения, които й
предстоят.

>>НЕ ПУСНАХА МАДОНА НА
РЕПЕТИЦИЯ ЗА ЕВРОВИЗИЯ
Организаторите на Евровизия 2019 не допуснаха Кралицата на попа Мадона на репетиция в Изложбения център на
Тел Авив, защото не била подписала договора за участие в
конкурса.Забраната тръгнала от изпълнителния директор на
конкурса Юн Ула Сан, тъй като имало проблем с правата за излъчване на песента Like a
prayer от 1989 г. Юн Ула Сан написал на сайта на Евровизия, че ще се откаже от излъчването на изпълнението на Мадона. В отговор певицата заявила, че е готова да отмени
участието си. След намесата на Европейския съюз за радио и телевизия се стигнало до
компромис. След известно забавяне Мадона успя да репетира два часа. На финала на
Евровизия 2019 в събота тя ще отправи поздрав към присъстващите с три песни.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА
ВЛАДИМИР ЖИТЕНСКИ
Вчера Владимир Житенски, изпълнителен директор
на Джи Пи Груп АД отпразнува рожден ден. Заместник-председателят на Камарата на строителите в
България прекара празничния ден в работна обстановка. Вечерта той отбеляза повода в тесен приятелски кръг.

show@19min.bg
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Il Volo идват в България

към финалите на шоуто.
За първи път в Сезон 2019, опитната
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Най-успешното италианско трио, спечелило
световна слава и продало милиони копия албуми
празнува десет години кариера започнала с дебюта
им в Teatro Ariston. В чест на този юбилей, триото
подготвя албума Musica, който излиза у нас на 17 май
на компактдиск от каталога на Вирджиния Рекърдс.
Триото взе участие на 69-ото издание на фестивала
Сан Ремо с песента Musica che resta. Предстоят им
концерти в Япония, лятно национално турне, което
ще премине през едни от най-популярните места
в Италия с финален концерт в Арена Ди Верона и
европейско турне, включващо два концерта. На 18
септември триото ще акостира и в Арена Армеец.
Кариерата му се развива изключително успешно до
момента и включва дуети с мега звезди като Барбара
Стрейзънд и Пласидо Доминго, и напълно разпродадени концерти в Арена ди Верона и Радио Сити
Мюзик Хол в Ню Йорк.

разказва историята
на Боряна, която е загубила усещането за
пълноценен и истински щастлив живот.
Една нелепа случайност обаче събужда у
нея скритата жажда

за смело съществуване и я подтиква
към смели действия.
В това си начинание
тя привлича и най-добрата си приятелка
Мила, с която се отправят към едно лудо
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пътешествие.
Премиерата на филма се
очаква да бъде до края
на 2019 година.
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СЛАЙ ПОКАЗВА ПЪРВИТЕ КАДРИ ОТ РАМБО 5
Холивудската звезда
Силвестър Сталоун
ще акостира в Кан,
за да представи пред
любителите на седмото
изкуство сцени от
дългоочаквания пети
филм за Рамбо. След
като в продължение
на месеци актьорът
споделяше черно-бели
снимки от Последна
кръв, във Франция
той за първи път ще
покаже видеокадри
от заглавието. Нещо
повече, феновете му
отсега залагат, че в
рамките на фестивала
ще видят и дебютния
трейлър на заснетия

в България филм.
Камерата за Рамбо 5 се
въртя в продължение
на няколко седмици в
България, по-голямата
част от снимките бяха
изместени на Канарските острови, където
екипът на продукцията

си върна 40 на сто от
изразходените там
средства. Страната ни
все повече губи позиции като предпочитана
дестинация за провеждане на снимки, според проучване на The
Hollywood Reporter.

Краят е моето начало с премиера в София
На 22 май от 18,30 ч. в
книжен център Гринуич
ще се състои премиерата
на книгата Краят е моето
начало на известния италиански журналист, писател
и мистик Тициано Терцани.
Събитието се провежда
със специалното участие
на Луиджина Педди, директор на Италианския културен институт, и журналиста
Якопо Сторни, кореспондент на Corriere
Fiorentino и Corriere della Sera. Терцани,
знаейки, че се намира в края на своето
житейско пътуване, разказва на сина си

Фолко за живота, прекаран в
пътуване по света и в търсене на истината. И търсейки
значението на многото неща,
които е вършил, и на многото
хора, които е бил, той рисува
фреска на великите страсти
на своето време. „Ако в края
на краищата ме питате какво
оставям, оставям книга, която
може би ще помогне на някой
да види света по-добре, да се
наслади на по-голяма част от живота си,
да го погледне в по-широк контекст, като
този, който аз чувствам толкова силно.“ И
това е последният му дар.
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ХОРОСКОП

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

Телците ще работят с
постоянство и търпение
върху ангажиментите си и
ще постигат успехи. Делата
на Везните ще се развиват
в желаната от тях посока.
Козирозите да избягват
конфликта.

Овен

Рак

Везни

Ще имате внезапен порив да
се върнете към
детството. Този
подсъзнателен стремеж
ще се окаже твърде
силен: ще си припомните
с пълна сила миналото за
добро и лошо .

Събитията
днес на
работното
място ще ви
погълнат изцяло. Мислите
единствено за деловите си
ангажиментите и за тяхното благоприятно развитие.
Други хора могат да попречат на намеренията ви.

Делата Ви ще се
развиват според желанията
и усилията, вложени в тях. Това ще Ви
успокои и ще Ви направи
по-дръзки и амбицирани.
Любознателният Ви ум
ще Ви насочи към вълнуващи посоки.

Умело избягвате
конфликта, в
който може да
се опитат да ви
въвлекат на работното ви
място. Обърнете внимание
на подробност, някакъв
детайл свързан с непосредствените ви задачи.

Телец

Лъв

Скорпион

Днес ще работите с постоянство
и търпение
върху ангажиментите си, и уверено ще
се доближавате към очакваните резултати. Чувствате се добре в компанията
на нови хора около вас.
Присъствието ви създава
атмосфера на спокойствие
и увереност.

С намерение сте
да приключите
успешно делата
си днес, за това и
активността ви е повишена. Търсещите своето
място в професионално
отношение ще получат
подкрепа, която ще ги
обнадежди за развитието
им.

Пригответе се за
приятни изненади
днес. Неочакван развой на
събитията, ако попаднете
в подходящия момент
на подходящия човек.
Денят е благодаприятен за
хората на творческия труд.
Въздържайте се да давате
обещания, които ще Ви
затруднят с изпълнението.

Водолей

С овладени
страсти и борбен дух, такива
ще бъдете днес
и няма да отстъпите пред
нищо в защита на каузата
си. Ще бъдете навсякъде,
където това се очаква от
вас, за това е добре да сте
съсредоточени.

Станете творци
на собственото
си бъдеще, като
се отдадете на
работата си, за да предотвратите нежеланите
последствия. Настроени
сте твърде оптимистично
за изхода на важна за вас
ситуация.

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 13°, максималната 20°

Излиза от 01.09.2008 г.
София 1000,
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

Ако Вашата стихия е рекламата
или медийният
бизнес, днес се
пригответе да пожънете значителни успехи.
Независимо с какво се
занимавате, справяте се
добре и това се отразява
на работата на целия Ви
екип.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

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

Риби

Можете да
спечелите
вниманието и
готовността за
съдействие и на най-търсените хора, ако проявите
искрен интерес към тях.
Всеки харесва човека,
който му се възхищава.

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

Русе

min: 9о max: 20о

min: 11о max: 21о

Варна

София

Велико Търново

min: 13о max: 23о

min: 10о max: 17о

min: 10о max: 21о

В София ще има променлива облачност с възможни
превалявания от дъжд. Минималната температура
ще бъде 10°, а максималната 17°

Във Варна ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 13°, максималната 23°

Ще се посветите
на занимания
от различен характер. Личните
приоритети на част от вас
са свързани с бизнеса, от
където очаквате подобряване на доходите. Отношенията ви с някого, към
когото не сте безразлични
ще претърпят развитие .

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Видин

Днес над страната ще
има променлива облачност с превалявания
от дъжд. Минималната
температура ще бъде
8°, а максималната 24°.

В Пловдив ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 12°,
максималната 22°

Козирог

Стрелец

Перник

Пловдив

Бургас

min: 13о max:20о
min: 8о max: 18о

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

СВЯТ

17.05.2019
брой 2298

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

min: 12о max: 22о
Сандански

Кърджали

min: 9о max: 21о

min: 10о max: 22о

www.19min.bg
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>>ИВЕЛ ЙОРДАНОВ В ЛИДЕРСКИТЕ ДЕБАТИ НА ЕВРОПА
24-ГОДИШНИЯТ БЪЛГАРИН ИВЕЛ ЙОРДАНОВ ИМАШЕ УНИКАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ
ДА БЪДЕ ЕДИН ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В РАЗИГРАВАНЕТО НА ДЕБАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛ В СРЯДА ВЕЧЕР
В ЗАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. ТЕ ПРЕДШЕСТВАХА РЕАЛНАТА ДИСКУСИЯ
НА НОМИНИРАНИТЕ ОТ ГОЛЕМИТЕ ПАРТИИ В ЕС ЗА ПРЕМИЕР НА СЪЮЗА. НАШЕТО
МОМЧЕ ВЛЕЗЕ В КОЖАТА НА ЯН ЗАХРАДИЛ – БОСЪТ НА ГРУПАТА, В КОЯТО Е АНГЕЛ
ДЖАМБАЗКИ ОТ ВМРО. ИВЕЛ Е БИЛ ПОКАНЕН ОТ ЕВРОВИЗИЯ, КОЯТО ОРГАНИЗИРА
МЛАДЕЖКИТЕ И ЛИДЕРСКИТЕ ДЕБАТИ, ЗАРАДИ АКТИВНА ПОЗИЦИЯ И АКТЬОРСКА
ДАРБА. МЛАДИЯТ БЪЛГАРИН, ДОСЕГА ИЗВЕСТЕН У НАС КАТО МОДЕЛ, СЕ НАЛОЖИ В
ДИСКУСИИТЕ ЗА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ, ЛОБИЗМА, БЕЗРАБОТИЦАТА И СВЕТОВНА
СИЛА ЛИ Е ЕС. „НЕ ПРОСТО ТРЯБВАШЕ ДА ВОДИМ ТОЗИ ДЕБАТ, А И ДА СЕ ВМЕСТИМ В
ТОЧНО ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ: ПО ВСЯКА ТЕМА ДА ГОВОРИМ МИНУТА, А ПРИ НЕСЪГЛАСИЕ С ПОЗИЦИЯ НА ДРУГ, ДА ГО ОБОРИМ ЗА 30 СЕКУНДИ. АКО НЯКОЙ ПЪК МИ НАПРАВИ РЕПЛИКА, ТРЯБВАШЕ ДА ОТБИЯ АТАКАТА ОТНОВО ЗА ПОЛОВИН МИНУТА. И ТАКА
ДЕБАТИТЕ НА ШЕСТИМА НИ ПРОДЪЛЖИХА 90 МИНУТИ – СЪЩО КАТО ДИСКУСИЯТА
НА ГОЛЕМИТЕ ЛИДЕРИ”, РАЗКАЗВА ИВЕЛ. ОСВЕН МОДЕЛ, ТОЙ Е И АКТЬОР С УЧАСТИЯ
В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОДУКЦИИ.

За първи път от над 5 години, по време на срещата
на руския президент и външния му министър с висш
американски представител
не е обсъждана изобщо темата Украйна, съобщи специалният съветник в Кремъл
Ушаков, присъствал на разговорите в Сочи.
На този фон американският генерален прокурор, който е и министър на правосъдието, назначи специален
обвинител, който да разследва украинската намеса
в президентските избори в
САЩ през 2016 г. на страната на Хилари Клинтън.
Помни се, че освен щедри
дарения, президентът в
Киев Порошенко не само
на думи е изказвал своята
подкрепа за демократическата номинация, но чрез
службите си е вадил компромати за Тръмп, в това
число, вероятно именно
през него е минало наемането, както и финансите, за
съставянето на фалшивия
доклад от бивш агент на
британските служби за сегашния обитател на Белия
дом и властелин на света.
В директно тв предаване
личният адвокат на президента и легендарен кмет
на Ню Йорк Руди Джулиани
директно се обърна към
новоизбрания в Киев държавен глава Зеленский и го
призова бързо и сериозно да
се разправи с досега управлявалите страната.

Спецпрокурор нищи
украингейт в САЩ,
Путин и Помпео не
говорили за Киев

Тръмп даде рамо на Орбан
С топло посрещане в Белия
дом в разгара на кампанията
му за европарламента и на
фона на изострената реторика

и заплахите за изключването
му от Европейската народна
партия, характерният унгарски
премиер Виктор Орбан полу-

чи възможно най-мощното
рамо в своя подкрепа. Лично
президентът Тръмп – новият
символ на световния консерватизъм, твърдо го подкрепи
във всичко.
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Новият селекционер
на българския национален отбор Красимир
Балъков повика 27 футболисти за европейските квалификации срещу
Чехия на 7 юни и Косово
на 10 юни. В списъка му
има редица изненадващи имена. Балъков е
извикал трима футболисти на водения
от него Етър (Велико
Търново): 33-годишния
Георги Сърмов, вратарят Христо Иванов и защитникът
Крум Стоянов. Сред
избраниците е и 37-годишния
футболист
на Черно море Георги
Илиев, който прави
невероятен сезон с
екипа на моряците.
Бала е повикал в отбора и халфа на Лудогорец Марселиньо, който
при предишния наставник на националния
отбор Петър Хубчев

СПОРТ
НОВИНИ

17.05.2019
брой 2298

Балъков с куп изненади в
дебюта си за националния
Новият селекционер
повика трима от Етър,
върна и Марселиньо в
представителния ни тим
Карабельов от Славия
и Исмаил Иса от Дунав.
Избраниците на Балъков се събират на
29 май в Национална
футболна база Бояна.
В същото време стана
ясно, че бившият наставник на представителния ни тим Петър
не попадаше в групата. щите имена са Камен Пушкаш, Виктор Генев Хубчев официално ще
На вратарския пост Хаджиев от Академия от Черно море, Янис поеме Левски.
новият
селекционер
ще разчита на Николай Михайлов и Пламен
Локомотив Пловдив е новият
Илиев. Сред изненадваносител на Купата на България.

Локо Пловдив триумфира с купата в София

>>КУБРАТ НА КУРС ЗА
СЕКСУАЛНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА
СРЕЩУ $30

Курсът за борба със
сексуалното насилие, който трябва да
изкара Кубрат Пулев,
се предлага и онлайн
за $ 30, пише 24 часа.
Кобрата задължително трябва да го
вземе, за да върне
лиценза си за бокс в
САЩ след решението
на щатската спортна
комисия в Калифорния, което се проведе
в Лос Анджелис по
казуса с целувката с
Джени Суши.
Наказанието на Кубрат от шест месеца
е доста жестоко.
Абсолютно същото

www.19min.bg

бе дадено на Джарел Милър преди
няколко дни, след
като Голямото бебе
даде накуп три положителни проби за
забранени вещества
преди мача с Антъни
Джошуа, който пропадна.
Заради наказанието е
пропаднал вариантът
Кубрат да се срещне
с Тайсън Фюри през
юни в Лас Вегас.
“Въпреки това аз продължавам с тренировките и да се готвя
за атака на световната титла”, заяви Пулев
след заседанието.

Пловдивските железничари победиха с минималното 1:0 градския
си съперник Ботев и спечели за
първи път в историята си този
трофей. Смърфовете имаха четири
загубени финала досега. На трибуните на националния стадион
Васил Левски пък имаше над 25
000 привърженици на двата тима.
Успехът на бяло-черните истински
зарадва световноизвестния кечист
Александър Русев (на снимката),
който е официален член на Фенклуб Локомотив Пловдив.

>>ОТНЕМАТ И ТИТЛАТА НА СИТИ?
Проблемите за Манчестър Сити нямат
край. След като европейската футболна центра започна разследване
срещу гражданите, заради погазване
на финансовия феърплей, сега същото
стори и ръководството на английската
висша лига. Припомняме, че сините са
заплашени с изхвърляне от Шампионската лига през следващия сезон, след
като са били констатирани редица
неуредици около спонсорските им
договори. Високопоставен човек в
английския футбол разкри пред Билд
защо Висшата лига започва разследване срещу шампионите на Англия.
Ръковдството на Сити е манипулирало спонсорски договори. Във
фокуса на разследването е договорът

с националната авиокомпания на ОАЕ
Етихад. Според него гражданите трябва
да получават €78 млн. на година. Оказва
се обаче, че авиокомпанията плаща
само 9,7 млн., а останалото е покривал
собственикът на клуба шейх Мансур.
Това е абсолютно забранено.
Другото провинение е неспазването на
правилата за защита на непълнолетни
футболисти при привличането им в
академията на Сити. При това манчестърци вече веднъж бяха наказани по
този параграф. Гражданите са заплашени от отнемане на точки или забрана за
трансфери. В член 29 точка i в правилника на Висшата лига за финансовия
феърплей пък е записана като санкция
и отнемане на трофеи.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.30 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационно
предаване с водещи Боряна
Каменова, Ели Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев
08.30 По света и у нас Информационна
емисия
08.45 Култура.БГ културно-информационен 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:
Среща на културите 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 предаване на
социална тематика с водеща
Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Разследването на Мун тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Културното наследство на България:
Богове и герои документален
филм
17.00 Бързо, лесно, вкусно„Новодомци“
- кулинарно риалити с водещ Ути
Бъчваров
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно
предаване
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.20 Още от деня
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев обзорно
политическо предаване
22.00 Нощни птици вечерно токшоу с
водеща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Джипси Кинг на Пако Балиардо
Международен джаз фестивал Банско 2018
00.40 Въздушен сблъсък игрален филм
/САЩ, 2012г./, режисьор Лиз
Адамс, в ролите: Реджиналд
ВилДжонсън, Джордан Лад,
Джералд Уеб и др. (14)
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ТВ ПРОГРАМА
02.15 Култура.БГ /п/
03.15 100% будни /п/
04.20 Още от деня коментарно
предаване/п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.3 еп.2
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.9
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.35
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
еп.11
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.9
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.2
21.00 Премиера:„Столичани в повече“ сериал, с.13 еп.12
22.00 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу, с.13 еп.36
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.3
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.147, 148
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 „Господин Х и морето“ (премиера) сериен филм, финал
22.00 „Съдби на кръстопът“ (премиера) предаване на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен филм,
21 сезон
00.30 „Комисар Рекс“ - сериен филм,
14 сезон
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 5 /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 „Пастирът“ - екшън с уч. на Жан
Клод Ван Дам, Скот Адкинс, Стивън Лорд, Гари Макдоналд, Натали
Роб, Майлс Андерсън 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 5
22.00 „Игрите на глада: Възпламеняване“ - приключенски филм с уч.
на Дженифър Лорънс, Джош
Хътчерсън, Лиам Хемсуърт,
Елизабет Банкс, Джена Малоун,
Уди Харелсън, Доналд Съдърланд,
Стенли Тучи, Филип Сиймур
Хофман и др.
01.00 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
03.30 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.45 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм
08.50 „Дървото на желанията“ - семеен
филм с уч. на Джейсън Джедрик,
Ерика Сера, Ричард Хармън, Терил
Ротери, Джон Инес и др.
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8
12.00 „Светлина между два океана“
- романтична драма с уч. на
Майкъл Фасбендер, Алисия
Викандер, Рейчъл Уайз, Флоренс
Клери, Джак Томпсън, Браян
Браун и др. /п/
15.00 „Да срещнеш Джо Блек“ - драма с
уч. на Брад Пит, Антъни Хопкинс,
Клер Форлани, Джейк Уебър,
Марша Гей Хардън, Джефри
Тамбор и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 5
21.00 „Великолепната седморка“ - уестърн с уч. на Дензъл Уошингтъпн,
Крис Прат, Итън Хоук, Винсънт
Д’Онофрио, Хейли Бенет, Ли Бюн
Хун, Питър Сарсгарт, Мануел
Гарсия - Рулфо, Мат Бомър и др.
23.50 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 5 /п/
00.50 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - втори сезон , еп. 2
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 6
06.25 Малкълм - седми сезон, еп. 20
06.45 Малкълм - седми сезон, еп. 21
07.05 Касъл - четвърти сезон, еп. 4
08.00 Касъл - четвърти сезон, еп. 5
08.55 Под наблюдение - втори сезон , еп. 2
09.50 Психаротерапия - първи сезон, еп. 4
10.15 Психаротерапия - първи сезон, еп. 5
10.45 Черният списък - втори сезон, еп. 14
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 15
12.35 Врагът сред нас, еп. 11
13.25 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 23
14.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 1
15.15 Касъл - четвърти сезон, еп. 6
16.10 Касъл - четвърти сезон, еп. 7
17.10 Под наблюдение - втори сезон , еп. 3
18.05 Малкълм - седми сезон, еп. 22
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 1
19.00 Психаротерапия - първи сезон, еп. 6
19.30 Психаротерапия - първи сезон, еп. 7
20.00 Черният списък - втори сезон, еп. 15
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 16
22.00 Империя - пети сезон, еп. 17
22.55 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 24
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 2

00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 2
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 3
01.45 Черният списък - втори сезон, еп. 15
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 7
03.25 Живите мъртви - пети сезон, еп. 2
04.10 Куантико - втори сезон, еп. 2
04.55 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 3
btv Cinema
06.00 „Хрониките на Шанара“ /п./ сериал, с.2 еп.1, 2
08.00 „Апостол Карамитев“ - документален филм
09.15 „Зоуи“ - фантастика, романтичен
(САЩ, 2018), режисьор Дрейк Доремъс, в ролите: Юън Макгрегър,
Леа Сейду, Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Агилера,
Миранда Ото, Матю Грей Гублър
и др.
11.15 Телепазар
11.30 „Хрониките на Шанара“ - сериал,
с.2 еп.3, 4
13.30 Телепазар
13.45 „Панаир на суетата“ - драма, романтичен (САЩ, Великобритания,
2004), режисьор Мира Неър, в
ролите: Рийз Уидърспун, Ромола
Гарай, Джеймс Пюърфой, Гейбриъл Бърн, Джонатан Рис Майърс,
Рис Ифънс, Джим Бродбент, Боб
Хоскинс и др.
16.45 „Бягство“ - екшън, трилър (САЩ,
България), режисьор Кортни
Соломон, в ролите: Итън Хоук,
Селена Гомес, Джон Войт, Калоян
Воденичаров, Деян Ангелов,
Велизар Пеев и др.
18.30 Телепазар
18.45 „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.
21.00 „На ръба на утрешния ден“
- фантастика, екшън (САЩ,
Канада, 2014), режисьор Дъг
Лайман, в ролите: Том Круз,
Емили Блънт, Брендън Глийсън, Бил Пакстън, Масайоши
Ханеда и др.
23.15 „Вълната“ - екшън, трилър,
драма (Норвегия, Швеция,
2015), режисьор Роар Ютаг, в
ролите: Кристофер Йонер, Ане
Даал Торп, Йонас Хоф Офтебро,
Фридтьоф Сохем и др.
01.30 „Трусът“ - екшън, трилър,
драма (Норвегия, 2018),
режисьор Йон Андреас Андершен, в ролите: Кристофер
Йонер, Ане Даал Торп, Едит
Хогенруд-Санде, Йонас Хоф
Офтебро и др.
03.30 „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+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Ези-тура: Шопинг - поредица за
пътешествия и лайфстайл
10.30 Изгряващо слънце - сериал,
семеен
11.30 Хирургът - сериал, семеен
12.30 Новините ON AIR

13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Сърцето на самурая - исторически сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Операция: История- предаване
с Росен Петров /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Превозвачът - криминален
сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 Вътрешно разследване криминален сериал
23.15 Жоакина, доня Революция сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев /п./
01.30 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Иноватори - док. филм
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Великият Зизу - 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 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Работещо момиче. Делир. Тетевен. Син. Рок. Динора. Водород. Лара. Васил. Лале. Ита. Рем. Гонади. Он. Донадони. Оби. Нора. Ананас.
Чакона. Ат. Нан. Паве. Академик. Хъс. Васа. Ис. Ма. Пир. Ренан. Аар. Оксиданти. Анто. Еони. Делко. Анекс. Злак. Ера. Ева. Маи. Акт. Оже. Метан. Лами.
Полонеза. Ик. Димят. Раковина. Еноти. Аретир. Чинари. Пралина.
Отвесно: На дива роза пъпки нежни. Беносен. Касис. Еве. Мен. Гол. Диманов. Риека. Пяна. Тирол. Донев. Дос. Мотор. Терор. Гора. Аран. Мел. Ти. Колона.
Асенизатори. Рот. Дани. Акант. Лиана. Мед. Ла. Ата. Аида. Некар. Котиледон. Дин. Ека. Зора. Мена. Ибанес. Ал. Клавел. Сивори. Инам. Анкета. Ити. Черато.
Аниматор. Минин. Пена. Анис. Каро. Арикара.
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ЕВРОИЗБОРИ

Петър Витанов: ЕС създава възможности,
но управляващите ни отдалечиха от него
"Нашето
поколение иска да промени
съдбата на децата
си, целта ни е да им
дадем шанс да останат в България”,
заяви
кандидатът
за евродепутат от
БСП Петър Витанов
по време на среща в
Костенец. „ЕС създава възможности, но
управляващите
ни
отдалечиха от него",
категоричен е той.
По думите му ЕС има
нужда от реформи - а

социалистите ще се
борят за минимална работна пенсия и
заплата, както и за
повече инвестиции в
образованието и младежта в Европа.
"Нужно е да има
равноправие,
справедливост и солидарност във всички
европейски страни",
коментира Витанов
по повод бъдещето
на ЕС. Той подчерта
още, че ГЕРБ разбират европейските

ИВО ХРИСТОВ: ТЕЗИ ИЗБОРИ
МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ ПОСЛЕДНИ
„Ако българите не се събудят и не се мобилизират
да гласуват на евроизборите, те може да се окажат
последните”, заяви кандидатът за евродепутат от
БСП Иво Христов по БНТ. „ГЕРБ разполагат с целия
административен ресурс и цялата хазна, за да си
купят и следващите избори”, аргументира се той.
Христов добави, че когато в една община кметът
е основен работодател и бизнесът гравитира
около политическата власт, е ясно, че този, който
разполага с парите, купува вота, дори легално.
Христов е убеден, че в момента пред българите има
историческа задача, а именно да избират управниците си и да ги контролират.

фондове като възможност да се сдобиват с къщи за гос-

ти.
"Тези избори са изборите за промяна в

България", категоричен бе Витанов.
Материалът е платен.

ПРОФ. ГЕЧЕВ: БОРИСОВ ПРОВАЛИ
ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА МИЛИАРДИ
„Бойко Борисов провали
енергийните проекти, от
които България можеше да
печели милиарди левове”, заяви кандидатът за евродепутат от БСП проф. Румен Гечев
по време на обиколката си в
област Плевен. „Спряха АЕЦ
Белене, защото проектът
бил руски. А в същото време
Германия увеличи двойно

доставките си на газ от Русия,
строи Северен поток.
По думите му западноевропейските партньори
на Борисов – Меркел и
Макрон, с които премиерът се хвали, че е
голям приятел, развиват
икономически отношения
с Русия, въпреки наложените санкции на Москва.

„Ако бяхме построили централата в Белене, щяхме да
имаме евтин ток, а това значи
по-ниски разходи за бизнеса,
по-конкурентна икономика
и по-ниски цени на стоките и
услугите“, добави проф. Гечев.
„На тази политика, в ущърб
на българските граждани,
трябва да се сложи край“,
категоричен бе той.

СТАНИШЕВ: ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ ОТ
СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

„БСП е силата на промяната в България, а
европейските социалисти са силата на
промяната в ЕС", заяви
шефът на ПЕС и кандидат за евродепутат от
БСП Сергей Станишев
пред БТВ. "Мислете
за Вашето бъдеще и
бъдещето на Вашите
деца. Гласувайте на
европейските избори

с №18 в бюлетината за
БСП”, призова той.
Станишев добави, че е забавно, когато ЕНП, които управляват ЕК поне
от 25 години, говорят
за промяна. Лидерът на
европейската левица
коментира, че ако са
искали промяна, ЕНП са
можели да я реализират. Той се аргументира,
че основният проблем на

доминираната от ЕНП ЕК
е политиката на орязване
и ограничения.
"Европа се нуждае от социална промяна, хората я
очакват. Затова се стремим към прогресивно
лявоцентристко, проевропейско мнозинство
в ЕП около ПЕС, като
най-голямата политическа сила", категоричен
бе Станишев.

