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Борисов
пропусна да
декларира
къща в
Банкя
>>ИМОТЪТ Е КУПЕН ОТ
ПРЕМИЕРСКИЯ БРАТОВЧЕД ЗА
7 ЛВ. НА КВ. М.
БЪЛГАРИЯ.стр.2

Вариантът на хитовата холивудска поредица
Бързи и яростни у нас би изглеждала точно по
този начин.....

Шерп изкачи Еверест за 24-и
рекорден път

Мъж с металотърсач намери
1,4 килограмов къс злато

Бързото ходене
удължава живота

Келнер сервира по погрешка вино
за 4500 лири на клиенти

Близо 25 % от ледниците в
Западна Антарктида са нестабилни

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

2

Министър-председателят Бойко Борисов
с години укрива наличието на един от от
недвижимите си имоти в България, заяви
на страницата си
във Фейсбук главният
редактор на Биволъ
Атанас Чобанов. Журналистът
приложи
факсимиле на Кадастър от сайта на Софийска община и имотната декларация
на премиера. Между
двата документа обаче има разминаване,
което не е отазено
пред антикорупционния орган (КПКОНПИ).
Още в понеделник
депутатът и журналист Елена Йончева
обяви, че през декември 2007 г. Борисов,
който тогава е кмет
на София купува поземлен имот от 462
кв. м. за 3496,90 лв.,
или по 7 лв. на кв. м.
от братовчед си Радослав
Венциславов
Иванов. Според данни
на Чобанов през 2009г.
на парцела вече е издигната постройка
с площ 125 кв. м. (138
кв.м. според Кадастъра). Иванов пък е изкупил имотите около
премиерската къща.
Йончева твърди, че
същият формално е
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Борисов пропусна да декларира
къща в Банкя

Имотът е купен от
премиерския братовчед
за 7 лв. на кв. м.
закупил и фирмите
на Борисов ИПОН 1,
Борко 2000 и БИУМ
99 (собственик на
ИПОН-Агенция за си-

гурност и отбрана).
Припомняме, че в
понеделник премиерът заяви пред bTV, че
не общува с братовче-

дите си заради детска свада от преди
30 години. „Ние сме
много сложна рода.
С единия братовчед
не съм се виждал от
40 години. С другите
братовче-ди не си бяхме говори-ли от 30
години. Сега като се
видим, си ма-хаме.

Ние сме родени в една
къща и не си го-ворим.
Двама от тях съм ги
бил и затова не си говорим, въпреки, че живеят в Банкя”, посочи
Борисов.
Според ортофотоснимка от 2007 г., на
този терен има някаква малка барака,

Йончева прати Братовчедгейт на прокурор
Депутатът и водач на евролистата
на БСП Елена Йончева официално внесе сигнали до прокуратурата във връзка с прехвърлянето
на бизнеса на премиера Бойко
Борисов на братовчед му, с
когото премиерът твърди, че не
поддържа контакт. В сигнала се
казва, че видно от 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, той е прехвърлил бизнеса си именно
на братовчед си Радослав Венциславов Иванов. Става въпрос за
фирмите ИПОН 1, Борко 2000 и БИУМ 99, която от своя страна

е собственик на ИПОН-Агенция
за сигурност и отбрана. Според
справки на ТР, след като Борисов
става кмет, а по-късно и премиер, братовчедът Иванов сключва
множество сделки за недвижими
имоти в София и особено за имоти
в с. Иваняне.
В ефира на Тази сутрин по bTV
Йончева продължи с разкритията
си за "къщата в Барселона" и подчерта, че България има договор за
правна помощ с Испания. "Пътят на
парите за къщата води до Иван Създов, който е управител на тенис
кортовете в Банкя и до братовчеда Иванов, който е поел бизнеса
на г-н Борисов", обясни тя.

посочва Чобанов. Разрешението за строеж
номер 200 е получено
на 16.10.2008 г. от
Главния архитект на
Банкя. Строителната площадка е открита на 07.11.2008.
Строежът е заснет и
нанесен в кадастралния план на София на
17.09.2009 г.
Докато
Борисов
строи новата къща,
старата му фамилна
къща е ипотекирана за финансиране на
предизборната кампания на ГЕРБ. Новият имот получава
акт 16 на 13.10.2009 г.,
когато Борисов вече е
премиер. Недвижимото имущество обаче
не фигурира в имотните му декларации.
В декларация на Бо-

рисов, подадена през
2010 г. пред Сметната палата за придо-

битото имущество,
получените
доходи,
дадени обезпечения и
направените разходи
по чл. 3 от ЗПИЛЗВДД
през предходната календарна година от
01.01 - 31.12.2009 , такава къща няма. Няма
я и в следващите му
декларации и до ден
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днешен, подчертава
журналистът от Биволъ.
Припомняме,
че
КПКОНПИ
провери
над 9000 декларации
на властта, подадени
през 2018г.
Проверката установила
несъответствие при 738 души,
като 637 от тях са
подали коригиращи декларации и са поправили пропуските си,
а останалите така и
не са го направили.

ПРЕМИЕРЪТ: ИМАМЕ ПЪЛНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
„Докато другите говорят за диверсификация, ние я правим”, заяви премиерът
Бойко Борисов, който запозна с извършените от Булгартрансгаз дейности
по разширението на газопреносната
инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската
граница.

„Цялото трасе е за 18 млрд. куб. метра
газ. Това е Балкански поток. В сряда ще
направим същото и с Гърция – там е от
3 до 5 млрд. куб м. И с нашите находища – Хан Аспарух и Силистар – имаме
пълна диверсификация. Създаваме
условия и за американски втечнен газ,
и за руски газ”, посочи Борисов.

>>ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ У НАС С РАЗЛИЧНО
ЗАПЛАЩАНЕ
Равното заплащане за
един и същ труд все още
не е реалност за работещите жени и мъже, сочи
доклад за равнопоставеност на мъжете и жените
в България за 2018 г.
Разликата в заплащането
на мъжете и жените е
най-голяма в здравеопазването и социалните дей-

ности 28 %. Според НСИ
разликата в заплащането
по пол за 2017 г. общо за
България е 12,7 на сто.
По данни на националната статистика средната
заплата на мъжете е 1 150
лв., а на жените 920 лв. За
целия период от 2010 до
2017 г. средното възнаграждение на мъжете е

по-високо в интервал от
24 до 27 %.
България за трета
поредна година отчита
тенденция за намаляване
на въпросната разлика.
По данни на Евростат тя
намалява от 15,4 % през
2015-а на 13,6 % през
2017-а при средно за т.г.
16% за ЕС.

Слави: Кражба на партийни субсидии за над 6.5 млн. лв.
Над 6.5 млн. лв. са
получили в повече от
държавните пари водещите политически сили
на фона на спекулациите за намаляване на
субсидиите и дори отказ
от тях, заявиха от Шоуто
на Слави, в понеделник
вечер. Вместо по 11 лв.
на глас, както е по закон,
през 2018 г. партиите са
взели по 13,23 лв.
Изчисленията са на база
разписаното в Закона за
политическите партии,
както и на официални
данни от Министерството на финансите.
Оповестената от редакционната колегия про-

верка показва, че за да
се увеличи субсидията,
е нарушен законовият
принцип за изчисляване
на база действителни
гласове. В сметката е
включен дори и отрицателният вот. Това означава, че всеки гласувал
"Не подкрепям никого",
практически е превел
13,23 лв. В допълнение
са взети предвид и гласовете за независимите
кандидати, за партиите,
които не са прескочили
бариерата от 1% за субсидия, както и 71 гласа,
добавени от ЦИК.
Действителните гласове
на последните пар-

ламентарни избори
са 2 920 804. Законът
повелява, че умножени
по 11 лв., това прави
32 128 844 лв. Общо
предоставена държавна
субсидия обаче е 38
648 384 лв. Разликата
показва, че държавата е
била завлечена с точно

6 519 540 лв..
Заради тази ситуация
Шоуто на Слави припомниха инициирания от
предаването референдум през 2016 г., в който
имаше въпрос дали
партийната субсидия на
един действителен глас
да е 1 лев.
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>>НЯМА ДА СЕ
ОТНЕМАТ ДЕЦА
ПРИ ФАЛШИВИ
СИГНАЛИ

Министерството на
труда и социалната
политика категорично
опровергава твърденията в публичното
пространство и социалните мрежи, че са приети
законодателни промени,
с които на социалните
работници се дават нови
правомощия за „отнемане на деца след фалшиви
сигнали“, съобщиха от
ведомството.
От министерството уточняват, че приетите през
март промени в законодателството в областта
на закрилата на децата
имат за цел да отразят
премахването от 2021 г.
на всички домове за деца
като форма на грижа и да
подобрят координацията
при закрилата на децата.
Настаняването на дете
извън семейството, както
и досега, може да стане
единствено с решение
на съда, подчертават от
ведомството и напомнят,
че задължението за уведомяване на социалните
служби за деца в риск
съществува в закона от
16 години.
„Подобрените разпоредби целят единствено
по-ефективна работа на
социалните работници
именно, за да може децата да останат в своите
семейства или ако са
разделени, да се върнат
да живеят при своите
майки и бащи“, пише
още в съобщението на
ведомството.
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>>КИЛИИТЕ НА СТАЙКОВ И ОЧИТЕ ПЪЛНИ С НЕЗАКОННИ ВЕЩИ

>>ИЛИЯ ПАВЛОВ II КИНОБОС В КАН

Килиите на двама от най-известните арестанти
Миню Стайков и Димитър Желязков Очите се
оказаха пълни със забранени вещи.
В помещение Реанимация, където са настанени
Димитър Желязков и Миню Стайков, са намерени
и иззети 59 броя CD, 1 карта за цифрова телевизия
и 1 разтегателен колан. При извършения личен
обиск на Желязков е намерен 1 мобилен телефон

ВИЗИТКИ С ИМЕТО НА ЗАСТРЕЛЯНИЯ ПРЕДИ 16 ГОДИНИ МИЛИАРДЕР ИЛИЯ
ПАВЛОВ БЯХА ПОСТАВЕНИ НАЙ-ОТПРЕД НА ЩАНДА НА МИЛЕНИУМ МЕДИЯ. ПОД ТОВА ИМЕ НА 60-ИЯ КИНОПАЗАР В КАН СЕ ПРЕДСТАВЯ ГРУПАТА,
КОЯТО ЗНАЕМ КАТО НЮ ИМИДЖ, НЮ БОЯНА И ДРУГИ НАЗВАНИЯ И ДЪРЖИ
СОФИЙСКИЯ КИНОЦЕНТЪР. СИНЪТ НА ОЛИГАРХА Е С ТИТЛАТА КООРДИНАТОР
ПРОДАЖБИ И Е ЕДИН ОТ ШЕСТИМАТА ШЕФОВЕ, ЧИИТО КООРДИНАТИ СА НА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУЦЕНТИ И ДРУГИ КИНАДЖИИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ. ДИМО
АЛЕКСАНДРОВ - УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР НА НЮ ВИЖЪН/ НЮ БОЯНА, С КОГОТО 19 МИНУТИ РАЗГОВАРЯ НЯМАШЕ
ПРЕДСТАВА ДАЛИ ИЛИЯ ИЛИ МАЙКА МУ ДАРИНА ЩЕ БЪДАТ В ПЕТЪК НА ФЕСТИВАЛА ЗАП ИЗВЪНКОНКУРСНОТО
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАМБО ПЕТ: ПОСЛЕДНА КРЪВ В ПЕТЪК. НА ПОСЛЕДНАТА ПРОДУКЦИЯ, СНИМАНА У НАС И ПАК ОТ
СИЛВЕСТЪР СТАЛОУН - НЕПОБЕДИМИТЕ 3, ВДОВИЦАТА ДОЙДЕ ЗА ПАРТИТО НА ЯХТА.

Проверката за имотите на шефа на антикорупционната комисия (КПКОНПИ) не е
приключила и не е ясно
кога това ще се случи,
съобщиха от НАП пред
Mediapool. Проверката
се прави от данъчните по разпореждане на
главния прокурор Сотир Цацаров. Заради
същата проверка Георгиев излезе в отпуск на
4 април, след като бе
посъветван от премиера Бойко Борисов или
да се оттегли временно, или да си подаде оставката.
Миналата седмица
Фрог публикува заповед на Георгиев, с която той упълномощава
заместника си Антон
Славчев да изпълнява
задълженията до 21
май, тъй като тогава изтича отпускът
му. Най-скандалното в
тази заповед бе разпореждането на Георгиев
всяко едно решение на
комисията да се съгласува с него по телефона.
От КПКОНПИ заявиха пред Mediapool,
че това не значи, че

марка Iphone. Желязков лично извадил от колана
на кръста си и го ударил в земята, с цел да го
унищожи.
Установено е, че в спалното помещение, в което са
настанени Димитър Желязков и Миню Стайков (с
наложени мерки за неотклонение Задържане под
стража), се държат голямо количество хранителни
продукти: десетки стекове с безалкохолни напитки,

стекове с минерална вода, множество пакетирани
захарни изделия (шоколади, вафли десерти), множество хранителни продукти (колбаси, плодове,
олио) и други малотрайни продукти. Към момента
на извършване на претърсването Миню Стайков
вече е бил обявил гладна стачка. В помещението са
намерени медикаменти и хранителни добавки, за
които не са издавани медицински рецепти.

Не е ясно кога свършва проверката
срещу шефа на КПКОНПИ
НАП рови документите
на Пламен Георгиев близо
50 дни, резултат няма

Георгиев ще се върне
официално на работа.
Оттам казаха, че публично е било заявено,
че шефът на Антикорупция ще е в отпуск,
докато не приключат
проверките. Те започнаха преди месец и
половина. Кога ще приключат не е ясно.
Георгиев е проверяван заради сделките
с два апартамента
в квартал Гео Милев.
Поводът за публикациите около имотите му
бяха големите разми-

навания между данъчни оценки и цените,
посочени в нотариалните актове за жилищата. Георгиев обясни
едното разминаване с
грешка в нотариалния
акт и скоростно си
извади нова данъчна
оценка от общината
за по-ниска стойност.
Така платената цена
се повиши, т.е. надскочи данъчната оценка.
За второто жилище
– тризонет с терасапокрив от близо 200
кв. м. - Георгиев твър-

деше, че не трябва да
я декларира, защото
била обща собственост, макар че само
той има достъп до
нея. Скандалите около
жилището му доведоха
до проверки от районната община в "Слатина" за построените на покрива сауна и
барбекю. Общинските
служители стигнаха

до извода, че шефът
на КПКОНПИ няма документи за част от
постройките си. Освен това районният
кмет Наталия Стоянова посочи Георгиев
като собственик на
терасата, за която
той твърдеше, че е
обща. Въпреки това
той не бе глобен, а
само трябва да премахне
незаконните
постройки. Георгиев
няма задължение да
пусне до т.нар. обща
тераса останалите
живущи в блока.

РОДНА БАНКЕРКА Е УЧАСТВАЛА
В КОРУПЦИОННА СХЕМА ЗА
$ МИЛИАРДИ В МОЗАМБИК
Българка пледира виновна
пред съд в Ню Йорк по
обвинения в пране на пари
в рамките на корупционна
схема в Мозамбик, съобщава
БТА.
Детелина Събева, бивша
служителка на швейцарската банка Креди Сюис
(Credit Suisse), се призна за
виновна пред съдия Уилям
Кунц в Бруклин. Тя е един от
тримата банкери от Креди
Сюис, на които през януари
американската прокуратура
повдигна обвинения, че са
били замесени в корупционната схема, включваща заеми
за държавни компании в
Мозамбик на стойност над
2 млрд. долара. Най-малко
200 млн. долара са били
отклонени.
Швейцарската банка увери,
че тримата обвиняеми са
скрили от нея незаконните
си дейности.

37-годишната Събева каза, че
през 2013 г. шефът й Андрю
Пиърс й доверил, че е взел
подкуп от $ 1 млн. двъв
връзка с кредит от $ 372 млн.
за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден
от Привинвест - базирана в
Абу Даби компания, която
имала договори с мозамбикски държавни фирми.
Според Събева Пиърс
превел около 200 000
долара от подкупа по нейна
банкова сметка. Съгласих
се да приема и държа тези
пари, въпреки че знаех, че
са придобити от незаконна
дейност, заяви тя.
Според прокурори, между
2013 и 2016 г., мозамбикски
държавни компании са взели
кредити за над $ 2 млрд. , гарантирани от правителството и уредени от Креди Сюис
и още една инвестиционна
банка, която не бе назована.

Проникващият джихадизъм
при Дарден, изнанадващ
феминизъм от Мароко
Борис Ангелов. Кан.
Специален пратеник на 19 минути
Проникващият в ЕС джихадизъм е основната тема
на филма Младият Ахмед.
С него братята Дарден ще
се опитат да станат пърВите с 3 златни палми за
най-добър филм в Кан. Историята е за бежанец, организирал импровизирана
джамия, който рекрутира
млади хора за ислямисти.
Ахмед е тийнейджър, който се запалва по корана и е
насъскан от имам да гони
своята учителка, също мюсюлманка, която се бори да
интегрира младите хора
от общността в белгийската реалност. Ахмед се престарава и опитвада я убие.
Мрази я, защото имала гадже евреин,насъскан от "духовника". Накрая умира. Без
да е от класата на предишните им филми, братя Дарден поставят темата за
ужасяващото вербуване на
млади хора от терористите: роднина на Ахмед вече е
загинал в редовете на ИД.
Изненадващо модерна, макар и в традиционния марокански декор, историята на
филма Адам по един нежен,
но убедителен начин показва силата на жените, които се чувстват свободни

в едно мюсюлманско общество. При шеф на журитопливанката Лабаки, режисьорката Мариам Тузани
има голям шанс за наградата във втората канска фестивална селекция Особен
поглед. Всъщност, темата
за погрешка забременелите

млади жени и избора пред
тях да оставят ли децата
си, или да ги гледат , въпреки бедността и липсата на
разбиране, е огромен и в нашата страна. Над 40% от
хлапетата са от български
произход, не са на ромски
семейства, както повечето

от нас си въобразяват.
Утре очаквайте всичко за
филма на Тарантино с Лео
ди Каприо и Брад Пит и за
партитата на Шопар.
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ЛОШО ВРЕМЕ ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ

40 КАМЕРИ ЩЕ ДЕБНАТ ЗА НАРУШИТЕЛИ В БУС ЛЕНТИТЕ В СОФИЯ

ВРЕМЕТО ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПОЧИВНИ ДНИ
24-26 МАЙ ОТНОВО ЩЕ БЪДЕ ЛОШО, ПРОГНОЗИРАТ
СИНОПТИЦИТЕ. НАД ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ
СТРАНАТА ОТНОВО ЩЕ ИМА ПРЕВАЛЯВАНИЯ ОТ
ДЪЖД, ПРИДРУЖЕНИ С ГРЪМОТЕВИЦИ. МАКСИМАЛНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ СЪЩО ЩЕ СЕ ПОНИЖАТ
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ. В ПЪРВИЯ ОТ ПОЧИВНИТЕ
ДНИ ЩЕ ВАЛИ ПОЧТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА, А МАКСИМАЛНИТЕ ГРАДУСИ ЩЕ БЪДАТ ОКОЛО 22. НА МЕСТА
ВАЛЕЖИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИНТЕНЗИВНИ. В СЪБОТАТА
ВАЛЕЖИТЕ НАД ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СПИРАТ, НО ВРЕМЕТО ЩЕ СЕ ЗАДЪРЖИ НЕСТАБИЛНО. НА
25-ТИ МАЙ ЩЕ ВАЛИ САМО В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ ОТ
СТРАНАТА. В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ДЪЛГИЯ УИКЕНД
НАД СТРАНАТА ЩЕ ИМА ПРОМЕНЛИВА ОБЛАЧНОСТ С
ВЪЗМОЖНИ ПРЕВАЛЯВАНИЯ НА МЕСТА. ПО СЪЩЕСТ-

40 КАМЕРИ ЗА КОНТРОЛ ПО БУС
ЛЕНТИТЕ СЛАГАТ ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА НА 7-ТЕ ОТСЕЧКИ В
СОФИЯ. ТЕ ТРЯБВА ДА СА ГОТОВИ
ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА, СЪОБЩИ
ЗАМ.-ШЕФЪТ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
В СОФИЯ ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ.ДОСЕГА КОНТРОЛЪТ В ТЯХ
СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КАТАДЖИИ,
ТЪЙ КАТО КАМЕРИТЕ ЗА СКОРОСТ
НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛЗВАНИ ЗА
ТАКИВА НАРУШЕНИЯ
НОВИТЕ УСТРОЙСТВА НЯМА ДА
СНИМАТ САМО НАРУШИТЕЛИТЕ, А
ВСИЧКИ. СЛЕД КАТО БЪДАТ ОТСЕТИ
ВСИЧКИ ПРЕГРЕШИЛИ, СНИМКИТЕ С ТЯХ СЕ ЩЕ ИЗПРАЩАТ КЪМ

Четири варианта за нов
национален стадион е предложила Столичната община
на спортното министерство. Къде да бъде направена нова футболна арена,
която да отговаря на всички
изисквания на ФИФА и УЕФА
трябва да реши ведомството. За момента няма окончателно решение, заяви главният архитект на София
Здравко Здравков.
Той отново повтори, че
смята, че мястото на националния стадион не е в
центъра на столицата.
Първият вариант е новият национален стадион да
бъде изграден в местността “Къро” срещу зала “Арена
Армеец”. Там има свободни
терени на военното министерство, а Здравков напомни, че при разклонението на
третата линия на метрото
се планира до зала “Арена Армеец” да има метростанция.
Вторият вариант е реконструкция на някой от
съществуващите стадиони,
като например Славия.
Друг възможен терен бил
в район “Връбница”, където
първоначално била идеята да
се построи зала Арена Армеец. Но според арх. Здравков
теренът там на бул. Ломско
шосе, който е общински, не е
добре обезпечен транспорт-

ВЕНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО СИНОПТИЦИТЕ
ОБЕЩАВАТ ЧАК КЪМ КРАЯ НА МЕСЕЦА, КОГАТО НИ
ОЧАКВАТ ПОВЕЧЕ СЛЪНЧЕВИ ДНИ.

Четири варианта
за нов национален
стадион в София
Столичната община
настоява съоръжението да
бъде извън центъра на града

но.
И последният вариант е

за изнасяне на националния
стадион в периферията на

>>НАРЪГАХА С НОЖ 16-ГОДИШЕН В СОФИЯ
16-годишно момче бе наръгано с нож в
София във вторник вечер. Инцидентът е
станал в близост до хотел Плиска. Младежът е бил докаран в Пирогов с две пробод-

ни рани в областта на гръдния кош.Нападателят е бил задържан. По информация на
бТВ младежът е бил намушкан след спор на
футболна тема.

града по примера на Алианц Арена в Мюнхен. Тогава
трябва да се търсят частни терени и инвеститори.
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ПЪТНА ПОЛИЦИЯ, КЪДЕТО ЩЕ СЕ
НАЛАГАТ ГЛОБИТЕ. ТАКА И КОНТРОЛЪТ ЩЕ СТАНЕ ДЕНОНОЩЕН.
СНИМАЧКИТЕ ЩЕ СА ПО НЯКОЛКО
НА ВСЯКА ОТСЕЧКА ЗА АВТОБУСИ.
ЛЕНТИТЕ СА ЯСНО ОТДЕЛЕНИ ОТ
ДРУГИТЕ ПЛАТНА С ЖЪЛТА БОЯ И
НАДПИСИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
И С ГЛАВНИ БУКВИ BUS. ИМА И
ЗНАЦИ, КОИТО ПРЕДУПРЕЖДАВАТ
ЗА ТЯХ. ТРАСЕТА, ПО КОИТО СКОРО ЩЕ ИМА КАМЕРИ, СА НА:БУЛ.
ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ,БУЛ. СЛИВНИЦА - ОТ СТОЧНА ГАРА ДО БУЛ.
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ,БУЛ. ДАНАИЛ
НИКОЛАЕВ,БУЛ. АЛЕКСАНДЪР
МАЛИНОВ - ОТ БУЛ. АНДРЕЙ САХА-

РОВ ДО ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ,БУЛ.
ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ
- МЕЖДУ ЧЕРНИ ВРЪХ И ДРАГАН
ЦАНКОВ,БУЛ. БЪЛГАРИЯ - МЕЖДУ
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ПЕЙО ТОДОРОВ.
3133 СА ГЛОБЕНИТЕ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА ЗА ШОФИРАНЕ В БУС
ЛЕНТИТЕ. ТЕ СА ПЛАТИЛИ ПО 50 ЛВ.
ЗА НАРУШЕНИЕТО. ОТ НАЧАЛОТО
НА ГОДИНАТА ДО СРЕДАТА НА МАЙ
СА САНКЦИОНИРАНИ 1665 ШОФЬОРИ. ШОФЬОРИТЕ НА МЕЖДУГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ НЯМАТ ПРАВО ДА СЕ ДВИЖАТ В СПЕЦИАЛНИТЕ
ЛЕНТИ, КОЕТО МНОГО ОТ ХОРАТА
НЕ ЗНАЯТ. МАРШРУТКИТЕ СЪЩО НЕ
МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ТЯХ.

Касата отказва да плаща
престоя на деца за лечение в
чужбина
Две специализирани комисии на Здравната каса
(НЗОК) поеха от април
функциите на Фонда за лечение на деца и Комисията
за лечение в чужбина. След
закриване на Фонда към
НЗОК бяха прехвърлени 146
неприключили
заявления.
За месец и половина след
промяната вече има оплаквания от родители на
деца, чакащи за лечение в
чужбина.
Пенка Георгиева – председател на пациентската
организация Заедно с теб и
бивш член на Обществения
съвет на Фонда за лечение
на деца, сподели пред БНР
информация за два такива
случая, като разказа поподробно за единия:
„Майката е родител на
дете, което се лекува по
Фонда, преди да се закрие,
бе получила одобрение – от
34 члена на Обществения
съвет… и двама външни
експерти, назначени с министерска заповед. Първата от операциите на
детето, което е с пробле-

ми в гръбначния стълб,
е извършена. За другата
– майката среща изключителни затруднения, след
като Фондът премина към
НЗОК. Накарали са майката сама да води кореспонденция с болницата, а
тази логистика трябва да
бъде осигурена от НЗОК.
Обясненията за това от
Здравната каса били, че
случаят на детето е сложен, че идва от Фонда, че
служителите им са малко и не могат да се справят. Което е изключително тревожно“, каза Пенка
Георгиева в предаването
Преди всички на програма
Хоризонт.
„Майката е принуждавана да подпише декларация
за отказ от финансиране

на престоя между двете
операции, тъй като от
НЗОК смятат, че тряб-

ва да пестят. А майката
е предоставила писмо от
болницата, че детето не
може да пътува до България“, добави Георгиева.
И продължи: „Първите ми
впечатления вчера от разговорите, първоначално със
служителите на НЗОК за
тези две деца, са, че цари
хаос. Дирекциите, които
се занимават с децата, са
три и не могат да ми кажат към коя да се насоча,
за да се реши проблемът на
детето…“.

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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ГАБРИЕЛА УИНДЗОР СЕ ОМЪЖИ ПРЕД КРАЛИЦАТА
КРАЛИЦАТА И ПРИНЦ ФИЛИП БЯХА СРЕД ГОСТИТЕ НА СВАТБАТА НА ЛЕЙДИ
ГАБРИЕЛА УИНДЗОР И ТОМАС КИНГСТЪН. 38-ГОДИШНА ЛЕЙДИ ГАБРИЕЛА Е ДЪЩЕРЯ НА БРАТОВЧЕДА НА КРАЛИЦАТА - ПРИНЦ МАЙКЪЛ ОТ КЕНТ. ТОВА БЕШЕ
ТРЕТАТА КРАЛСКА СВАТБА, КОЯТО СЕ ПРОВЕДЕ В ЦЪРКВАТА СЕЙНТ ДЖОРДЖ В
УИНДЗОР ЗА ПО-МАЛКО ОТ ГОДИНА. ПРИНЦ ХАРИ ПРИСЪСТВА БЕЗ СЪПРУГАТА
СИ МЕГАН И ТЕХНИЯ СИН АРЧИ, КОЙТО СЕ РОДИ ПО-РАНО ТОЗИ МЕСЕЦ.ХЕРЦОГЪТ НА КЕМБРИДЖ НЕ БЕШЕ НА СВАТБАТА, ЗАЩОТО ТРЯБВАШЕ ДА ПРИСЪСТВА
НА ФИНАЛА ЗА КУПАТА НА АНГЛИЯ. НА ПРИЕМА ПРИСЪСТВАХА МНОГО ОТ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КРАЛСКОТО СЕМЕЙСТВО - КРАЛИЦАТА, ПРИНЦ ФИЛИП, ПРИНЦЕСА АН, ПРИНЦ ЕДУАРД, ПРИНЦ АНДРЮ, САРА ФЪРГЮСЪН, ПРИНЦЕСА БЕАТРИС И ПРИНЦ ХАРИ. ЛЕЙДИ ГАБРИЕЛА
Е ИЗВЕСТНА КАТО ЕЛА И Е ЗАВЪРШИЛА УНИВЕРСИТЕТА БРАУН В САЩ И ОКСФОРДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.В СВАТБЕНИЯ
ДЕН БУЛКАТА НОСЕШЕ ЗАШЕМЕТЯВАЩА РОКЛЯ НА LUISA BECCARIA С ШЕСТМЕТРОВ ВОАЛ.

Катето Евро ще води Игрите
на звездите
Популярни лица от
българския
спорт,
култура и шоубизнес
се впускат в забавна
надпревара с много
игри, музика и хумор в
опит да сбъднат мечтите на обикновени
хора в новото шоу по
бТВ Игрите на звездите, което тръгва на
31 май от 21 часа.
Предаването е по
лиценз на световния формат Celebrity
Game Night, а от втория епизод ще се излъчва всеки петък.
Водещата Катери-

на Евро ще следи за
правилното изпълнение на щурите игри
и предизвикателства
пред звездите и ще
се грижи за доброто
настроение на зрителите. Бенд ще изпълнява всяко музикално
желание на водещата
и нейните звездни гости. Авторът и продуцент Георги Тошев
и музикантът Денис
Ризов са капитаните
на двата отбора, в
които всяка седмица
Катето ще кани по
две гост-звезди, както

инсталации-променади, които Християн Бакалов започва
да създава през
2014 г. Артистът я
описва като колек-
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представят лентата
на редица международни филмови фестивали, като крайната
цел е номинация за
Оскар в категорията за документален
филм. Toва може да се
осъществи, само при
условие, че филмът

получи подкрепа за
номинация и от българската
държава.
Миналата година Тихият Ангел, беше отличен като най-добър
документален филм
в рамките на United
Film Festival в Лос Анджелис.
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Филмът за
дядо Добри
ще се бори
за Оскар
Документалната
филмова лента Тихият
Ангел, пожъна голям
успех сред българските зрители. Филмът
беше представен в
дълга версия на премиера през декември в
първа зала на НДК, а
за Великден бТВ излъ-

чи и телевизионната
версия на лентата.
Тихият Ангел е документален разказ за
живота и делото на
Добре Добрев, известен сред хората като
дядо Добри. Разпознаваем от мнозина
като: Най-смиреният

човек на света или
Светецът от Байлово.
Добри е надживял две
световни войни, смените на политическите режими, както и
страстите на новото
време. Неди Джон Крос
и екипът му обявиха,
че имат намерение да

Карамазов изпя песента от
Дяволското гърло

и по един участник, за
чиято мечта или кауза те ще се борят. Тереза Маринова, Прея,

PURE ОТНОВО НА СЦЕНАТА НА ДНК
На 25 май, от 16:00
до 22:00 часа, ще
бъде представена
перформативната инсталация
PURE|ETERNAL на
танцьора и хореограф Християн
Бакалов в рамките
на международната
програма Мигриращото тяло в ДНК
– пространството за
съвременен танц и
пърформанс.PURE е
последната част от
трилогията Eternia,
която се състои от
перформативни
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тивен ритуал, който
поражда ситуация на
повишена интимност
и интензивност на
усещанията. Зрителите се потапят в инсталацията, като, под
формата на разходка,
преминават през
поредица от провокации за сетивата,
които предизвикат
уникално преживяване за всеки
посетител. Проектът
PURE е представен с
изключителен успех
в различни европейски градове.

Азис, Владо Пенев,
Дара, Pavelll & Venci
Venc’ и Михаела Филева
са само част от попу-

лярните лица, които
зрителите ще видят
в нетипична надпревара.

Владо Карамазов записа песента, използвана за тема на хитовия крими сериал
Дяволското гърло, в който изпълнява
главната роля.Своето изпълнение на
Scarborough Fair звездата на Народния театър е визуализирал и с клип,
съобщава агенция Монитор. Carborough
Fair е британска народна песен, която
в последния век е вдъхновила не един
известен изпълнител да я запише. Това
правят от Саймън и Гарфънкъл до LP,
чиито глас именно звучи в Дяволското
гърло. В клипа Кармазов е облечен с дрехите на героя си от сериала, което отново
препраща към предстоящата последна

достъп и мрежа от контакти, за
да се срещне лично с археолози,
изследователи и местни хора, като
разкрива изумителните останки
на гробници, храмове и артефакти
по бреговете на Нил.В последните
25 години, Бетани се посвещава
на това да разказва за миналото с
обаяние.

серия на поредицата на 23 май по Нова
ТВ. След като пусна парчето в социалните
мрежи Карамазов написа: Надявам се
Дяволското гърло да остане в спомените
ви. В моите ще е завинаги.

„ȦȼɎɊ ɍɁ
ɋɌɁȾɖɌɉɁɔ Ⱦ
ȟɏȿɖɇ ɄɇɄ Ⱦ
ȜɈȼɃɊɉ.“

Глобяват
Мадона заради
Евровизия

>>ПЛЕНИТЕЛНАТА ИСТОРИЯ НА
НИЛ ДЕБЮТИРА ПО VIASAT HISTORY
През юни Viasat History
ще ви отведе на епично
откривателсто пътешествие и ще ви разкаже
истории за живота и
смъртта по бреговете
на най-дългата река
в света, Нил. Нил:
5000 години история
дебютира в 22:00 на 9
юни, и ще пропътува почти 1000
мили от устието на могъщата река
почти до границата със Судан. По
пътя на тази поредица в четири
части, Проф. Бетани Хюз – отличен историк, автор, водещ на тв
предавания и страстен презентатор ще използва уникалния си

„ȜɇɁɆɍȼ, ɆȼɆ ɈɊȿȼ ɀȼ
ɄɃȽɁȿɉȼ ɋɇȼɕȼɉɁɎɊ
ɉȼ ɀȼɉɖɒɄ?“
ɒ

Европейският съюз за радио и телевизия ще обсъжда възможни санкции за
Мадона и исландската делегация в Евровизия, след като палестинското знаме бе
развято два пъти в рамките на големия
финал. По повод появата на израелското
и палестинското знаме на гърбовете на
двама от танцьорите на Мадона, орга-

низаторите уточниха, че този елемент от
изпълнението не е бил част от репетициите, като за него не са били уведомени
нито ЕСРТ, нито местната телевизия КАН,
излъчваща конкурса.
Палестински флаг развяха и исландските
представители в конкурса – музикантите
от група Хатари. Това се случи в самия
край на Евровизия, когато бяха обявявани техните резултати от вота на публиката. Вероятно санкция ще бъде наложена
на цялата делегация от страната.

ȩɁ Ɂ ɓɁɍɎɉɊ ɆȾȼɌɎȼɇɉɊɎɊ ɆȼɐɁɉɁ ɀȼ
ɍɄ ɋɇȼɕȼ ȾɍɄɓɆɄ ɀȼɉɖɒɄ, ȼ ɄɉɎɁɌɉɁɎ
ȿɄȿȼɉɎɄɎɁ ɀȼ ɍɁ ɋɌȼȾɛɎ ɉȼ ɏɀȼɌɁɉɄ.
ȭɋɌȼȾɁɀɇɄȾɊɎɊ ɀȼɉɖɓɉɊ ɊȽɇȼȿȼɉɁ ɕɁ
ɋɊɈɊȿɉɁ Ƀȼ ɋɊ-ȾɄɍɊɆɄ ɍɊɒɄȼɇɉɄ ɌȼɃɑɊɀɄ.
ȟɇȼɍɏȾȼɅɎɁ Ƀȼ ȭɊɒɄȼɇɄɍɎɄɎɁ Ⱦ
ȡȾɌɊɄɃȽɊɌɄɎɁ ɉȼ 26 ȨȼɅ.
ȦȯȫȯȞȜȩȡȮȪ Ȥ ȫȬȪȠȜȞȜȩȡȮȪ
ȩȜ ȟȧȜȭȪȞȡ ȡ ȫȬȡȭȮȶȫȧȡȩȤȡ
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ХОРОСКОП

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

Овните да проявят решителност
и постоянство, за да се справят
със задачите си. Раците ще имат
прекалено много ангажименти.
Девите са склонни на рисковани
постъпки. Скорпионите да ограничат
действията си само върху найсъщественото за тях.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Проявявате
решителност
и постоянство
и се справяте
със задачите, които сами
си поставяте. Служебните
ангажименти днес ще са
приоритетни за вас. Очертава се доста интензивно
натоварване.

Работата ви
отегчава и напрежението
скоро ще ви
създаде главоболия. Вземете мерки и не се колебайте
да направите нещо за себе
си. Мислете позитивно и
се вслушвайте в мнения,
различни от вашите.

Подхождайте
с нужното
търпение и такт
при деловите си
срещи днес. Изслушвайте
партньорите си и не бързайте да давате мнението
си. Случващото се ще ви
се понрави и ще останете
удовлетворени.

Нов период за
вашите делови
занимания. Залавяте се с много
неща едновременно и
отдавате цялата си енергия
на работата. Ще ви бъде
трудно, но предвид вашият
ентусиазъм, това не е
невъзможно.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Голяма част от
представителите
на знака ще
предпочетат да
прекарат този ден занимавайки се с полезни дела.
Независимо дали става
дума за професионални
ангажименти или работа
по дома – радвате се когато
използвате енергията си по
най-добрия начин.

Известно
напрежение в
отношенията ви
с околните ще
намали активността ви на
работното място. Не, че
отдавате голямо значение
на това, но ще бъдете възпрени по други причини.
Помислете дали не допускате грешка в подхода си
към служебен проблем.

Ограничете
действията си
само върху най важното за вас. Не
разпилявайте енергията
си за незначителни неща.
Обмислете добре професионален проект, без да
правите прибързани стъпки. Това ще ви гарантира
по следващ успех.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

По делови
въпроси
ще търсите
контакти с хора,
чиято сфера на интереси
съвпада с вашата. Ще
срещнете разбиране сред
близките си, за голяма част
от доходите в семейството
заслугата е ваша.

Мнозина от
вас са склонни
на рисковани
постъпки днес.
Явно умеете да поемате
разумни рискове. Просто
сами осъзнавате възможностите си за момента и е
похвално, че не позволявате на ентусиазма се да
измести реализма.

Някои ще се
занимават
със сделки с
недвижимите
имоти. Ще купувате или
продавате, но във всички
случаи няма да съжалявате. Други ще изживеят
приятни вълнения, свързани с деца, родители
или с хора от далече

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 15°,
максималната 24°
В Перник ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 8°,
максималната 23°

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

Ще изчистите
мисълта си от
всякакви съмнения, ако направите необходимото, за да
имате достатъчно яснота
по въпросите, които ви
интересуват. За това трябва да действате. Здравето
и духа ви се нуждаят от
почивка и спокойствие.

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

Русе

min: 11о max: 23о

min: 11о max: 24о

Варна

София

Велико Търново

min: 14о max: 24о

min: 9о max: 21о

min: 8о max: 24о

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 9°, а максималната 21°

Във Варна ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 14°,
максималната 24°

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес над страната
ще има променлива
облачност. Mинималната температура
ще бъде 6°, а максималната 27°.

В Пловдив ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 11°,
максималната 26°

Стрелец

Разпределете
добре времето
си днес. От
успеха на начинанията ви през този
ден до-голяма степен
ще зависи и тонуса ви
през цялата седмица.
Шансове да се провалите не съществуват.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 15о max:24о
min: 8о max: 23о

min: 11о max: 26о
Сандански

Кърджали

min: 8о max: 23о

min: 8о max: 24о

www.19min.bg
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България краде най-много
еврофондове заедно с Румъния
"Ние сме патриоти, не
крадем от националните
си пари, крадем само еврофондове", заяви прокурор
от Югоизточна Европа
пред Лаура Кодруца Кьовеши по време на среща на
най-високо ниво на прокурори от региона. За подобна откровеност разказа
водещият кандидат за новия пост прокурор на ЕС,
в интервю за Файненшъл
таймс, цитиран от Сега.
Кьовеши, която беше шеф
на специалната прокуратура за борба с корупцията в Румъния, отказва да
посочи държавата, от която е колегата й, направил
скандалното изказване. В
Югоизточна Европа има
само три страни, членки
на ЕС: България, Гърция и
Румъния, но цитираният
прокурор не бил от Румъния.
Припомняме, че според
доклад на ОЛАФ България
е в топ 3 на държавите
от ЕС с най-много разкрити злоупотреби с европейски средства. От звеното
към ЕК за разследване на

Кьовеши:
Балкански
магистрат
лично ми
призна за
масовите
злоупотреби
измамите сочат, че редом
до страната ни в антикласацията се нареждат
Румъния и Унгария. Между
2013 и 2017 г. службата е
приключила 43 проверки за
България, което е сравнително висок брой разследвания и класира страната
ни на трето място. Първа
е Румъния, която има 107
разследвания с препоръка
за връщане на пари, следвана от Унгария – 49.
Миналата година ЕК
обяви, че в новия програ-

мен период еврофондове
в пълен размер ще се отпускат само на държави,
които нямат проблеми с
върховенството на закона
и корупцията. Онези държави-членки на ЕС, които
не спазват правилата, да
бъдат наказани със съкращаване на евросубсидиите.
Напомняме, че България
все още е в процедура на
мониторинг именно по въпросите на законността,
правосъдието, вътрешните работи и корупцията.

Мадуро поиска предсрочни избори
Президентът
на Венецуела
Николас Мадуро призова
за предсрочни
избори на ново
Национално
събрание,
предаде ТАСС.
В момента
мнозинството
в парламента е
под контрола
на опозицията,
начело с Хуан
Гуайдо. По думите на държавния глава предложението му цели да постигне разрешаване

на политическата
криза в страната.
Той отбеляза, че
тези избори биха
довели до "демократично, мирно
и конституционно
разрешаване" на
тежката политическа ситуация
във Венецуела.
Следващите редовни избори за
парламент трябва
да бъдат в края на
2020 г. Засега Мадуро не посочва конкретна
дата за нов вот.

Последните месеци пък са
изпълнени с разкрития за
злоупотреби с евросредства у нас. Казусът с къщите за гости дори доведе
до редица оставки, в т.ч. и
на земеделския министър
Румен Порожанов.
Според Кьовеши доста
политици и бизнесмени са
се уплашили, когато видели, че магистратите могат да ги хванат. Румъния
обаче не е единствената
източноевропейска страна, обвинявана в корупция.
Много румънци са на мнение, че Брюксел несправедливо се е заел само с тях и
че специално към България
отношението е по-толерантно, подчертава Файненшъл таймс. Самата
Кьовеши казва, че никой не
се е опитвал да я подкупва
през годините.
Напомняме, че българското правителство вече гласува срещу кандидатурата
на Кьовеши и дори не пожела да обясни мотивите си.
Което даде възможност на
публиката да разбере, че
става въпрос за сериозни
притеснения от бъдещите
проверки за харченето на
еврофондовете.
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25-ГОДИШЕН
СЪСТЕЗАТЕЛ
ПО ВОДНА
ТОПКА
ЗАГИНА ПРИ
ИНЦИДЕНТ В
ПЛАНИНАТА
ОЛИМП

Българин загина в
планината Олимп в
Гърция. Жертвата е
25-годишният състезател и треньор по
водна топка Мартин
Киров, който е пострадал тежко по време на
катерене в скалистата
и труднодостъпната
местност Кофто.
С него е бил и друг
българин, който веднага се обадил за помощ. Гръцката спасителна служба проведе
мащабна операция
за спасяването на
пострадалия. Киров бе
свален от планината
жив и откаран спешно
в болница в Солун.
Тежките наранявания
и черепно-мозъчните
увреждания обаче се
оказали несъвместими с живота.
Въпреки усилията
на лекарите, той е
починал.
Мартин беше един от
най-добрите български играчи по водна
топка от набор 1994
г. Два пъти игра на
финали на европейско първенство за
юноши – в Щутгарт
2010 и Риека 2011.
Носител на Купата на
България за мъже с
отбора на Славия за
2010 г. В последните
няколко години беше
помощник треньор
на Ангел Бенински в
детските отбори на
белите, като успоредно с това играеше
успешно в мъжкия
отбор на клуба, пише
waterpolobg.com.

www.19min.bg

СПОРТ
НОВИНИ

Сестри Стоеви: Няма
да играем за България!

Е

дна от най-успешните двойки в световния
бадминтон и шампионки от Европейските
игри в Баку Габриела и
Стефани Стоеви повече няма да играят за
България!
Двете сестри обявиха тежкото си решение във Фейсбук
като причината се
крие в отношението
към тях от страна
на Българската федерация по бадминтон и
в частност нейният
президент Володя Златев.
Според сестри Стоеви Златев и ръко-

Причината за решението
им е отношението на
федерацията по бадминтон
водството на федерацията извършват
престъпления
като
нарочно не им дават
суми за подготовка,
предвидени именно за
двете ни шампионки.
„Ще се откажем от
нашите мечти (Европейските игри, Световно първенство и
Олимпиада), защото
не искаме повече да
бъдем унижавани. Унижавани са и нашите
родители. Бадминтонът е нашата работа,
нашия живот и това

решение въпреки, че е
изключително тежко,
може би единственото възможно. Ще има
хора, които ще кажат,
че сме предатели и
изоставяме нашата
страна, но това не е
така. България винаги
ще бъде нашата страна, нашият дом и винаги ще сме благодарни за невероятната
подкрепа, която получавахме, но трябва да
разберете, че ако не се
откажем сега и не бъдем чути, много други

Почина легендата на Формула 1 Ники Лауда
На 70-годишна възраст
почина легендата на
Формула 1 Ники Лауда.
Трикратният световен
шампион си отиде девет месеца след трансплантация на бял дроб,
след която получи
сериозни усложнения,
а миналата седмица
за пореден път беше
приет в болница.
Преди това той беше претърпял две
трансплантации на бъбрек - през
1997-а и 2005 г. Ники Лауда е признат
за една от най-влиятелните лично-

сти в историята на
Формула 1.
През 1976-а той
участва в една от найтежките катастрофи,
когато болидът му
се удря в предпазно
заграждение на Нюрбюргринг и избухна
в пламъци. Лауда е
спасен, но остава с
тежки изгаряния по
лицето и тялото, а мнозина смятат,
че здравословни му проблеми през
годините са пряко следствие от
инцидента.
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спортисти ще бъдат
на нашето място“,
пишат сестри Стоеви.
Борихме се, опитвахме се да популяризираме бадминтона, успяхме да докажем, че
България може да бъде
голяма сила в бадминтона на жени-двойки
и накрая председателят на българска
федерация по Бадминтон г-н Володя Златев
ни каза, че ние нямаме предвиден бюджет
и не ни се полагат
никакви средства за
подготовка-нещо което в последствие се
оказа лъжа и лично министър Красен Кралев
потвърди пред нас,
че това не е истина.
Обидно е председателят на федерацията
ти да каже, че единствената Европейска
титла в историята
на българския бадминтон-нашата се сравнява с републиканска
титла и, че бюджетът, който е целеви и
ни се полага заради успехите ни през изминалата 2018г се дава
на други състезатели.
Благодарим на министерство на спорта и
на министър Красен
Кралев за подкрепата
през годините, написаха още двете състезателки.

ГРИГОР ПАДНА ОТ
84-ИЯ В СВЕТА
Най-силният ни тенисист Григор
Димитров загуби мача си от първия кръг на турнира в Женева,
след като преодоля квалификациите, от които стартира по свое
желание. Негов съперник днес
бе аржентинецът Федерико Делбонис, срещу когото хасковлията
имаше две победи от два мача.
При първата им среща на клей,
84-ият в световната ранглиста
южноамериканец спечели с 1:6,
6:4, 6:2 и сложи край на участието
на хасковлията. Сега пред Гришо
предстои участие на Ролан Гарос.

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 /2
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 доументален слот
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 /3
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 Евроизбори 2019: Диспут пряко
предаване
23.00 По света и у нас информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 тв филм /6 епизод/ (12)
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предаване за здравословен лайфстайл/п/
02.30 Днес и утре
03.10 Туризъм.бг /п/
04.10 Код 202 тв филм /6 епизод/п/ (12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.3 еп.5
06.30 „Тази сутрин“ - информационно

ТЕЛЕВИЗИЯ
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ТВ ПРОГРАМА
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.12
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.38
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.2 еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ - сериал,
с.13, еп.12
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.5
21.00 „Смени жената“ - семейно
риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу, с.13 еп.37
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.6
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.153, 154
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
16.00 „Всички обичат Реймънд“ - сериал,
сезон 6, 2 епизода

17.00 „Айк: В навечерието на десанта“ военен филм с уч. на Том Селек,
Джеймс Римар, Тимъти Ботъмс,
Ян Мюн, Брус Филипс, Джон Бах
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 „Драконови очи“ (премиера) екшън с уч. на Жан Клод Ван
Дам, Чанг Ли, Питър Уелър, Сам
Медина, Кристал Мантекон, Дан
Хендерсън и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 2 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/

19.30 Психаротерапия - втори сезон, еп. 3
20.00 Черният списък - втори сезон, еп. 18
21.00 Макгайвър - трети сезон, еп. 19
22.00 Орвил - втори сезон, еп. 13
22.55 911 - първи сезон, еп. 1
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 6
00.50 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 8
01.15 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 9
01.45 Черният списък - втори сезон, еп. 18
02.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 10
03.20 Живите мъртви - пети сезон, еп. 5
04.05 Куантико - втори сезон, еп. 5
04.50 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 9

KinoNova
05.45 „Касъл“ - сериал, сезон 8 /п/
06.40 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 2
08.50 „Коледно послание“ - романтична
комедия с уч. на Джейми-Лин
Сиглър, Грег Вон, Линда Бойд, Лея
Гибсън и др.
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., II част
14.00 „В кадър“
14.40 „Като стана дума за снощи“комедия с уч. на Кевин Харт,
Майкъл Ийли, Реджина Хол, Джой
Брайънт, Кристофър Макдоналд,
Пола Патън, Адам Родригес и
др. /п/
16.50 „Гатака“ - трилър с уч. на Итън Хоук,
Ума Търман, Джъд Лоу, Алън Аркин, Лорън Дийн, Гор Видал, Тони
Шалуб, Ърнест Боргнайн, Ксандър
Бъркли, Джейн Брук и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 6
21.00 „Z-та световна война“ - екшън с уч.
на Брад Пит, Мирей Инос, Матю
Фокс, Дейвид Морз, Джеймс
Бадж , Даниела Кертеш, Илайз
Гейбъл, Дейвид Андрюс, Ерик Уест,
Пиерфранческо Фавино и др.
23.15 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 6 /п/
00.15 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 2 /п/

btv Cinema
06.00 „Хрониките на Шанара“ /п./ сериал, с.2 еп.7, 8
08.00 „Нитро“ - екшън, трилър (Канада,
2007), режисьор Ален Дерошес,
в ролите: Гийом Льоме-Тивиерж,
Люси Лорие, Мартен Мат, Реймон
Бушар, Антоан Дерошес и др.
10.15 Телепазар
10.30 „Хрониките на Шанара“ - сериал, с.2
еп.9, 10 (последен)
12.30 Телепазар
12.45 „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.
14.30 „Убийствено увлечение“ - трилър
(тв филм, САЩ, 2015), режисьор
Антъни Лефрен, в ролите: Давей
Чейс, Рик Робъртс, Сидни Пени,
Мелани Скрофано и др.
16.15 „Шантава седмица“ - комедия,
драма (САЩ, 2014), режисьор
Шон Леви, в ролите: Джейсън
Бейтман, Тина Фей, Джейн Фонда,
Адам Драйвър, Роуз Бърн и др.
18.15 Телепазар
18.30 „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.
21.00 „Море от любов“ - криминален,
романтичен (САЩ, 1989),
режисьор Харолд Бекър, в ролите:
Ал Пачино, Елън Баркин, Джон
Гудман, Майкъл Рукър, Уилям
Хики, Ричард Дженкинс, Пол
Калдерон и др.
23.15 „Обратно в играта“ - драма, спортен
(САЩ, 2012), режисьор Робърт
Лоренз, в ролите: Клинт Истууд,
Ейми Адамс, Джон Гудман, Скот
Истууд, Ед Лотър и др.
01.30 „Братя“ - военен, драма, трилър
(САЩ, 2009), режисьор Джим
Шеридан, в ролите: Джейк
Джиленхол, Натали Портман,
Тоби Магуайър, Сам Шепърд,
Мари Уинингъм, Бейли Мадисън,
Клифтън Колинс мл. и др. [16+]
03.30 „Реликвите на смъртните: Град
от кости“ - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, Германия,
Канада, 2013), режисьор Харалд
Цварт, в ролите: Лили Колинс,
Джейми Кембъл Бауър, Робърт
Шийхан, Лина Хийди, Джонатан
Рис Майърс, Джаред Харис и др.

FOX
05.15 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 5
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 9
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 6
06.50 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 7
07.05 Касъл - четвърти сезон, еп. 10
08.00 Касъл - четвърти сезон, еп. 11
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 5
09.50 Психаротерапия - първи сезон,
еп. 10
10.15 Психаротерапия - втори сезон,
еп. 1
10.45 Черният списък - втори сезон,
еп. 17
11.40 Макгайвър - трети сезон, еп. 18
12.35 911 - първи сезон, еп. 18
13.25 От местопрестъплението: Маями,
еп. 4
14.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 5
15.15 Касъл - четвърти сезон, еп. 12
16.10 Касъл - четвърти сезон, еп. 13
17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 6
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 6
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 7
19.00 Психаротерапия - втори сезон,
еп. 2

Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Ези-тура: Шопинг - поредица за
пътешествия и лайфстайл

10.30 Изгряващо слънце - сериал, семеен
11.30 Хирургът - сериал, семеен
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Сърцето на самурая - исторически
сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Едно френско село - исторически
сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с коментар
с Ганиела Ангелова
20.30 Живот в лъжа - сериал, политическа
драма
21.30 Новините ON AIR
22.15 Тамплиерите - сериал, исторически
23.15 Линиите на Уелингтън - исторически сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01.30 Операция: История - предаване с
Росен Петров /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар
с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Историята на„Манчестър
Юнайтед“ - док. филм
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Insider с Бисер Варчев/п./
14.30 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Отвътре - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17.30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Индекс спорт с Александър
Костадинов и Цветин Филипов
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22.00 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 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Думите. Елените. Нут. Каситерит. Халитоза. Умора. Ва. Ера. Аба. Ан. Устата. Аланин. Ак. Ретинол. Бас. Тор. Вотан. Пи. Хетера. Ирасек. Кокон.
Бемол. Ра. Рид. Лилит. Сот. Мотокари. Абето. Ерика. Аретир. Неволи. Амур. Киви. Ему. Игов. Сак. Медали. Она. Тапири. Етер. Щета. Анитамали. Нитол.
Коне. Витим. Рамацоти. Николова. Ивер. Саратога. Пиаца.
Отвесно: Уат. Мин. Дунавско хоро. Екатерина. Мулат. Реките викат. Тир. Кити. Ар. Тодоров. Паника. Тетевен. Килими. Имот. Декоратор. Лаки. Ерат. Ло. Аза.
Итабира. Единорог. Реса. Ана. Ели. Ама. Илава. Ли. Алоними. Амулет. Ма. Сетубал. Ротару. Итака. Неман. Пал. Бери. Емоции. Миро. Ибис. Сет. Горанова.
Тирана. Еротикон. Летец. Метан. Секатор. Вали. Ири.
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Йончева: В Брюксел знаят какво
се прави в България
"Ще използвам европейската писта и
Брюксел, за да видят
в Европа какво се случва в България, за да не
продължава този безобразен грабеж у нас",
заяви водачът на евролистата на БСП Елена
Йончева пред БТВ.
"Липсва ми журналистиката. Знаех срещу какво се изправям
и поради тази причина
влязох в политиката,
но не предполагах, че
ударите срещу мен ще
са толкова безскрупулни. Мафията удря
жестоко", каза в ефира
тя.
Йончева
приветства решението на
гл. прокурор да бъдат
разкрити офшорните
сметки на български
политици в чужбина,
както и имотите им.
Според нея премиерът го е страх, защото
предстои избор на европейски главен прокурор, а управляващите

са били против г-жа
Кьовеши да оглави европейската прокуратура.
"Борисов е прав,
като казва, че къщата в Барселона е на
друг човек. Не се води
нито на него, нито
на Борислава Йовчева.
Ние искаме да бъде
разследвана сметката
на фирма EMA BGS SL,
управител на която е
била Йовчева", каза тя
и добави, че левицата
иска да бъде разследван пътят на 1,7 млн.
евро. Йончева обясни,
че по разследване на
левицата парите са
постъпили от офшорна кипърска фирма, на
която собственикът
е безработен. "Представителите на тази
фирма са двама души.
Единият е Иван Саздов, управител на Tенис клуб Банкя ЕООД.
Вторият човек е негов
съдружник Радослав
Иванов, братовчед на

Борисов, който към
настоящия момент е
собственик на бившия
бизнес на премиера,
включително и фирмите Ипон. Тя подчерта,
че БСП не се интересува от личния живот
на Борисов, но иска от
гл. прокурор да направи проверка по случая.
Водачът на листата
е убедена, че Брюксел
знае какво се случва и
в Румъния и България

и припомни, че Лаура
Кьовеши е преследвана в страната си заради разследванията
й. "Нямам никакво
съмнение, че хората,
подали сигнал в прокуратурата
срещу
мен, в лицето на Тодоров, Биков и Добрев,
ще понесат отговорност", каза Йончева.
Според нея за всеки
опит на левицата да
разкрие корупционни-

те схеми на ГЕРБ, те
вадят бухалка срещу
БСП. Тя припомни, че
когато изнесе данни, че се краде от санирането, Борисов е
излязъл с лъжи срещу
нея, а тя го е осъдила
за клевета. Когато е
изнесла данни за начина, по който се строи
оградата с Турция,
вицепремиерът
пак
е излязъл с бухалка.
"Както през 90-е години Борисов е работил
с дървена бухалка, сега
използва държавните
институции", отбеляза тя.
Материалът е платен.

ЗЛАТЕВА: БЪЛГАРИТЕ ГЛЕДАТ С НАДЕЖДА
НА ЕВРОПРОКУРАТУРАТА
„За гражданите Европа е важна,
защото виждат надежд в нея”,
заяви кандидатът за евродепутат
от БСП Деница златева в предаването Още от деня. „Хората
сенадяват, че тя (Европа) ще ни
помогне да постигнем по-високи
социални стандарти, че ще ни
помогне да преборим корупцията и че ще бъде коректив по
отношение на върховенството
на закона, независимата съдебна система и справедливото
разпределие на европейските

средства”, посоти тя. По думите й хората в България масово
свързват усвояването на европейските средства с корупция.
. „Българите гледат с надежда
към Европейската прокуратура”, уточни тя. Златева изрази
мнение,че всякакви злоупотреби
с евросредства трябва да бъдат
разследвани и припомни думите
на премиера, че тези, които са
бръкнали в кацата с мед с лъжичка катран, трябва да си понесат
цялата строгост на закона.

