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Борисов: Край с Цветанов
>>ПРЕМИЕРЪТ СЕ ЗАКАНИ ДА НАПУСНЕ ПОЛИТИКАТА, НО ВТОРИЯТ В ПАРТИЯТА
БЪЛГАРИЯ.стр.2
НЯМАЛО ДА ГО НАСЛЕДИ
Борис Ангелов. Кан.

"
"Отивам
си", през
ссълзи обяви пред
иизправената на крака
фестивална публика
ф
в Кан най-големият
еевропейски актьор на
ввсички времена Ален
Делон. И позирайки за
Д
119 минути с почетната
сси Златна палма
ппризна:"Така не съм
пплакал за никоя жена".
Още на стр. 6-7

ДЕЛОН СЕ ПРОСТИ
СЪС СЪЛЗИ
НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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"Оставките са пречистване”, заяви министър-председателят Бойко Борисов в
Тази сутрин по бТВ.
„Никой не се е родил
премиер, министър
или депутат. По-ненормално е да не си
подават оставките,
когато има повод.
Това е имиджов удар
не само за партията,
но и за цялата политическа класа", посочи премирът.
Помолен да коментира и имотния казус на заместника си
в ГЕРБ Цветан Цветанов и последиците
за политическата му
кариера, сравни политиката с футболната игра: „понякога си
звезда, друг път резерва”.
"Моята битка не е
да си връщам партията, защото аз съм
я създал, въпросът е
как партията не без
Цветанов, а без Борисов да продължи да
е същата партия",
посочи премирът и
повдигна темата за
политическото си наследство в ГЕРБ.
"Подготвям се за
ГЕРБ без Борисов.
Вече съм на 60. Кой
казва, че Цветанов
иска да ми вземе партията?!
Посочете
ги. Това са анализатори от опозицията.
Виждам вече мои на-
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Борисов: Край с Цветанов
в Банкя за 3 496 лв.
Както и в Арена Армеец, Борисов отново
каза, че очаква ГЕРБ
да получи предизборен
удар от основните
си конкуренти. „Костинброд - това е хибридът. Те в това са
най-добри. Те нямат
друг шанс и в учеб-

ника на КГБ пише, че
най-добрият начин да
унищожиш един човек
е да подбереш избрани истини за него и
да ги поднесеш в определена комбинация
след което казваш
лъжа. Затова в четвъртък-петък ще се
готвим. Те нямат

аргументи и затова
атакуват с жлъч, злоба и компромати“, изтъкна премиерът.
„Никоя държава не
се е справила с манталитета на човека,
да придобие повече”,
подчерта
Борисов.
„Видяхте в Австрия
какъв скандал стана.

При нас също веднага подадоха оставки",
аргументира се Борисов.
„Ние сме инициаторите на това ЕС
да има главен прокурор. Макар, че искат
да си го припишат“,
заяви още той по повод думите на лидера на БСП Корнелия
Нинова, че Борисов се
страхува от европейска прокурорска проверка срещу корупцията.

КАРАКАЧАНОВ: Ф-16 СА НЕОПРАВДАНО СКЪПИ

Премиерът се закани да напусне
политиката, но вторият в
партията нямало да го наследи
следници. Цветанов е
свършил много за партията, има знания
и качества, но няма
той да е мой наследник", категоричен е
лидерът на ГЕРБ.
Премиерът
отговори и на въпрос за
неговата
собственост. „Ние сме много
сложна рода. С единия
братовчед не съм се
виждал от 40 години.

С другите братовчеди не си бяхме говорили от 30 години. Сега
като се видим, си махаме. Ние сме родени
в една къща и не си говорим. Двама от тях
съм ги бил и затова не
си говорим, въпреки,
че живеят в Банкя.
Аз не си говоря с тях
- те ли ще ми управляват бизнеса!? За една
помпа се бихме”, посо-

чи Борисов.
„Ипон си е 100%
частна фирма, създадена на гола поляна.
Няма приватизация,
не е вземала нито
една държавна поръчка.
Барселонската
къща е на Сашо Чушев, не е моя“, подчерта той. С тези аргументи той отговори
на водача на листата
на БСП за предсто-

Джамбазки e единственият български представител в
топ 10 по активност в ЕП
Броени дни преди евровота реномираният сайт mepranking.
eu публикува класация за активността на представителите в
Европейския парламент. На шесто място след председателя на
ЕП и председателите на политическите групи, прави впечатление
името на заместник-председателя на ВМРО Ангел Джамбазки,
който е единственият българин в челните 20 места.
Това е поредното доказателство за упоритата му борбата през
последните пет години за защита на българските интереси в
Брюксел. Европейският парламент е трибуна, от която Джамбазки брани националните позиции и постига резултати в полза

ящите
евроизбори
Елена Йончева, която
иска прокуратурата
да провери "случая с
къщата в Барселона",
както и братовчеда
на Борисов Радослав
Иванов, който управлява бившата му
охранителна фирма
Ипон. Припомняме,
че от Българска легия
– Антимафия пък разпространиха факсимиле от Агенцията по
вписванията, според
което Борисов купува
от братовчед си Радослав половин урегулиран поземлен имот

Материалът е платен.

на своите избиратели. Основни акценти в неговата дейност са
борбата с двойните стандарти в ЕС, признаването на съществуването на българско малцинство на територията на Албания, пакет
„Мобилност“ и защитата на българския транспортен бранш, замразяването на преговорите с Република Турция за членство на
ЕС, овладяването на миграционната криза и защита на външните
граници.
Джамбазки се ангажира да продължи тези свои битки и през
следващия мандат на Европейския парламент, поставяйки интересa на българските граждани и на страната ни над всичко.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

„Някои от параметрите, които
се предлагат от американската
страна в офертата за придобиване на нов изтребител, не са изгодни”, заяви в студиото на Nova
военният министър Красимир
Каракачанов. „Заплащането е
по-високо от очакваното и то
неоправдано по-високо”, подчерта той.

Като пример за това той даде
заплащане, което американците
искат, за езиково обучение на
българските пилоти. Каракачанов не вижда никакъв смисъл
да се заплаща от страна на
държавата, а и на българските
данъкоплатци, нещо, което
пилотите ни така или иначе имат
- те са преминали през езиково

обучение. Според Каракачанов
на пазара всеки се опитва да печели повече и това е нормално,
но не в сферата на политиката и
геополитиката.
Военният министър отрече да се
водят преговори за сваляне на
цената по този начин, боеспособността на изтребителите да
бъде орязана и намалена.

ГЕРДЖИКОВ: НОРМАЛНО Е ПРЕЗИДЕНТЪТ
ДА СЕ СРЕЩНЕ С ГЛ. ПРОКУРОР
„Няма нищо нередно в това
държавният глава Румен Радев да
прави срещи във връзка с избора
на нов главен прокурор”, заяви пред
БНТ бившият служебен премиер
и дългогодишен преподавател по
гражданско и търговско право
проф. Огнян Герджиков. „Не виждам
някаква намеса или недопустима

намеса. Това е диалог между властите, за мен той е нормален”, подчерта
той.
Проф. Герджиков заяви, още че
не вижда нищо нередно в предложението мандатите на главния
прокурор и председателите на
върховните съдилища да може да
бъдат прекратявани предсрочно.

„Не смятам, че съдебната система е
толкова болна, колкото някои се опитват да внушат“, допълни бившият
служебен премиер.

Корекции е нанесъл и зам.-шефът на
МВР Стефан Балабанов. Той пропуснал да съобщи за два депозита на
Шефът на БАБХ Дамян Илиев обявил Проверката на КПКОНПИ установила жена си Иванка Балабанова в размер
на около 15 хил. лв.
в декларацията си за 2017 г. наследнесъответствие при 738 души, като
Корекции е нанесъл и бившият
ствена къща с площ 100 квадрата, но 637 от тях са подали коригиращи
зам.-министър на енергетиката
не и покупката на една втора част от декларации и са поправили пропуКрасимир Първанов, който подаде
поземлен имот от 3129 кв. м с 6 сгра- ските си.
оставка заради Апартаментгейт. В
ди с обща площ 251 кв. м., пише 24
Шефката на бюджетната комисия в
декларациите си - първа и коричаса. Илиев не коригирал документа парламента Менда Стоянова напригираща, е обявил 18 недвижими
дори и след като от КПКОНПИ му
мер не отбелязала в първата си дедали срок да внесе поправки.
кларация, че през 2017 г. съпругът й е имота и 7 ниви. От втория документ
,
Информацията се появи, след като
придобил 100% от фирма. 19 вече Ви обаче не става ясно къде са корекциите му.
КПКОНПИ провери над 9000 деклара- разказа как шефката на бюджетната
ции на властта, подадени през 2018г. комисия в НС е придобила цял блок. Втора декларация с поправки е
подала и зам.-социалната министърка
Освен Илиев още 23-ма души, при
По-сериозни корекции е нанесъл
Султанка Петрова.
които е установено несъответствие,
евродепутатът от ДПС Илхан Кючюк.
не са нанесли корекции в ежегодните В първата си декларация той е съоб- 35 от подалите коригиращи декларации са заявили пред КПКОНПИ, че не
си декларации. Сред тях е и генещил, че съпругата му Юзлем има на
желаят да бъде публикувана инфорралният консул в Санкт Петербург
влог 54 хил. лв. В коригиращата е отСветлозар Панов. Той обявил, че
белязал, че той има на влог в Брюксел мация за човека, с когото живеят на
семейни начала, както и за когото е
съпругата му е получила от наем 5100 249 886 евро от заплата, а съпругата
установено несъответствието.
лв. вместо 10 200 лв.
на влог у нас - 120 297 лв.
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>>В. ЕНЧЕВ:
ТЪРСЯТ
ОПРАВДАНИЕ С
КОСТИНБРОД

„Изявлението на премиера, че се готви нов
Костинброд е признание,
че БСП печели, а ГЕРБ
губи евровота, затова Борисов търси оправдание
за изборното си поражение“, заяви в Кюстендил
и Бобов дол кандидатът
за евродепутат от БСП
Велизар Енчев.
На среща с граждани в
двата града Енчев попита, какво европейско има
в изборните манипулации на управляващите
в последните години,
когато пред очите на
репортери и десетки
телевизионни камери депутати от ГЕРБ стояха над
главите на преброителите на бюлетини в столичната зала Универсиада, а
кметът на Пловдив Тотев
инструктира структурите
на ГЕРБ как да произвеждат невалидни бюлетини
на местни избори.„Дали
кандидатът за шеф на ЕК
от ЕНП Манфред Вебер
е бил запознат в Арена
Армеец с тези изборни
практики на домакините?”, запита Енчев. „И дали
в Германия е възможно
по време на избори
Ангела Меркел да е
едновременно канцлер
и шеф на предизборния
щаб на управляващата
партия, както това става
в България?”, добави още
той.

четете още на

www.19min.bg
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>>ПОВДИГАТ ОБВИНЕНИЕ И НА ПИАРА НА ИВАНЧЕВА
Бившият пиар на район Младост и активен
защитник на отстранената кметица Десислава
Иванчева е призован днес в СДВР да му бъде
повдигнато обвинение. Това съобщи самият
Петър Кърджилов във фейсбук.
“Най-вероятно става въпрос за виковете ми
срещу прокурорите по делото срещу Иванчева и Петрова, когато се строиха да дават
интервюта на медиите след прочитането на

Операцията на МВР
действително се превърна в "безпрецедентна", след като повече
от 10 дни не стигнаха
на най-добрите в МВР
да открият и заловят
предполагаемия убиец от Костенец Стоян Зайков, известен
и като Чане. Вече не
стотици, а хиляди полицаи и дори военни са
ангажирани с издирването на 43-годишния
мъж. В търсенето е
включено всичко налично в МВР - високопроходими автомобили,
бронирани
машини,
следови кучета, термокамери, хеликоптер,
барети, жандармерия,
психолози, цивилни оперативни работници.
Костенец
остава
под полицейска блокада, след като беглецът продължава да е
в неизвестност. Той
не бе открит, независимо че полицейско
куче тръгна по следите му и откри пушка

присъдите в Специализирания наказателен
съд”, обяснява Кърджилов.
Според 24 часа пиарът ще стане следствен
за хулиганство, но не уточниха дали то се отличава с изключителен цинизъм или дързост.
След като на 15 април съдия Иво Хинов
прочете присъди от по 20 и 15 г. затвор за
Иванчева и заместничката й Биляна Петрова, Кърджилов извика по адрес на тримата

прокурори: “Мафия, гадна, мръсна мафия.
Изчезвайте от този съд!” Той се опита да нападне основния обвинител по делото Илиян
Рангелов, но съдебни полицаи го усмириха
и отведоха в служебно помещение. “Пуснете
ме! Нарушавате ми правата”, крещеше им
бившият пиар, пробвайки да се отскубне от
ръцете им. Сцените бяха заснети от тв камери
и телефони.

Повече от 10 дни над хиляда
полицаи не откриват убиеца
от Костенец
и боеприпаси в пчелен
кошер, намиращ се до
село Горна Василица, на
около 6 км от дома на
Зайков. Вероятно това
е оръжието на второто убийство, което
също се приписва на
издирвания.
Зайков се издирва от
9 май, когато беше открито тялото на бившата му приятелка,
от която има дете.
На 16 май полицията
откри и тяло на мъж,
който живеел в непосредствена
близост
до дома на Зайков. По
данни на МВР мъжът
е бил убит с ловна пушка, а освен съсед е и
трети братовчед на
издирвания. Оказа се,

че мъжът е бил сред
разпитваните след изчезването на Зайков,
но след като обяснил,
че сам ще си претърси
къщата и при нужда
ще се обади на МВР, полицията го подминала.
Разбра се също, че
Зайков и друг път е
бил издирван толкова "успешно" от МВР.
„Назад във времето
се е укривал с месеци.
Способен е да оцелява
сам. Предполагаме, че
няма помагачи”, обяви
в събота главният секретар на МВР Ивайло
Иванов пред Нова тв.
В специално интервю
за телевизията човек,
чийто
апартамент
Зайков запалил преди

Режисьорът и сценарист
Стоян Петров е направил
нов филм за популярната у
нас и в чужбина ясновидка
Ванга. Лентата се казва Човек и феномен, има уникални
неизлъчвани досега кадри,
предсказания и очевидци,
мълчали през последните десетилетия, става ясно от
репортаж на бТВ. Петров
се запознал с пророчицата
случайно, негов приятел ги
срещнал. Дотогава не вярва, но след като му разказва момент от детството
му, които знаят само той
и майка му, нещо в него се
преобръща. През последните години от живота той
превежда на Ванга, когато
при нея идват рускоговорещи гости. „Предсказанията
на Ванга са глобални, които
се отнасят до цялото чо-
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Пускат нов филм за
Ванга с непоказвани
кадри
вечество. Те ни се дават, за
да може хората заедно да ги
преодоляваме”, коментира
Петров.
Премиерата на филма ще
бъде на 19 юни в първа зала
на НДК от 19 ч.Вдъхновител
на филма пък се оказва известният руски политик и
шахматист Кирсан Илюмжинов, който навремето се
среща с Ванга в Рупите чрез
сценаристът и режисьор на
продукцията.

>>МЕГАН И ХАРИ ПУБЛИКУВАХА
НЕВИЖДАНИ СНИМКИ
повече от 10 г., разказа:
"Хора имаше и в този,
и в другите апартаменти, беше задимен
блокът много и отвън
се виждаше. Дойде пожарна. Нямаше жертви тогава. След това
се кри около две години
и случайно го хванаха.
Много добре, бих казал,
че познава района и
действително може да
е на всяко едно място,
дори може да е под носа
на полицията", каза
той.

Според МВР няма
данни сега Зайков да
е напуснал страната,
затова и се предполага,
че е в района. „Заради
това сме тук, освен да
гарантираме сигурността на гражданите да
са спокойни, ние трябва да стигнем до него
и този човек да бъде
задържан“, заяви главният секретар на МВР.
"Допускаме слабости,
но ще направим всичко
възможно да открием
заподозрения",
увери
той.
Главният секретар
на МВР, който очевидно е натоварен с
координацията по издирването, отрече полицията да е подценила
ситуацията. Експерти
обаче се чудят, ако за
едно лице като Зайков
се хвърля безуспешно
такъв ресурс, то какво
ли би станало при посложна ситуация.
Припомняме, че вече
13 месеца МВР не може
да открие избягалият
от софийския затвор
Радослав Колев.

Принц Хари и херцогиня
Меган са една от най-харесваните светски двойки. С всяка своя изява те,
подобно на Уилям и Кейт,
приковават вниманието на

хората. Двойката вече се
радва на своя първи наследник, който се появи на
бял свят по-рано този месец
и кръстиха Арчи. Кралското
семейство, което вече има
профил в Инстаграм, споделиха през уикенда едно
специално видео, с което
отбелязват своята първа
годишнина от голямата им
сватба. Миналана година
на 19 май принц Хари се
ожени за бившата актриса
в в катедралата Сейнт Джордж в Уиндзор. Херцозите на
Съсекс показаха на своите
многобройни почитатели
невиждани снимки от този
важен за тях ден.Във видеото се чува песента This Little
Light of Mine, която двамата
избраха да звучи и по време
на официалната церемония
в катедралата.

Празник на буквите по случай 24 май
Тържественото
откриване на
новата Лятна
сцена НДК ще
се състои на
символичната
дата – 24 май. На
нея от 17 ч. започва превърналият се вече в традиционен
и обичан от столичани и гости
Празник на буквите. Той се
организира от НДК, Столична
община и БНР и е специален
жест към софиянци по повод
Празника на славянската писменост и българската култура.
В събитието тази година ще
се включат Софийският духов
оркестър с диригент Васил Делиев, Джаз формация „София“ с

СКАРЛЕТ ЙОХАНСОН СЕ СГОДИ
Холивудската красавица Скарлет Йохансон се готви да се разходи до олтара
за трети път. 36-годишната актриса се сгоди за Колин Жост, който е сценарист на хумористичното предаване Saturday Night Live.Че двойката е готова
да направи следващата стъпка в отношенията си се заговори още през
февруари.Колин е близък и с дъщерята на Скарлет, издаде тогава близък
до актрисата, цитиран от Контактмюзик. Искрата между Йохансон и Жост
пламна през 2017-а – годината, в която звездата от Отмъстителите се разведе с журналиста Ромен Дориак. Зад гърба си Скарлет има брак още един
неуспешен брак – с колегата си Райън Рейнолдс.

Яна Чакалска,
Нели Рангелова, Биг Бендът
към Национално музикално
училище
Любомир Пипков, вокална група Радиодеца
към БНР, Оркестър за народна
музика на БНР с диригент
Димитър Христов.Лятна сцена
НДК е най-новото пространство за културни изживявания
на столицата, което вече привлича утвърдени и начинаещи
изпълнители. На 14, 15 и 16
юли Софийска опера и балет
ще представи на Лятната сцена
на НДК едни от най-добрите си
спектакли.
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Борис Ангелов. Кан.
Специален пратеник на 19 минути
Той влиза с грижливо подредена прическа, сако и панталон в различни нюанси
на сивото, с бяла риза, под
която издайнически се очертава коремче, когато стои
и когато седи левият му
крак стои напред, както на
египетските фараони, а не
за да покаже модните си кафеви кларкове. Отпива няколко глътки газирана Сан
Пелегрино и започва разговора за живота си и своите
60 години кино със стотина журналисти и кинаджии
от цял свят в зала Бунюел
на фестивалния комплекс
в Кан, а 19 минути е единственият
представител
на нашата древна, но бедна
страна. Ален Делон,84, който искрено се просълзява
на няколко пъти, докато
говори яко жестикулирайки
- първо при спомена за Ани
Жирардо и техния феноменален дует в Роко и неговите братя - там, на върха
на миланската катедрала,
той пуска една от най-знаменитите сълзи в историята на киното....Народен
артист!
„Дойдох за първи път в
Кан през 1957 година. Токущо се бях върнал от служба
в Сайгон. Доведе ме една
дама и дори не знаех къде се
намирам - светът на киното и на звездите беше абсолютно чужд за мен - един
хлапак, който не знаеше

КАН 2019
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Ален Делон: Никога не съм играл за 60 години
в киното
какво търси от живота, освен жени. И жените ме направиха това, което съм.
Запознах се с много хора
тук и така се хванах с актьорството.
„НЕ МИ ИГРАЙ, ГЛЕДАЙ,
ГОВОРИ И СЛУШАЙ - БЪДИ
СЕБЕ СИ, ЖИВЕй“, беше съветът, който получих преди за първи път да застана
пред камерата точно преди
60 години и който ми остана за цял живот. Винаги
така съм правил ролите си:
никога не съм играл. Никога
не съм бил актьор. Актьори
бяха Лино Вентура, Бърт
Ланкастър. Като войник
ги гледах и не можех да си
представя, че съвсем скоро
след това ще работя с тях.
КАМЕРАТА ЗА МЕН Е
ЖЕНА, КОЯТО ГЛЕДАМ В
ОЧИТЕ. Сигурно заради
това ме избраха за първата ми роля - 1 от 150 кандидати. Ролята беше второстепенна, но ми откри
света, а ме беше забелязал
и Лукино Висконти, който
ме взе за следващия филм Роко и неговите братя. Той
просто дойде и ми каза: „Ти
си Роко“. Честно казано, с
бедното детство в Банйол
и армията след това, ис-

ториите си приличат - моята и на героя. От Висконти запомних друго правило:
„ПРЕД КАМЕРАТА ТРЯБВА
ДА СЕ ЧУВСТВАШ КАТО У
ДОМА СИ, ОСОБЕНО В КРЕВАТНИТЕ СЦЕНИ“. Явно
съм се представил добре,
защото ме взе и в Гепардът още 2 години по-късно.
Аз пък взех във филма моето куче, на което повторих двете правила, които
бях научил за занаята и
то игра като истински актьор.
За мене обаче 1963 г. беше
срещата с Жан Габен, с когото направихме страхотни филми, като според мен
най-добрият ни е Двама
мъже в града. Това е много
красив филм, нищо че ме ги-

лотинират накрая. Изобщо,
казват, че умирам най-красиво в света. За първи път
изиграх смърт в Инсомния
- първата моя продукция.
Бях на 29. А вече продуцент.
Това беше начинът да се
почувствам бос - на сценариста, на режисьора, на актьорите и ми хареса. Имам
25 филма като продуцент
от 1964 г. насам.
После имах проблем: НИКОЙ НЕ МЕ ИСКАШЕ В
НОВАТА ВЪЛНА И АЗ ЗАМИНАХ ЗА АМЕРИКА ДА ПРАВЯ
ФИЛМИ. СТАНАХА 3. ПОСЛЕ
СИ ТРЪГНАХ, А МЕ ИСКАХА
ДА ОСТАНА, ЗАЩОТО МИ
ЛИПСВАШЕ ФРАНЦИЯ - НАИСТИНА! ДА ЖИВЕЯ В АМЕРИКА НЕ Е МОЯТА ЧАША
ЧАЙ, КАКТО СЕ КАЗВА НА
АНГЛИЙСКИ.
Точно навреме дойде още
една много важна за мен
среща - с Жан Пиер Мелвил.
Той ми показа сценария на
Самурай и каза, че го е направил специално за мен и
без мен филм просто няма
да има. Стана първият от
трите ни заедно, щяхме

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Кардиология, Кардиохирургия
и Съдова хирургия
www.tokudabolnica.bg
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Съвременно лечение на сърдечно-съдовите
болести – планово и спешно
По договор с НЗОК

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

ми беше комунист, а аз - голист, освен продуцент и главен герой. През 1976 г. дойдохме с него в Кан. И нищо....
Ето ме сега тук, да получавам награда за цялостно
творчество, след която излъчват моя Мосю Клайн. И
която толкова пъти отказвах. И ще ви кажа защо не я

да имаме и четвърти - Арсен Льопен, ако не се беше
случила една от най-смешните и от най-страшните
истории, които знам. Жан
Пиер отишъл на среща за
обед в парижко бистро с
продуцент. Онзи го разсмял и приятелят ми умрял на масата, докато се
смеел. Какъв по-хубав на-

чин човек да умре!
После дойде басейнът.
Трябваше да спася Роми
Шнайдер, която беше изгубила надежда и в кариерата,
и в живота. Предлагаха ми
най-различни партньорки:
имаше една Анджи - БЕШЕ
ЛЮБОВНИЦА НА ОНЯ АМЕРИКАНЕЦА, ПРЕЗИДЕНТА КАК МУ БЕШЕ ИМЕТО....КЕНЕДИ. После ме виждаха с

>>МАРАДОНА И МОСЮ КЛАЙН:
КЪСМЕТЪТ СЕ ОБРЪЩА - УЧЕТЕ СЕ
ВЛАСТНИЦИ

Моника Вити. Казах: „Роми
или няма филм“. Направихме го и беше истински
триумф. Но по лични причини, за които се сещате, не
мога да го гледам.
Дойдоха най-славните ми
години и един от най-хубавите филми, които съм
правил – Мосю Клайн. Взех
американски комунист за
режисьор и сценаристът

БЕЛУЧИ НА 20 СМ ТОК, МАРАЯ КЕРИ СЕ
ОПЛАКВА, АЛМОДОВАР ОБЯВИ ПЕНСИЯ
Моника Белучи пристигна на 20
см ток с червени подметки на
обувките, за да мине по звездната
пътека за премиерата на новия
филм на ветерана Клод Льолуш
Най-хубавите години от живота в
24-часовия дъжд. Много обсъждана друга звезда стана Марая Кери,
която се държа като примадона на
партито на Шопар, като спираше
да пее, защото някой пушел, но
пък държеше да й казват МИМИ.
Педро Алмодовар пък обясни,

исках.
АЗ НЕ СЪМ АВТОР, АЗ СЪМ
ПЪРВА ЦИГУЛКА НА ГОЛЕМИ РЕЖИСЬОРИ, ХОРА
ЗА КОИТО ВИ РАЗКАЗВАМ.
ТОЗИ ПЪТ РЕШИХ ДА ПРИЕМА НЕ ЗАРАДИ СЕБЕ СИ,
А ЗАРАДИ ТЯХ, ЗА ДА ИМА
ПАМЕТ ЗА ТЕЗИ ВЕЛИКИ
ХОРА.“

че наречения от нас Реквием
негов филм Болка и слава найвероятно ще бъде последният
за него, тъй като физически
и психически се чувствал на
ръба. Тук залаганията на световните критици са най-накрая
испанецът да вземе Златната
палма, особено при жури начело с латино колегата му Иняриту. Още повече, новият филм на
Терънс Малик Скрит живот не е
като Дървото на живота.

Диего Марадона - огромен труд на Асиф Кападия - събрал 2
часа парченца от тв репортажи от цял свят
и така обрисувал без коментар възхода и падението на човек,
обожествяван от милиони и паднал под дъното, и филмът
Мосю Клайн за изкупуващият артсъкровищата на евреи преди
депортацията им от Франция и впоследствие депортиран погрешка милионер, са за едно и също. И заради това са много
важни да ги гледат всички,особено политиците, и най-вече
нашите. Как се обръща късметът, колко невярна е страстта на
тълпата и до какво води самозабравянето от всеки вид власт:
ето за тези работи става въпрос. А Кадия побеждава на същия
терен самия Кустурица, когото 19 минути преди години интервюира заедно с Марадона,когато представяха в Кан своя общ
проект за футболния гений.

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

Доказано живи
пробиотични бактерии
активни още щом попаднат в червата

По-бързо действие
подобрение от самото начало
на приема

Само 1 капсула на ден
дава оптималното
количество пробиотични
бактерии

200 млрд. CFU/g

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЖИВИ
ПРОБИОТИЧНИ БАКТЕРИИ!
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ХОРОСКОП

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

Ползотворен
и динамичен
ден за Раците.
Нова придобивка
за Лъвовете.
Козирозите
да запазят
спокойствие.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Неудовлетворени сте и не
знаете къде
да търсите
причината за това си
състояние. Със сигурност
имате нужда от промяна,
от нещо ново - защо не
нова прическа например.
Експериментирайте.

Очаква ви
ползотворен
и динамичен
ден. Срещите,
които ще проведете
днес ще бъдат особено
резултатни за бизнеса ви.
Не пропускайте подробностите, дори да ви обвинят в
дребнавост.

Ако не изненадвате с нищо
партньорите
си днес и
действате така, както те
очакват, ще имате хубав
ден. Овладейте емоциите
си и проявете повече
търпение в отношенията
си с близките.

Преосмисляйки
интересите си,
ще заложите на
сигурното, избягвайки риска. Психическата
Ви устойчивост и чувство
за хумор ще Ви улеснят да
се справите в деликатна
ситуация. Отнасяйте се с
доверие към хората.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

С решение на
проблем ще
започне денят
ви, но не така ще
се развият събитията до
вечерта. Предпочитането
на нещо познато и рутинно
ще ви спести разочарования и стрес. Запазете
доброто си отношение към
обкръжението и не давайте
израз на емоциите си.

Настроението ви
ще е отлично и
нищо няма да го
помрачи. Веселете се, видимо това ви се
отдава добре. Успявате да
увлечете близките си с интересните си идеи и става
забавно. Ще се радвате на
нова придобивка, за която
сте се потрудили.

Отношението
ви по конкретни
въпроси е трудно
възприемчиво
понякога за околните.
Не си давате сметка, че е
възможно да оскърбите
незаслужено хора, на
които държите. Денят ще
ви предложи интересни
срещи, които ще ви заинтригуват.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Търсите изява на
идеите си днес
през целия ден.
Дори да не получите изцяло онова, което
очаквате това съвсем не е
в състояние да ви откаже
от намеренията ви. Вашата
находчивост и комбинативност ще ви помогнат.

В хубаво настроение, вероятно
като следствие
от добре завършилият ви ден вчера, ще
преминете през днешния.
С партньор, като вашия ще
се освободите от тревогите си и ще погледнете на
света откъм по-хубавата му
страна.

Близнаци

Дева

времето
Днес над страната ще има
променлива облачност с
възможни превалявания от
дъжд на места. Минималната температура ще бъде
5°, а максималната 27°.

Във Варна ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 15°, максималната 22°
В Бургас ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 15°,
максималната 26°
В Перник ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 7°,
максималната 21°

Ще изпитате
приятни емоции с любимите
ви хора. Направете всичко възможно
за да се чувствате добре.
Заслужили сте го. Но в
същото време не пренебрегвайте и вниманието
оказано Ви от някой,
който остава в страни.

Един много
активен ден.
Ще се чувствате готови
за подвизи. Деловите
контакти са затруднени,
защото не искате да
прекъсвате работата
си. Концентрирайте
се, за да избегнете
грешките.

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

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

Риби

Възможно е част
от очакванията
ви днес да не се
осъществят, но
неща които не сте и подозирали да ви зарадват с
добрите си резултати. Така
че не губете надежда, а
работете концентрирано и
скоро ще усетите подобрение на положението си.

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

Видин

Русе

min: 11о max: 23о

min: 13о max: 23о

Варна

Велико Търново

min: 15о max: 22о

София

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 9°, а максималната 22°
В Пловдив ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 12°,
максималната 26°

Стрелец

min: 9о max: 22о
Перник

Пловдив

min: 10 max: 21
о

Бургас

о

min: 15о max:26о
min: 7о max: 21о

СВЯТ
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astro@19min.bg

ВРЕМЕ

min: 12о max: 26о
Сандански

Кърджали

min: 9о max: 22о

min: 10о max: 24о

Избраният за президент
на Украйна Владимир Зеленский положи клетва
като шестия държавен
глава и разпусна парламента, съобщават украински
и руски медии.
По време на тържествено заседание във Върховната рада председателят
на Конституционния съд
на Украйна обяви встъпването в длъжност на Зеленский като президент на
страната. Новият държавен глава получи официалните регалии - жезъл, гербов печат и знак във вид на
огърлица. Зеленский получи
и удостоверение от шефа
на ЦИК.
Във встъпителното си
слово пред парламента той
обяви, че разпуска Върховната рада и правителството. Новият украински
президент заяви, че свиква предсрочни избори, без
да изчаква вота, който би
трябвало да се състои през
октомври. "Разпускам парламента", заяви той пред
депутатите и делегациите от чужбина, събрани на
тържествено заседание на
Върховната рада.
Напомняме, че досегашното мнозинство в украинския парламент принадлежи на партията на
загубилия президентските
избори Петро Порошенко.
Преди редовните избори
депутатите биха могли да
блокират всяко решение на
Зеленский, който в момента няма свои хора в законодателния орган. Новият
президент призова членовете на правителството
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Зеленский положи
клетва и разпусна
парламента

Новият президент започна
с чистка в службите за
сигурност
да "освободят място за бъдещите поколения".
По време на инагурацията си Зеленский цитира
40-тия президент на САЩ
Роналд Рейгън и подчерта, че правителството не
разрешава проблемите, а е
основният проблем. Изборът на цитат не е никак
случаен. Припомняме, че

Тръмп пак размаха пръст на Иран
Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран
да не си позволява да заплашва САЩ, ако не иска да бъде
унищожен.
"Ако Иран иска да воюва, това ще е официалният край на Иран.
Никога повече не заплашвайте Съединените щати", написа
Тръмп в Туитър. Напрежението между Техеран и Вашингтон
ескалира, след като Иран заяви, че няма да изпълнява някои
от ангажиментите си по ядреното споразумение с международните посредници. Преди това Тръмп обвини Иран, че
нарушава споразумението и САЩ излизат от него, тъй като
нарушенията го правят недействително.

подобно на Рейгън и Зеленский замени актьорската
професия на политическа
кариера.
Освен това новият украински президент поиска оставката на шефа на
украинската служба за сигурност Василий Грицак,
генералния прокурор Юрия
Луценко и на военния ми-

нистър Степан Полторак.
Украинският министър на
отбраната вече подаде оставка.
Държавният глава поиска от Върховната рада да
приеме закон за отнемане на депутатския имунитет, наказателна отговорност за незаконно
забогатяване, промени в
Избирателния кодекс и открити избирателни списъци.
Същевременно
стана
ясно, че президентът на
Русия Владимир Путин не
планира да поздрави Зеленский за встъпването му в
длъжност, съобщи Москва
таймс.
Говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков поясни, че
Путин ще поздрави новия
държавен ръководител на
Украйна, ако Зеленский допринесе за урегулиране на
конфликта в Източна Украйна и постигне първи успехи в нормализирането на
отношенията с Русия.

четете още на
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ГЪРЦИЯ НАМАЛИ ДДС-ТО

Намаляването на данъка върху добавената стойност (ДДС)
на десетки стоки и услуги,
обявено от властите в Гърция
през последните седмици,
влезе в сила от понеделник,
съобщават гръцките медии.
Сметките за електричество
ще подлежат на 6% ДДС, а не
на 13%, както и сметките за
природен газ.
Съкращенията се отнасят и

до няколко вида стоки на
рафтовете в супермаркетите,
за които ДДС се понижава от
24 на 13%, както и за ресторанти и кафенета, където
също вече се прилага 13-процентна ставка. Сред продуктите, които са с намалено
ДДС, влизат зехтин, месо и
риба, какао и обикновени
стандартизирани непресни
храни.

12

СПОРТ
НОВИНИ

www.19min.bg

Призив към Кобрата:
Изтрий срамното
петно от името си
От щаба на Дину отново поискаха реванш

Промоутърът
на иска реванш от Ку- претендират, че КоБогдан Дину - Сорин брат Пулев. От щаба брата е спечелил мача
Флорея, отново по- на румънския боксьор в Коста Меса с непозволени удари. Дори бе
МБАПЕ НАМЕКНА
подадена жалба пред
Боксовата
комисия
ЗА ТРАНСФЕР
на
Калифорния,
но на
Звездата на Пари Сен
изслушването
минаЖермен Килиан Мбапе
направи много странлата седмица тя бе
но изказване, в което
отхвърлена.В кървава
намекна за евентуален трансфер през лятото.
20-годишният световен шампион заяви, че е
дошло време за това да поеме повече отговорности, което може да се случи или в настоящия
му клуб, или на „друго място, в нов проект“.
Последното веднага даде повод за свеж старт
на спекулациите, свързващи неговото име с
Реал Мадрид.
„Моментът е много важен за мен. Стигнах до
повратна точка в кариерата си. Открих много
неща тук и чувствам, че може би вече е дошъл
моментът да поема повече отговорности. Надявам че, това може да се стане тук, в ПСЖ, което
ще бъде огромно удоволствие, или може би
някъде другаде, в нов проект“, заяви Мбапе.
Както е известно наставникът на Реал Мадрид
и сънародния на Мбапе Зинедин Зидан силно
желае 20-годишният футболист в състава си
през следващия сезон.

среща в Коста Меса
в края на март българинът нокаутира съперника си в 7-ия рунд
и записа 27-ма победа
на
професионалния
ринг.
“В духа на феърплея
ние приемаме решението на тази комисия.
Приемаме го, въпреки
че не беше правилно и
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коректно спрямо нас.
И все пак, все още остава сянка на съмнение, куп въпросителни
около този мач, каза
Флореа пред румънско
издание. Решението в
Коста Меса ще е едно
огромно петно върху
кариерата на Кубрат
Пулев. Затова искам
да пратя съобщение до
него и лагера му: “Хей,
Пулев, не искаш ли да
измиеш това петно
и да решим всичко на
ринга?” Ще бъде наистина жалко да остане
такъв спорен момент
около този мач.
Готови сме да организираме
галавечер,
като няма значение
къде ще бъде тя - в Румъния или България.
Нямат значение и парите. Важното е да
приключим тази работа с чест. Както казах
и преди, като допълнение на мача Пулев Дину, предлагам брат
му Тервел да се срещне с Цезар Журатони.
Готови сме да подсигурим още Виорел Симион, Даниел Буциуц и
Валентин Головко. Ще
има поне 4-5 подгряващи мача преди главното събитие. Дори
имам и име за галата
- “Вечерта на недовършената работа”. Чакаме отговор”, добавя
Флореа.

Надал спечели първи трофей на клей точно
преди Ролан Гарос
Рафаел Надал спечели първа за годината
титла на любимата си настилка клей. Испанецът триумфира на Мастърса в Рим точно
преди началото на втория за годината
турнир от Големия шлем – Ролан Гарос. На
финала в столицата на Италия Матадора
постигна зрелищен успех с 6:0, 4:6, 6:1 над
Новак Джокович.
Испанецът вече има 34 титли от Мастърс
веригата като излиза начело в тази класация. След успеха на Джокович в Мадрид,
двамата имаха по 33 титли. Общият брой
на титлите за Надал е 81, като 58 от тях са
спечелени на клей.

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 информационна
програма с водещи Ели Гигова,
Боряна Каменова, 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 Константин Философ тв филм /1
серия/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 Константин Философ тв филм
/2 серия/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно кулинарно
предаване с водеща Катерина
Евро
18.00 По света и у нас информационна
емисия
18.20 Още от деня коментарно
предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусионно
предаване с водеща Добрина
Чешмеджиева
22.00 На границата тв филм /6,
последен епизод/
23.00 По света и у нас информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 тв филм /5 епизод/ (12)
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.30 Днес и утре
03.10 История.bg 85 години от деветнадесетомайския преврат/п/
04.10 Код 202 тв филм /5 епизод/п/
(12)

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg
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КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА ВРЕМE
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.3 еп.4
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.11
15.00 Премиера:„Шест сестри“ сериал, с.5, еп.37
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.2 еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13, еп.11
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ сериал, еп.4
21.00 „MasterChef“ - кулинарно шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Тежки престъпления“ - сериал,
с.5, еп.5
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.151,
152
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 „Женени от пръв поглед“ (нов
сезон) - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 21
00.30 „Комисар Рекс“ - сериен филм,
сезон 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
3 /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 3
15.00 „Пожарникарите от Чикаго“ сериал, сезон 5
15.50 „Всички обичат Реймънд“ сериал, сезон 5, 2 епизода
16.50 „Операция Делта форс: Тревога“ екшън с уч. Майкъл Макгрейди,
Джон Саймън Джоунс, Тод
Дженсън, Гавин Худ, Кенет
Кампбел 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 „Извън контрол“ - екшън с уч. на
Жан Клод Ван Дам, Лора Харинг,
Томас Арана, Сюзън Джибни,
Джесика Бауман, Сандра Видал,
Луси Дженър и др.
23.50 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 2 /п/
00.50 Еротичен телепазар
KinoNova
05.45 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.40 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 2
08.50 „Том, Дик и Хариет“ - комедия
с уч. на Стивън Уебър, Мишел
Харисън, Андрю Франсис,
Майкъл Еклунд и др. /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8
12.00 „Кралицата девственица“ - историческа драма с уч. на Ан-Мари
Дъф, Тара Фицджералд, Сиена
Гилори, Иън Харт, Том Харди,
Декстър Флетчър и др., I част
14.10 „В кадър“
14.45 „Предел на риска“ - драма с уч.
на Кевин Спейси, Джеръми
Айрънс, Закари Куинто, Стенли
Тучи, Деми Мур, Пол Бетани,
Саймън Бейкър и др. /п/
17.00 „Автобус 657: Обирът“ - екшън с
уч. на Робърт Де Ниро, Джефри
Дийн Морган, Кейт Босуърт,
Дейв Баутиста, Джина Карано
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6
21.00 „Лице назаем“ - екшън-трилър с
уч. на Джон Траволта, Никълъс
Кейдж, Джоан Алън, Алесандро
Нивола, Джина Гершон, Доминик Суейн, Ник Касаветис, Харв
Преснел, Колм Феоре и др.
00.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6 /п/
01.00 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 2 /п/
FOX
05.15 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 4
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 8
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 4
06.50 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 5
07.05 Касъл - четвърти сезон, еп. 8
08.00 Касъл - четвърти сезон, еп. 9
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 4
09.50 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 8
10.15 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 9
10.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 16
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 17
12.35 Дълбоката държава, еп. 2
13.45 Семейство Симпсън - двадесет и
втори сезон, еп. 16
14.15 Хавай 5-0 - шести сезон, еп. 25
15.15 Касъл - четвърти сезон, еп. 10
16.10 Касъл - четвърти сезон, еп. 11
17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 5
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и

трети сезон, еп. 4
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 5
19.00 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 10
19.30 Психаротерапия - втори сезон,
еп. 1
20.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 17
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 18
22.00 911 - първи сезон, еп. 18
22.55 От местопрестъплението:
Маями, еп. 4
23.50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 5
00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 6
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 7
01.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 17
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 9
03.25 Живите мъртви - пети сезон, еп. 4
04.10 Куантико - втори сезон, еп. 4
04.55 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 7
btv Cinema
06.00 „Хрониките на Шанара“ /п./ сериал, с.2 еп.5, 6
08.00 „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.
10.15 Телепазар
10.30 „Хрониките на Шанара“ - сериал,
с.2 еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 „Коледни бъркотии“ - фентъзи,
семеен (тв филм, Канада, 2006),
режисьор Дейвид Уивър, в
ролите: Амбър Бенсън, Тай
Ръниън, Брит Маккилип, Кейти
Кийтинг, Гуинит Уолш и др.
14.30 „Дървото на живота“ - фентъзи,
драма (САЩ, 2011), режисьор
Терънс Малик, в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джесика Частейн,
Хънтър Маккракън, Тай
Шеридан, Фиона Шоу и др.
17.15 „Бебе в наследство“ - драма,
психотрилър (тв филм, Канада,
2014), режисьор Джон Л`Екър,
в ролите: Каси Стийл, Мими
Кузик, Крис Бруно, Елена Уатко,
Матю Бенет, Шабан Мърфи и др.
19.00 Телепазар
19.15 „На прицел“ - екшън, трилър
(САЩ, 2016§, режисьо Кеони
Уаксман, в ролите: Стивън Сегал,
Флорин Пиърсик мл., Джейд
Юън, Овидиу Никулеску и др.
21.00 Премиера: „Мангелхорн“ - драма
(САЩ, 2014), режисьор Дейвид
Гордън Грийн, в ролите: Ал
Пачино, Холи Хънтър, Крис Месина, Хармъни Корийн, Скайлър
Гаспър, Мариса Варела и др.
23.00 „Скитница“ - фантастика, приключенски, романтичен (САЩ,
Швейцария, 2013), режисьор
Андрю Никол, в ролите: Сърша
Ронан, Макс Айрънс, Джейк
Ейбъл, Даян Кругър, Чандлър
Кентърбъри, Уилям Хърт, Бойд
Холбрук и др.
01.30 „Бютифул“ - драма (Мексико,
Испания, 2010), режисьор
Алехандро Гонсалес Иняриту,
в ролите: Хавиер Бардем,
Марисел Алварес, Гийермо
Естрело, Едуард Фернандес и
др. [14+]
04.15 „Първородно“ - хорър,
трилър (САЩ, 2013), режисьор
Предраг Антониевич, в
ролите: Ребека Да Коста, Майло
Вентимиля, Анди Макдауъл,
Джонатан Шек, Логан Браунинг
и др. [16+]

Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Видимо и невидимо - коментарно
предаване с Калин Манолов /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Ези-тура: Шопинг - поредица за
пътешествия и лайфстайл
10.30 Изгряващо слънце - сериал, семеен
11.30 Хирургът - сериал, семеен
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Сърцето на самурая - исторически
сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Q&A - отговори на важните въпроси
от политиката с Клара Маринова
/п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - исторически
сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на живо в
ефир - актуално ток шоу с Димитър
Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с коментар с
Ганиела Ангелова
20.30 Живот в лъжа - сериал, политическа
драма
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 Брюксел 1 - предаване за Европа и
гражданите с Милена Милотинова
/п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с
Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с Живка
Попатанасова и Христо Николов
09.00 В развитие - дневен блок с Вероника
Денизова/Делян Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай Кръстев /п./
11.35 Историята на„Манчестър Юнайтед“
- 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 Отвътре - док. поредица на Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Кристиано Роналдо: Португалското
чудо - 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 Очи в очи - 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: Разточителство. Ластивица. Ара. Яке. Атал. Каре. Акорен. Колима. Ан. Целиколи. Ев. Ле. Ивац. Нозе. Дуети. Аменабар. Иск. Канава. Ижо.
Тамино. Ама. Ен. Баталова. Итин. Талин. Маканин. Кака. Ел. Дони. Аго. Ила. Агер. Навуходоносор. Ерат. Наваро. Об. Валигура. Евита. Бе. Ур. Тюл. Рох.
Пирин. Кон. Нама. Тирета. Отокар. Боя. Велинов. Но. Ал. Малина. Ожив.
Отвесно: Анади. Кънев. Ба. Калкан. Устата. Арабитол. Заек. Леката кавалерия. Отс. Оцет. Малагути. Ир. Отаре. Икили. Ох. Гунева. Учители. Аноне. Онур.
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Иниго. Ирак. Време за жени. Ератомани. Боа. Аверон. Нар. Бахаров.
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Йончева: Премиерът
лъже за братовчеда Ради

„Братовчедът
Б
в
Р
Радослав Иванов днес е
собственик на бившия
бизнес на г-н Борисов,
включително ИПОН”,
категорично заяви водачът на евролистата
на БСП Елена Йончева
на страницата си във
Фейсбук. За доказателство тя прeдстави
справки по партидите
на редица дружества,
в които Борисов е имал
участие като собственик и/или управител, е
че преди да стане кмет
на София и по-късно премиер. Според Йончева
той е продал бизнеса си
именно на братовчед
си Радослав Венциславов Иванов. От документите е видно как
още докато е кмет на
София Борисов раздава

апетитни имоти в
столицата на братовчед си. Въпреки че премиерът твърди, че с
него не си говорят от 30
години.
През 2006г., когато
е кмет, Борисов прави заменки в полза на
братовчед си за терен
на най-комуникативно
място в Люлин”, посочи
тя. Вписана е замяна
на недвижими имот –
гарсониера и апартамент на Монтенегро 1
ООД, представлявана
от Иванов и недвижим
имот – 1060 кв.м. на
Столична община, представлявана от Борисов.
„Подозрителен факт е,
че Монтенегро 1 придобива тези два имота
непосредствено преди
договора за замяна”,

посочва Йончева. Разликата между стойностите на заменените
имоти е в размер на 127
796, 96 лв. За това свое
задължение ли фирма
Монтенегро 1 за своя
сметка е трябвало да
проектира и изгради
пътна отсечка, свързваща ул. Филиповско
шосе и бул. Панчо Владигеров, както и да про-

ектира и изгради ВиК
съоръженията, осветление и пътна настилка?
Ако това е така, дали
посоченото задължение
е изпълнено и дали въобще струва толкова?
„Изпращам сигнал до
главния прокурор да образува проверка, която
да установи- налице ли
са престъпления във
връзка с процесния до-

говор за замяна”
замяна”, закани
се Йончева.
Братовчедът на премиера е в съдружие и с
осъждани лица Пламен
Симов, известен с прякора си Килията. От
справка в ТР по партидата на дружеството
Хай строй ООД е видно,
че Иванов (Братовчеда)
продава своя дял в капитала на дружеството на Симов, известен
с прякора си, който е
осъждан за разпространение на наркотици и се
води близък до премиерския кръг. По-късно Килията продава дяловете
си обратно на Иванов.
Йончева ще внесе документи до главния
прокурор да разпореди проверка, която да
установи налице ли са
данни за свързани лица
по отношение собствеността на Хай строй
през годините, както
и за финансовите средства на посочените дружества, евентуално за
престъпления, свързани
с пране на пари и/или
ОПГ с цел пране на пари.
От справката от имотния регистър прави
впечатление, че след
като
братовчедът
Борисов става кмет,
а по-късно ипремиер,
братовчедът Иванов
сключва
множество
сделки за недвижими
имоти в София и особено за имоти. Сред последните се откроява
сделка от 2007 г., с която Братовчедът продава на кмета Борисов поземлен имот с площ от
462 кв.м. за 3496 лв. или
по 7 лв. на кв.м.
Материалът е платен.

