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ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ Е НЕЗАКОННО, ПРОЕКТОЗАКОНЪТ НА МС Е ПРОТИВОПРАВЕН

Престъпление на Горанов по
партийните субсидии откри
прокуратурата
>>АЛАРМИРАЛИ СА ОЩЕ СЛЕД ПЪРВИЯ ГРЕШЕН
ПРЕВОД, ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ИМ РЕКЛИ: „ДАВАТ ЛИ ТИ – ВЗЕМАЙ”

БЪЛГАРИЯ.стр.2-3

НЕПОБЕДИМИТЕ
Шофьор, отказал тест с дрегер, остава
без книжка за 2 години

Замразените плодове и зеленчуци са
по-полезни от пресните

Руска обява предлага да
бъдат кастрирани безплатно
изневеряващите съпрузи

Никълъс Кейдж се разведе за
четвърти път само 69 дни след
сватбата си

Министър-председателят
Бойко Борисов прие
легендарния актьор
Силвестър Сталоун.
Премиерът бе видимо
радостен от срещата си
с Рамбо, Сталоун от своя
страна се скара на Борисов,
че за 11 години не е научил
и думичка на английски, а
му бил обещал.

Морковите пазят от
сърдечни проблеми

Ученици от Бургас създадоха
електромобил

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ Е НЕЗАКОННО, ПРОЕКТО ЗАКОНЪТ НА МС Е ПРОТИВОПРАВЕН

Данни за извършени
престъпления от служители на Министерството на финансите
е установила проверката за партийните субсидии, която главният
прокурор Сотир Цацаров възложи на Върховната административна
прокуратурата,
предаде БНР.
Въпреки че не се
уточнява,
очевидно
е, че вината е на министъра
Владислав
Горанов, понеже той
подписва подобен род
документи за огромни
суми и от бюджета.
Още повече, както 19
минути запита и получи доказателства от
партии, още след първия погрешен и по-висок от законово предвидината сума превод,
партии са се обърнали
към Министерството на финансите да
си оправи грешката,
а оттам им отвърнали: „Дават ли ти – вземай”...
Така можеше още
преди 5 години да се
реши казусът. Защото, ако познаваше
закона, финансовият
министър щеше да
бъде наясно, че партиите не могат по
собствена инициати-

Престъпление на Горанов по партийните субсидии
откри прокуратурата

Алармирали са още след
първия грешен превод,
от Министерството на
финансите им рекли:
„Дават ли ти – вземай”
ва да върнат надвзетите пари.
А ако ГЕРБ изобщо
имаше някой читав
юрист, щеше да формулира
законопроекта на правителството, който сега

Експерт: Листите не
могат да се пренареждат
„Решението на ЦИК за пренареждане на листата на ДПС след отказ на Мустафа Карадайъ и
Делян Пеевски да станат евродепутати нарушава
правилата”, заяви социологът и бивш член на ЦИК
Цветозар Томов пред bTV.
Припомняме, според него Карадайъ и Пеевски
трябва да се откажат от своето място не пред ЦИК,
а пред ЕП и тогава на тяхно място да бъдат избрани следващите в листата.
"ЦИК не може да пренарежда листите. Тя трябва да
регистрира вота на избирателите, такъв какъвто
е", заяви Томов. Мнението му обаче се разминава
с позицията на говоритля на ЦИК Александър
Андреев, който посочи, че правилото важи само
след обнародване в Държавен вестник.

пробутва за връщане
на парите, така че
да не бъде противоправен. В нашето и
всяко друго право, ЗАКОНЪТ НЕ МОЖЕ ДА
ИМА ОБРАТНА СИЛА.
НИЩО, ЧЕ ГЕРБ ВЕЧЕ

ПРЕДИЗВИКА ПРЕЦЕДЕНТ В ТОЗИ СМИСЪЛ
С ДРУГ ПОДГОТВЕН
ОТ НЕКАДЪРНИТЕ ИМ
ЮРИСТИ ЗАКОН – ЗА
КТБ, обясняват истински професионални
правници, до които се
допитахме.
Обвинител
номер
едно се самосезира по
изнесена информация
в Шоуто на Слави, според която партиите,
събрали над 1 процент
подкрепа на последните парламентарни
избори, са получили по
13,23 лева на глас вместо по 11 лева. Така
държавната партийна субсидия, изплатена за 2018 година, е
била с 6,5 милиона лева
повече от законово
регламентираната.
Всъщност, странно защо се рути само
последният мандат,
когато казусът е от
2014 г. Тогава Горанов
става финансов министър и започва порочната практика, а

парите – респективно
са 5 пъти повече – общо
над 32,5 млн. лв. или два
годишни бюджета на
България за туризъм
или за спорт.
Върховната административна прокуратура е дала 30-дневен
срок на министъра на
финансите да създаде
организация за подобряване и контрол при
разпределянето на годишната субсидия. Той
трябва за предприеме
незабавни
действия
за възстановяване на
надплатените
суми
за периода 2016 - 2018
година. Явно и в прокуратурата не следят
законите.
От което пък се разбира, че и това няма да
му бъде писано на главата, както се мълчи
докъде стигна прокурорската
проверка
за безвъзмездно обитаването на огромен
апартамент на бизнесдама от министъра вече осма година,

Съдия и ЦИК: Лили не става евродепутат
Според Акта за избиране на членове на ЕП и
измененията му , Лиляна
Павлова не може да е
евродепутат, тъй като
е член на националния
парламент, обяви съдия
Румяна Ченалова. Юристът с голям стаж подчерта
правната колизия на страницата си във Фейсбук. За
птотиворечия с размстването на листите заявиха и
от ЦИК.
„Мария Габриел не е
подала отказ от евромандата си пред ЦИК, тя

трябва да направи това
пред ЕП”, заяви говорителят на ЦИК Александър
Андреев. По думите му
комисията вече не може
да променя нищо. "Имената на евродепутатите са
обявени от ЦИК и дори са
обнародвани в Държавен
вестник", поясни Андреев.
Едва, когато Габриел
официално се откаже
от мандата си пред ЕП,
следва НС да уведоми
ЦИК, която да вземе
решение и да обяви
следващия в листата за

евродепутат. "До момента такова искане не е
постъпило в ЦИК", каза
още той.
Андреев обясни, че случаят Габриел е различен
от този на избраните за
евродепутати от листата
на ДПС Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски, тъй
като те са депозирали своя
отказ писмено, още преди
ЦИК да обяви имената им
за избрани и на практика те
са заличени от листите, без
въобще да бъдат обявявани за евродепутати.

при наличие на няколко негови собствени,
един от които той е
пропуснал да декларира – дори само това е
нарушение на член 313

>>ТАЙНАТА
ПОЛИЦИЯ
ОБГРИЖВА
3-ТИ КЛАС В
УЧЕБНИК
„Тайната полиция въдворила щастието”, за такъв
странен завършек на приказка в читанка за 3-ти клас
алармира писателят Теодора Димова. „Благодарение
на дебнещите маскирани
полицаи всички заживели
задружно”, посочва с недоумение развръзката тя.
„Полиция в защита на детето. Царят пак казал „Окей!“
и създал тайна полиция.
Полицаите били маскирани, дебнели отвсякъде
и никой не знаел кой кой
е. Така всички започнали
покорно да спазват закона”,
маркира сюжета Димова.
Тя подчерта, че автор е
австрийската писателка
Кристине Ньостлингер,
а читанката е под авторството на С. Здравкова, Т.
Власева, Ю. Спиридонова и
В. Славова.

от Наказателния кодекс. От БСП за 2-ри
път искат оставка
на Горанов.
Вместо търсене на
истинския виновник,
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има сериозна възможност решаването на
казуса да бъде изработено така, че да разори партиите, извън
ГЕРБ.
Финансовите

възможности на властта проличаха при купуването на гласове на
последните евроизбори – вижте разследванията на стр. 6 и 7.

Адвокат: Социалните репресират протестиращите
„След протестите,
Социалните са започнали да проверяват
наши съмишленици
по анонимни сигнали
понеже децата им
били в риск”, заяви
в социалната мрежа
Фейсбук адв. Петър Николов, който
изразява позицията
си срещу Стратегията
за детото. Варненският адвокат е
категоричен, че по този начин Социалните служби съзнателно репресират хората, които активно участват в

протестите.
Припомняме, че през уикенда четвърти път се проведоха редица протести срещу Националната стратегия
за детето в много градове в страната.

Радев сезира КС
за държавната
собственост

Президентът Румен
Радев сезира Конституционния съд (КС) с искане да бъдат обявени за
противоконституционни
и за несъответстващи на
международни договори
отделни разпоредби от
Закона за изменение и
допълнение на Закона за
държавната собственост,
съобщиха от прессекретариата на държавния
глава.
Припомняме, Радев
вече наложи вето върху
промените в Закона за
държавната собственост. На 29 май със 143
гласа „за“ НС преодоля
президентското възражение.
Сезирайки съда, президентът отстоява своята
позиция, изразена с
наложеното възражение
върху законовите разпоредби.

БСП: По-малък ДДС за хляба и лекарствата Цветанов
„Следващата седмица БСП ще внесе в
НС предложение за диференцирани
ставки на ДДС за хляба, лекарствата и
детските храни”, съобщи във Велико
Търново депутатът Весела Лечева.
"Предлагаме 5% ДДС за хляба и 7%
за лекарствата. Проектът ни веднъж
вече беше отхвърлен. Бяхме обвинени в популизъм именно от ДПС,
които днес говорят за диференцирани ставки. Нашата претенция не е

за авторство, а нещата да се случват",
каза Лечева. Тя припомни, че и инициативата за безплатни детски градини,
лансирана от премиера, също е на БСП.
„Всички наши предложения, които
виждам, че и от ДПС, и от ГЕРБ започват
да изваждат и да обявяват като техни
ангажименти, ние отново ще ги внесем
като законодателни инициативи и за
диференцираните ставки“, категорична
е Лечева.

АЛ. ЙОРДАНОВ ПОДПИСАЛ С „ОСОБЕНО МНЕНИЕ“ ЗА НАТО
През 1990 г. само
Александър Йорданов
се усъмнил в идеята
за присъединяване на
България към НАТО,
припомни във Фейсбук
журналистът-сатирик
Георги Гълов, който
предостави архивен
документ.
„На 14 ноември 1990
г. в деловодството на VІІ ВНС
постъпва проекторешение за
започване на необходимите
консултации за присъединяване на НРБ към НАТО. Вносители
на документа са: Александър

Стамболийски, доц. Драгомир
Драганов, Иван Костов, ст.н.с.
Иван Пушкаров, ст.н.с. Любомир
Л. Иванов, Михаил Неделчев,
н.с. Соломон Паси, Юнал Лютфи“,
пише Гълов.
От документите се вижда, че 135

депутати са подкрепили с
подписите си „Проекторешението НАТО“. Само един
от тях, под № 93, е подписал „с особено мнение“,
пише Студия Трансмедия.
„Какво му особеното в това да
бъдем или членове на НАТО
и по кой път да тръгне България, не става ясно. Терзание,
че не това е пътят? Опасение,
че утре палачинката може пак
да се обърне?“, пита Гълов. „Дано
бъдещият мандат в ЕП най-после
тури край на душевните терзания
на доказалия се на думи демократ“, казва още журналистът.

приветства
сделката за Ф-16

Цветан Цветанов приветства решението за
сделката за закупуване на
американските изтребители Ф-16. Коментарът
на бившия втори в ГЕРБ
във Фейсбук е в духа на
основната му теза, че той
е истински евроатлантик
(а верояно премиерът
Борисов не е), което
вече беше подчертано и
инервю пред bTV през
уикенда. Уж излезлият
от политиката Цветанов
направи пост във Фейсбук
по една от най-актуалните
теми. Очевидно с него
работи ПР, както личи
по стегнатия текст и разбираемите изречения.
Още - на стр. 11
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>>ПОЛИЦИЯ ДЕНОНОЩНО ПАЗИ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ
Полицейска патрулка стои нонстоп пред
новия блок на Цветан Цветанов на ул.
Латинка в баровския квартал Изток. Екип
на Фрог нюз установи, че ченгетата пазят
района от близо две седмици.
Според източници на Фрог до този момент

Близо 25 млн. лв. са
потънали за ремонти
в затворите в България за 5 години - от
2014 г. до 2018 г., пише
вестник Сега. 14.3 млн.
лв. от тях са пари от
бюджета, а останалите - от Норвежкия
финансов механизъм.
Това показват данните на Главна дирекция
Изпълнение на наказанията (ГДИН) към
правосъдното министерство, предоставени на Сега по закона
за достъп до информация. Най-големите
инвестиции в сектора
са направени през 2016
г., когато от бюджета
са отделени над 6 млн.
лв., а по НФМ - над 1.5
млн.
Въпреки това обаче, както Сега вече
писа, в последните две
години в пъти са се
увеличили обезщетенията на затворници
и арестанти, осъдили
държавата заради условията в местата за
лишаване от свобода.
Докато за 2013 г. са
присъдени общо 7312
лв. обезщетения, през
2017 и 2018 г. сметката вече набъбва съответно на над 128
хил. лв. и 120 хил. лв. За
периода от 2013 г. до
края на 2018 г. сумата е общо 338 027 лв.
В справката влизат
само платени обезщетения след решения на
националните съдилища. Не е ясно колко от
обезщетенията не са
изплатени. Отделно
срещу държавата има
и дела в Страсбург по
темата, но от Министерството на пра-

срещу Цветанов нямало реална заплаха.
Заради излизането му от парламента
и политиката обаче имало опасност от
опити за саморазправа, както и от протести. Именно по тази причина униформени пазели денонощно пред входа.

Припомняме ви, че близкият до Цветанов
бизнесмен Петър Христов - неразкрит
атентат, бе убит показно през януари 2018 г.
Експерти по сигурност коментираха тогава,
че дръзкото посегателство е знак и към
неговите приближени.

ПО 5 МЛН. ГОДИШНО
ДАВА ДЪРЖАВАТА ЗА
РЕМОНТ НА ЗАТВОРИТЕ

Въпреки отпуснатите средства
обезщетенията на затворници и
арестанти заради кошмарните
условия в килиите растат
восъдието не предоставиха данни за тях,
а препратиха топката в полето на ГДИН,
където такава информация няма. Най-сериозните обезщетения
са платени заради затворите във Варна и
Бургас. В същото време за затвора в Бургас
са дадени над 6.8 млн.
лв. за ремонти, а за
този във Варна - над
1.8 млн. лв.
Има фирми, които
печелят проекти за
огромни суми. Като
например дружеството ТМ Строй, показва
справката на ГДИН за
изпълнителите. През
2015, 2016 и 2017 г. дружеството е изпълнило
проекти в Бургаския
затвор за съответно
1 609 166 лв., 836 529 лв.

и 1 125 938 лв., платени
по Норвежкия финансов механизъм. Според
регистъра на обществените поръчки дружеството е спечелило
една за преустройство

и смяна на предназначението на бивши
сгради на МВР в землището на с. Дебелт в
затворническо общежитие Дебелт към затвора в Бургас.
Държавното предприятие Фонд затворено дело също печели
от ремонти на затворите. На него са възложени 4 договора за
мерки за енергийна
ефективност - саниране, смяна на дограма,
монтаж на слънчеви
колектори.
В рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.
е изпълнен проект за
7 058 056 евро "Подобряване на стандартите в затворите и

следствените арести
чрез ремонтиране на
инфраструктурата
с цел да се гарантира
зачитането на човешките права". Бенефициент по този
проект е ГДИН, отговориха на "Сега" от
правителственото
централно координационно звено, което
се занимава с НФМ.
Проектът е приключил през февруари 2017
г., става ясно още
от отговорите. Тези
над 7 млн. евро са дадени за 10 затвора и
арести в страната.
В Дебелт например
са създадени 400 нови
места за настаняване, които отговарят
на международните
стандарти и разтоварват пренаселения
затвор в Бургас. Част
от средствата отиват за медицински
център и детска ясла
към затвора в Сливен,
ремонт на психиатричното отделение
към затворническата
болница в Ловеч и др.

>>МВР-ШЕФ: НОВА ДРОГА ЗАВЛАДЯВА УЛИЦАТА
И Я ПРЕДЛАГАТ НА ДЕЦАТА
„От известно време, някои от видовете
наркотици заслужават едно по-голямо
внимание”, това каза в интервю за предаването Събуди се по Нова телевизия инсп.
Петьо Петков, началник сектор Наркотици
в СДВР.
Ямайка айс е един уличен жаргон или
един хит, който се появява на пазара и то
най-вече от дилърите с интереса, който
биха искали да проявят пред хората, които употребяват и най-вече пред младите
хора. Тези иновации са преди всичко само
жаргона и новите наименования, допълни
той.
По думите му, новата дрога, разпространяваща се сред децата Ямайка айс е т. нар.
марихуана, която се отглежда по по-специфичен начин.

„Тя търпи едно надграждане, което се постига с определени химикали и добавки”,
обясни той и допълни, че при тази дрога
активното вещество е малко по-високи и
въздействието му върху младите хора е
по-специфично.
„Нещата, които са свързани с тези иновации, могат да предизвикат едни доста
повърхности аномалии при подрастващите или хората, които не са толкова навътре
в тази материя”, отбеляза Петков.
Той коментира, че новостите, свързани с
наркопазара, водят до по-атрактивно визуално предлагане и по-ниска себестойност на веществата, които се предлагат,
за да могат да бъдат достъпни за голяма
част от младите хора, което ги прави още
по-опасни.
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+3 ЛВ. И ПАК ПОД ГРАНИЦАТА НА БЕДНОСТТА Е СРЕДНАТА ПЕНСИЯ
СРЕДНАТА ПЕНСИЯ У НАС Е „СКОЧИЛА” С 3 ЛЕВА – НЯМА И 2 ХЛЯБА, ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА, ПОКАЗВАТ ДАННИ НА
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, ЦИТИРАНИ ОТ БНР. С ТРИТЕ ЛЕВА ОТГОРЕ СУМАТА ОСТАВА С 15 ЛЕВА ПОД
ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТТА У НАС, КОЯТО КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ Е 348 ЛВ. СЕГА СРЕДНАТА ПЕНСИЯ Е 332 ЛЕВА, НО СЪС
СЕРИОЗНО ПОЛОВО НЕРАВЕНСТВО: ПРИ МЪЖЕТЕ Е 407 ЛВ., А ПРИ ЖЕНИТЕ – НЕЩАСТНИТЕ 278 ЛЕВА. ПО ДАННИ НА НОИ
966 ХИЛЯДИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ПОЛУЧАВАТ ОСНОВНА ПЕНСИЯ В РАЗМЕР МЕЖДУ 200 И 300 ЛЕВА.

Водата ще
поскъпва и с
минималната
заплата – 10%
годишно
О

свен по бизнесплан,
както
досега, без отчитане на ефекта от
направените „инвестиции”, водата вече
ще поскъпва и с минималната заплата, а
през последните години
тя се вдига командно-административно
с 10% годишно. Готви
се приемането на нов
закон за ВиК услугите, който ще промени
изцяло формулата за
изчисляване на тарифите, пише Сега. Ще
се обсъждат варианти
за служебно изменение
на цената при промяна на компоненти
като минимална работна заплата, цена
на електроенергията,
на доставната вода и
др. "Служебно" означава, че дори няма да се
налага ВиК фирмите
да мотивират нуждата от поскъпване,
а Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) просто
ще одобрява поредното покачване на
тарифите. Ако тази

промяна на ценовата
формула мине, цената
на водата ще расте
особено драстично за
потребителите в райони, където и сега ВиК
услугите са най-скъпи
- където водата се доставя с помпи на ток и
в бедни области, където доходите са ниски
и заплатите масово
са близки до минималната. В София също. В
тази връзка управляващите през последните
години заговориха и за

нов вид помощи за победните - именно заради растящите сметки
за вода. Държавната
подкрепа е неизбежна,
защото има европейски
"праг на поносимост"
и сметките за вода не
могат да отнемат повече от 2.5% от средния месечен доход на
домакинствата в една
област. Миналата година МРРБ представи
груби предварителни
сметки за водните
помощи. Според тях,

ако около 500 000 социално слаби получават
помощи за 1.5 кубика
вода месечно, което не
стига и за един човек,
това би струвало на
бюджета около 40 млн.
лева. Министерството
лансира и идеята за
"такса солидарност"
- абонатите в районите, където водата е
сравнително евтина,
да плащат "данък", с
който да се финансира фонд за субсидиране на високите цени в

други области, където водоснабдяването
и пречистването на
водата по обективни
причини изискват повече разходи. От ВиК
дружествата пък искат и те като ЕРПтата, освен всички
други поскъпвания, да
могат да ни слагат
и такса за достъп,
нищо че безплатно
използват собствените ни – купени и
ремонтирани от нас
тръби.
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Как ГЕРБ и ДПС купиха
вота на Северозапада
- Аз имам съвест бе, еййй!
Как така ще взема 100 лева
и няма да свърша работа на
хората?
Така реагира човек от
село Три кладенци, Врачанско, когато го питаме можел ли е да вземе парите,
които са му дали за изборите, и въпреки това да гласува за когото си реши, пише
в. Сега.
- Нали ще дойдеш ти например да купуваш гласове
за местните избори октомври. Ще ми платиш ли, ако
ми излезе, че взимам парите и не гласувам за когото
си казал?
В селото, което е в община
Криводол, победител от изборите е ДПС, което се случва
за пръв път. ДПС има 65 гласа, БСП - 64, а ГЕРБ - 44. 28 от
44-те гласа за ГЕРБ са с преференция за Емил Радев.
- Аз купих гласовете за
Емил Радев й (б.р. ГЕРБ,
името, по което се е контролирал и отчитал вота
в партията, кандидат за
следващ главен прокурор)
- обажда се човек от съседната маса с вид на лидер на компанията, която
жули биричка в мързеливия
следобед на потъналото в
дрямка село от Прекрасния
Северозапад на Радичков.
Мъжът е по-заможен от останалите, на него се е паднала честта (и възможността)
да почерпи с мента местния
работлив циганин, когото
всички уговарят да им свърши работа без пари.
- Аз купих гласовете за Емил
Радев, с мене трябва да говориш - напомня пак той, притеснен, че сделката започва
да се изплъзва. Не съм като
тия, дето купуваха за ДПС, не
мога да ти предложа 65 гласа,
само 28 имам, но ги гарантирам - продължава човекът.

Понеже вече сме обиколили
няколко врачански села, знаем, че не това е типът продавачи на гласове и приказките са му само фукане. Да
си продавач на гласове обаче
рязко ти вдига статута в
социалната йерархия и човекът старателно продължава
да си поддържа легендата,
която преди малко си е измислил.
- Не мога да те разбера сега
за какво си дошъл? Ще купуваш ли за местните избори
или няма да купуваш?
- Не бе, журналисти сме,
обикаляме селата и се опитваме да разберем как са се купували изборите.
- Журналисти - друг път!
Ти кажи колко гласа искаш
през октомври, вади парите
и да говорим сериозно, така
само си губим времето!
На масите пред кръчмата,
в която се продават невероятни артикули в стъклени
бутилки като „Етър“, „Ябълка“ и зловеща черна течност
с надпис „Кола“ с вкус на водни боички, са седнали 11
души. Осем са българи, трима са цигани. Но точно един
от циганите взривява блаженото спокойствие с неочакваното признание:
- Аз пък гласувах по съвест.
Предлагаха ми пари и не ги
взех.

Шокът, който думите му
предизвикват, е неописуем.
- Не взе парите?
- Не ги взех.
- И без пари гласува?
- Гласувах.
Настава неловко мълчание.
И тогава един от българите гръмогласно се провиква:
- Абе, циганин с циганин!
Утре че те викнем да ми
изореш нивата и нема да
ти платим, щом не взимаш
пари!
Разговорът пак минава на
майтап и се насочва към другия циганин - този, за когото
е въпрос на селска чест да го
почерпиш с мента.
- Я кажи сега - и ти ли гласува, без да вземеш парите!
- Ааааа, не! Аз може да съм
‚секакъв, но досега цел живот
с избори не съм се омърсил!
Няма да гласувам и после да
ми се подиграват хората...
Тръгваме си от село Три
кладенци с напомнянето, че
октомври, ако имаме нужда добре сме дошли.
Борован
За хората, които са си учили уроците по история, Борован е известно село. Когато
Ботев стъпил на козлодуйския бряг и тръгнал към Врачанския балкан, Борован било
първото голямо село, в което
е трябвало да започне въстанието, което да катурне сул-
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тана. Но когато го стигнал,
установил, че никой няма желание да вдига въстание. Тогава поетът възкликнал:
А Борован? Борован спи!
Допреди 2-3 избора Борован беше най-голямата червена крепост, в която БСП
постигаше най-високите си
резултати в цялата страна. На тези избори победител е ДПС, следван на малка
разлика от ГЕРБ, а БСП е
далеч назад.
Над 40% от гласовете
за ГЕРБ са с преференция
за Марин Ташев Захариев,
около 20% са за Александър
Йорданов. Мария Габриел и
Лили Павлова, които имат
най-много преференции в
цялата страна, в Борован
имат по един-два гласа на
секция.
Намираме местните гербаджии с намерение да се
заяждаме с тях:
- Извинете, знаете ли кой
е Марин Ташев Захариев?
Ентусиазмът ни обаче е
попарен от тъжната им
откровеност:
- До вчера никой не го знаеше кой е, но днес всички говорят за него...
- А той идвал ли е в Борован?
- Не, разбира се.
- А Александър Йорданов?
- И той не.
- Как си обяснявате преференциите за тях? - продължаваме да питаме.
- А вие не си ли ги обяснявате? - максимално честно
ни отговарят активистите на ГЕРБ. За да не излезе,
че не са верни на партията,
все пак отбелязват, че близо половината гласове са без
преференции. Т.е. истински.
И дебело подчертават, че
ДПС е купило повече.
На територията на община Борован живеят шестима турци - работливи и
уважавани хора, които са
се преселили преди 4 години
от Добрич. Съотношението
между циганите и българите
е почти 50:50 с лек превес на
българите.
Циганският вот обаче се

Централната избирателна
комисия публикува в сайта си
данните от изборите за Европейски парламент в отворен, машинно четим формат,
в съответствие с Директива
2003/98/ЕО на Европейския
парламент. Данните са публикувани с решение решение
на ЦИК № 445-ЕП/29.05.2019
г. Анализът им обаче показва
несъответствия, които не би
трябвало да съществуват, ако
методиката и контролите на
ЦИК бяха спазени, разкри Биволь.
Институтът за развитие
на публичната среда вече
публикува анализ, базиран
върху данни за 12032 секции.
От него става ясно, че в 1139
секции не са отчетени преференциите от машинното
гласуване. Засегнати са всички участвали в изборите партии и коалиции.
В публикуваните отворени
данни до момента има 12223
секции и 2977 секции с машинно гласуване. Експлоатацията им е проблемна, защото
например във файла с гласовете по описание има 20 колони, а във файла са 28. При
комбиниране на тези данни
с онлайн версията на протоколите, налични на сайта на
ЦИК, създадохме база данни, в
която може да се търси и да
се сравняват резултатите, за
които има съмнения, с публикуваните PDF версии на изборните протоколи. Търсачката е
публикувана на адрес https://
elections.bivol.bg.
Отчетен ли е изобщо машинният вот?
Първото наблюдение е, че
данните за неизползвани в
броенето машинни преференции се потвърждават. Но се
откриват и още по-притеснителни несъответствия, като
например наличие на машинно подадени гласове за дадена
е разпределил почти поравно между ДПС и ГЕРБ. Това,
което прави впечатление е,
че ДПС е отхапало огромна
част от гласовете на етническите българи.
Всичко започнало така:
Преди десетина години ди-
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Изчезнали хиляди
гласове от евровота,
доказа разследване

партия, които са повече от
общия брой гласове, отчетени
за нея. Ето няколко примера с
различни партии:
Секция 042200013 в Павликени: 2 машинни гласа за
Демократична България при
нула отчетени валидни.
Секция 030601062 във Варна: 5 машинни гласа за КП
Коалиция за България при 3
отчетени валидни.
Секция 192700119 в Русе: 29
машинни гласа за ВМРО при 26
отчетени валидни…
и така нататък, общо в 91
случая в различни секции и за
различни партии.
До публикуването на статията от ЦИК не отговориха на
запитването за информация
на какво се дължи феноменът
с повечето машинни гласове
отколкото валидните.
В случай, че валидните гласове са повече от машинните, проверката не е толкова
лесна. Така или иначе виси въпросът колко са машинните
гласове, които не са отчетени
ректорката на училището
живеела с мъж, който имал
сладка далаверка от общината. На територията на Борован има старо военно летище
и общината години наред му
давала да коси тревата. От
продажбата на сеното, спо-

като валидни гласове, И съответно дали има ощетени и
привилегировани партии от
тези несъответствия.
Неработещи контроли
Броят на получените бюлетини трябва да бъде равен на
сумата от бюлетините извън урната плюс намерените
бюлетини в урната. С други
думи: разликата между доставените бюлетини по точка
А. и намерените в урната по
точка 5, трябва да е равна
на намерените извън урната
бюлетини по точка 4 в протоколите. Тази контрола обаче
не е сработила в огромен брой
секции в различни райони на
страната.
Така например в секция
020400033 в Бургас са доставени 400 бюлетини, а в урната са намерени 151. Това значи, че извън урната трябва
да има 249 бюлетини. Да, но
извън урната има 226 бюлетини. Липсват 23.
В секция 244601038 (24 ИР
София) се открива обратниред завистниците, той изкарвал около 20-30 хиляди лева годишно. Обаче на власт дошъл
кмет от БСП и прекратил
договора за косенето на летището.
Обиденият човек отишъл
при Доган (Доган е събира-

ят феномен: Доставени 700
бюлетини, в кутията 330,
а извън кутията 374, или с 4
повече.
В друга секция в София
234608034 има огромен брой
бюлетини, които не се знае
как са получени. По протокол
са получени 358, а общо вътре и извън урната има 898.
Цели 540 бюлетини повече!
Тук няма да обсъждаме
и очевидно дописваните
протоколи, като този на
заглавната картинка, в
който с малки букви са
добавяни гласове за дадени партии. Достатъчно
тревожно е състоянието
с машинните гласове и неработещите контроли на
ЦИК, която дължи на обществото ясни и смислени
отговори.
P.S. Файлът с отворените
данни е предоставен в ZIP
формат, който към момента
на публикуването на статията има следните контролни
суми: MD5 8259a2bd2d2881c82
d2661d0dfcaf302 и SHA1 b7dfe
2a1e4c19c64a3e44b414ca4b6ab
f3994b2a. След разархивиране
на файла в него се откриват
файловете votes.txt, votes_
mv.txt, sections.txt, protocols.
txt,
preferences_mv.txt,
preferences.txt,
cik_parties.
txt, cik_candidates.txt и обяснителният файл readme.txt.
В случая ни интересува дали
гласовете от votes_mv.txt са
включени във votes.txt
телен образ, който може да
символизира всеки от елита
на ДПС) и му казал: „Моята
жена е много авторитетен
човек, грамотна. Хайде да я
направиш кмет, а ние ще се
отблагодарим“.
Продължава на стр. 13
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>>ХИТОВАТА САГА ДОБРАТА СЪПРУГА ТРЪГВА В ЕФИР
НОСИТЕЛЯТ НА 31 НОМИНАЦИИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ
СЕРИАЛ ДОБРАТА СЪПРУГА ЩЕ НАПРАВИ СВОЯ ДЕБЮТ В ЕФИРА НА
НОВА ОТ 4 ЮНИ, 22.00 Ч. ПРЕДИЗВИКАЛАТА ФУРОР ПОРЕДИЦА ЩЕ
РАЗКАЖЕ С ЕПИЗОДИТЕ СИ ОТ ВТОРНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ИСТОРИЯТА
НА ЕДНА СМЕЛА ЖЕНА, КОЯТО РЕШАВА ДА ЗАГЪРБИ СТАТУКВОТО
И ИЗЦЯЛО ПОЕМА ЖИВОТА СИ В СВОИ РЪЦЕ. В РОЛЯТА НА ДОБРАТА
СЪПРУГА Е НОСИТЕЛКАТА НА ЕМИ И НАГРАДАТА НА ГИЛДИЯТА НА
ФИЛМОВИТЕ АКТЬОРИ ДЖУЛИАНА МАРГУЛИС, ПОЗНАТА НА ЗРИТЕЛИТЕ С УЧАСТИЕТО СИ В МЕДИЦИНСКИЯ СЕРИАЛ СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ.
СЪЗДАТЕЛИ НА НОВИЯ СЕРИЕН ХИТ СА РОБЪРТ И МИШЕЛ КИНГ, А
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУЦЕНТИ ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА В КИНОТО - БРАТЯТА
ТОНИ И РИДЛИ СКОТ.

>>ДЖЕЙ ЛО ОФИЦИАЛНО СТАНА МОДНА ИКОНА
АМЕРИКАНСКАТА ПЕВИЦА И АКТРИСА ДЖЕНИФЪР ЛОПЕС СПЕЧЕЛИ ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА ИКОНА НА СЪВЕТА НА АМЕРИКАНСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ. ОТЛИЧИЕТО Й СЕ ВРЪЧВА, ЗА ДА СЕ ОТДАДЕ ПОЧИТ НА НЕЙНИЯ
СТИЛ И НА НЕЙНАТА МНОГОСТРАННА КАРИЕРА. 49-ГОДИШНАТА ПЕВИЦА
ЩЕ ОТПРАЗНУВА 50-ИЯ СИ РОЖДЕН ДЕН ТОВА ЛЯТО С МЕЖДУНАРОДНО
ТУРНЕ. ВОДЕЩИ ОТЛИЧИЯ НА ЦЕРЕМОНИЯТА, СЪСТОЯЛА СЕ В БРУКЛИНСКИЯ МУЗЕЙ В НЮ ЙОРК, ПОЛУЧИХА И ДИЗАЙНЕРИТЕ БРАНДЪН МАКСУЕЛ
И РИК ОУЕНС. МАКСУЕЛ РАБОТИ С ЛЕЙДИ ГАГА И НЕОТДАВНА Я ОБЛЕЧЕ С
ЧЕТИРИПЛАСТОВ ТОАЛЕТ В ЧЕРНО И ЦИКЛАМЕНО ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА
ВЕЧЕР НА МУЗЕЯ МЕТРОПОЛИТЪН. НАГРАДАТА НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА СЪВЕТА ОТИДЕ ПРИ КУКЛАТА БАРБИ.

Джерард Бътлър
отново снима в
София

Турция пуска игрален филм за Наим
Продуцентската компания Dijital
Sanatlar Yapimevi пусна първия тийзър на
очаквания с голям
интерес биографичен
филм за покойния
легендарен щангист
Наим Сюлейманоглу.
В неговата роля ще
се превъплъти 20-годишният
актьор
Хаят Ван Ек, който
е роден в Амстердам
в семейство на холандец и туркиня.
Продуцент на лентата е Мустафа Услу,

чийто последен филм
за една от звездите
на турската музика
Мюслюм Гюрсес бе
гледан от рекорден
брой зрители. Режисьор на филма е Йозер Фейзиоглу, а консултант е братът
на Наим Мухаррем
Сюлейманоглу, също
щангист и треньор,
пръв помощник на
брат си приживе. В
продукцията са ангажирани известни
турски
актьори.
Ролята на бащата

>>БОЧЕЛИ НЕУЗНАВАЕМ
БЕЗ БРАДА
Оперният ас
Андреа Бочели се
появи с перфектен костюм в 3
части и елегантни
очила, но без
фирмената си
брада в Москва.
Той даде интервю
за руския Слави
- Иван Ургант.
Бочели снощи
пя на сцената
на Кремълския
дворец на конгресите с местната и световна
звезда Ана Нетребко, със съпруга й Юсиф Айвазов и тяхната
гостенка Олга Перетятко. Тенор номер 1 в света призна, че
най-вълнуващите му изпълнения били на сватбата и погребението на откривателя си Павароти, на което другият глас
бе нашата Райна Кабаиванска. А попзвезди за дуети избирал
по желание на децата си.

на Наим е поверена
на актьора Йеткин
Дикинджилер, известен изпълнител и в
турските
сериали.
В кожата на първия
треньор на Наим,
роденият в България щангист Енвер
Тюркилери,
който
се изселва в Турция
през 1989 г., ще бъде
поверена на Гюркан
Уйгун.

>>КРАЛИЦАТА ПОЧЕРПИ С АГНЕ
И ЯГОДОВ ДЕСЕРТ ТРЪМП

четете още на

www.19min.bg

Бляскава
премиера на
Червило и
Барут
Двамата поети се събраха за премиерата на стихосбирката Червило и Барут. Водещ на събитието бе
Елица Стойчева, която стартира
вечерта с две избрани стихотворения от книгата. Мартин и
Александра се качиха на сцената,
за да разкажат повече за познанството си и идеята зад първата си
съвместна стихосбирка. Двамата
автори се срещат малко преди
появата на втората стихосбирка

на Мартин Стратиев – Тероар, на
която Александра е редактор.
Той вече е ветеран в поезията
– Червило и Барут е третата му
книга, докато за Александра тя е
поетичен дебют. Мартин работи
като фейсконтрол в столично заведение и се занимава от години с
различни благотворителни каузи
в полза на деца, а Александра е
главен редактор в модната телевизия Codefashion.

Кралицата почерпи с агне и ягодов десерт
Тръмп. Гостите, включително първата дама
Мелания и четири от петте деца на Тръмп,
вечеряха в балната зала на Бъкингамския
дворец с кралското семейство. Менюто беше
избрано от четири възможни алтернативи,
представени от кралските готвачи. Изборът
включваше английско пенливо вино от 2014 г.
от Windsor Great Park, на цена от 38 паунда и
скъпо Шато Лафит-Ротшилд от 1990 г. , чиято
цена достига до 1 400 паунда за бутилка. Известно е, че Тръмп обича десертите, затова се
е наслаждавал на ягодов пудинг, направен от
хрупкави бисквити, сметанов крем и пресни
ягоди. Общо 170 души присъстваха на банкета,
включително премиера Тереза Мей, висши
министри от кабинета и комисаря на полицията в Лондон.

Да се впусне в нов екшън в името
на президента на САЩ под значката на агент Майк Банинг – това
крои звездата Джерард Бътлър.
„Ако третият се хареса, може би
ще направим и четвърти“, обясни шотландецът в навечерието на
премиерата на първия трейлър на
новата част от франчайза. Към
момента звездата е реализирал филмите от поредицата си именно
у нас, като клапата за последния

Кралска особа в Софийската опера
През последните години
софийската опера привлича сред публиката си все
повече чужденци. Зрители
от 15 държави многократно

посетиха София, за да гледат
у нас тетралогията на Вагнер
Пръстенът на Нибелунга.
Преди две вечери европейски благородник удостои

щракна миналата пролет в София.
Тогава той пристигна в България
заедно с кученцето си Шушка, което спаси от Витоша. Ако реши да
заснеме и четвърта част на Код,
вероятно най-добрият му приятел
отново ще му прави компания на
терен, съобщава агенция Монитор.
Код: Ангел ще направи премиерата
си на 23 август, очакванията са за
боксофис между 150 и 240 милиона
долара.
с присъствието си представление на Операта. Принц
Шарл-Филип дьо Орлеан
реши да гледа в София операта Пепеляшка. „Операта винаги е като някакъв вид магия.
Знаем историята, очакваме
красиво представление, каквото сме сигурни, че ще бъде.
Нежна музика, великолепни
гласове, всичко е невероятно”,
сподели Орлеански пред БНТ.
Макар вероятно спектакълът да не е избран нарочно,
историята, в която принцът се
влюбва в Пепеляшка, може би
е очаровала истинския принц
и неговите приятели.
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ХОРОСКОП

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

Овните да разчитат
повече на себе си. Лъвовете
трябва да изяснят
програмта си. Повод за
размисъл при Везните.
Стрелците да укротят
темпото.
Козирог

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Повече разчитайте на себе си
и не прекалявайте със забележките си към околните.
Недоволството ви може да
породи желание у някои
за дистанция.

Не правете
неща, които
ви отегчават,
ефекта ще е
нулев. Безполезно харчене
на енергия и време. Добро
предложение може да ви
заинтересува, близките ви
също, стига да му обърнете достатъчно внимание.

Има много неща,
за които си струва да се зазмислите. Днес ще
забавлявате хората около
Вас с прекрасното си чувство за хумор. Чувствате
се в изключително добра
форма и сте готови за
нови подвизи.

Усмихнете
се, по-ведро.
Имате толкова
приятни и интересни неща за вършене,
така че няма място за
тъга. Всичко около вас се
нарежда чудесно просто
имайте малко търпение
и не страдайте.

Излиза от 01.09.2008 г.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Лъв

Скорпион

Имате нужда от
разтоварване,
затова едва ли
ще предпочетете
работата пред почивката
днес. Спокойни сте за развитието на професионалните ви ангажименти, а това
ще ви даде възможност
наистина да успеете да се
разтоварите.

Внесете повече яснота в
програмата си,
планирате много задачи, но и текущите
такива не са по-малко.
Очакващите развитие
на личен въпрос ще го
получат и то няма да ги
разочарова. Погрижете
се да не ви липсва нищо.

Близнаци

Дева

Готовността
Ви да заявите
претенциите си в
дадена ситуация
ще Ви помогне. Откритостта и смелостта ви ще
ви донесат предимство и
ще Ви поставят в изгодни
позиции. Доверието, което
гласувате на приятелите
си ще Ви се върне и ще Ви
възнагради.

Телец

Късметът ви
работи. Не се
захласвайте по
скъпи вещи,
моментът не е подходящ
за това. Приемете подоверчиво съветите на
ваш близък, особено ако
се отнасят до обещаващи
инвестиции.

времето
Днес времето над страната ще бъде предимно
облачно с превалявания
от дъжд. Mинималната
температура ще бъде 9°,
а максималната 26°.
В София ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде
11°, а максималната 19°
В Пловдив ще има променлива облачност с гръмотевични бури и валежи от дъжд. Минималната
температура ще бъде 12°, максималната 22°
Във Варна ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 18°,
максималната 24°
В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 17°,
максималната 24°
В Перник ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 11°, максималната 22°

Стрелец

Около вас има
хора, които с
готовност ще
ви предложат
услугите си, стига да не
ги отхвърляте. Не бъдете
прекалено мнителни,
защото може да изгубите. Събития ще обърнат
нещата във ваша полза.

Укротете темпото. Денят ви ще
мине спокойно,
ако съумеете
да не се забъркате в
нито една конфликтна
ситуация около себе си.
Отпуснете се и се наслаждавайте на спокойствието около вас.

Нужна Ви е още
малко увереност, за да
успеете. Подкрепата на близките Ви
може би ще я осигури.
Можете да си позволите да предприемете порисковани начинания в
деловата сфера.

София 1000,
ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
Изданието използва снимки от

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg

МИЛЕНА САВОВА

Съсредоточете се
върху работата си
и ще постигнете
повече. С наличните финанси ще балансирате нуждите си успешно.
Отпуснете се и се повеселете
вечерта.

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: 13о max: 21о

min: 12о max: 24о

Варна

Велико Търново

min: 18о max: 24о

София

min: 11 max: 19
о

о

Пловдив

Перник

min: 11о max: 23о

Бургас

min: 17о max:24о
min: 11о max: 22о

min: 12о max: 22о
Кърджали

Сандански

min: 10 max: 21
о

о

min: 11о max: 22о

ЗЕЛЕНИТЕ ВЕЧЕ БИЯТ МЕРКЕЛ, БИЗНЕСЪТ Й ИСКА ОСТАВКАТА
ЗЕЛЕНИТЕ ИЗПРЕВАРИХА КОАЛИЦИЯТА НА КАНЦЛЕРА АНГЕЛА
МЕРКЕЛ И БАВАРЦИТЕ, ЗА ДА СТАНАТ НАЙ-ПОПУЛЯРНАТА ПАРТИЯ В
ГЕРМАНИЯ, ПОКАЗВА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. ДРУГИТЕ ПАРТНЬОРИ НА КАНЦЛЕРА ОТ ГЕРМАНСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПАДНАХА ДО НАЙ-НИСКОТО СИ НИВО СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ЗАСЕГА ВОДАЧЕСТВОТО НА ЕКОЛОЗИТЕ Е САМО
ПРОЦЕНТ – 27 СРЕЩУ 26 НА СТО ЗА КАРАЩАТА 4-И МАНДАТ ГЕДЕРЕЙКА. САМО ЗА СЕДМИЦА МЕРКЕЛ Е ИЗГУБИЛА 2% СЛЕД ЕВРОВОТА,
КОЕТО ЯВНО СЕ ДЪЛЖИ НА ОТХВЪРЛЯНЕТО НА КАНДИДАТА Й ЗА ШЕФ
НА ЕК И ПРИЯТЕЛ НА ЦВЕТАНОВ – МАНФРЕД ВЕБЕР, С КОЕТО МАКРОН
ПОКАЗА, ЧЕ ТОЙ Е ЛИДЕРЪТ НА ЕС. НАЦИОНАЛНОТО ДОПИТВАНЕ СЕ
ПРОВЕДЕ ОТ 27 ДО 31 МАЙ ОТ FORSA ОТ ИМЕТО НА ГЕРМАНСКИТЕ
ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ RTL И NTV. ТО ДАДЕ ОСНОВАНИЕ НА
НАЙ-ВЛИЯТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НЕМСКИЯ БИЗНЕС ДА ПОИСКА
ОСТАВКА И ДА ИЗРАЗИ НЕДОВЕРИЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОДКРЕПАТА ЗА
ПРАВИТЕЛСТВОТО.

e-mail: office@19min.bg
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Както 19 минути
многократно писа
предварително,
3
млрд.лв. ще искат
САЩ за 8-те самолета Ф16, вместо 1,8
млрд.лв., които ние
гласувахме с решение
на парламента, че
можем да дадем. Конгресът на Съединените щати вчера „даде
разрешение България
да има възможност
за придобие на цялостен пакет от 8 многоцелеви самолета на
стойност 1,673 млрд.
долара”, което всъщност прави 2 922 731
000 лева.
Толкова са бюджетите за здравеопазване или за образование на България за
година или сборът от
парите на хазната за
вътрешни работи и
отбрана годишно. С
тези пари минималната пенсия може да
стане по-висока от
средната в момента,
а всички останали да
бъдат преизчислени,
така че възрастните
хора да получават достойно заплащане.
Разликата е 1 122
000 000 млрд.лв., а ако
законът в България се
спазва, няма как харчът да бъде направен, понеже волята
на Народното събрание – висшият орган
в парламентарната

1,122 млрд. повече
иска САЩ за
Ф16, отколкото
даваме, само 19’
улучи цената

република, е рамка с
таван от 1,8 млрд.
лева. Още по-трудно
би било обяснението
на
правителството за допълнителен
харч от над милиард
на фона на фалирали
общини и болници из
цялата страна баш
преди местните избори, в комбинация с

ужасяващи пътища.
Решението да се
подпише или не сделка за Ф16, което
трябва да вземе лично премиерът Борисов, е още по-сложно заради факта,
че президентът на
Франция
Макрон,
който вече има решаваща роля в ЕС и

това личи по спрения от него избор
на подкрепяния от
ГЕРБ Манфред Вебер
за европремиер, категорично нареди:
ЕС да откаже да
купува военна техника на производители, които не са от
членовете на Съюза.
Това означава забрана

както за инвестиции
в руско, така и в американско въоръжение.
Не е тайна, че Макрон и Франция имат
дългогодишна
позиция за европейска армия, което – особено
при президент като
Тръмп в САЩ, означава и обща европейска
насоченост в това
направление и отслабване на значението на НАТО.
Американската
позиция обаче е за
насърчаване на военно-промишления
комплекс – типично
за републиканска администрация. Така
че Вашигтон трудно би приел НЕ от
България, след като
веднъж е казала ДА,
макар експертно да
бе решила друго нещо
преди това и да бе
направила европейски избор.
Напомняме, че освен щатския Локхийд
– Мартин, кандидати за поръчката на
самолети за българската бойна авиация
бяха две компании от
ЕС – една от Швеция
и още една от Италия, а самата Франция също търгува с
тази стока.

четете още на

www.19min.bg
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Кипърска гражданка
по документи е мажоритарен собственик
на Славия. Това става
ясно от подадените
декларации на клубовете от Първа лига,
в които те трябваше
до 31 май да посочат
реалните си собственици, каквото е изискването по новия Закон за мерките срещу
изпирането на пари.
Проверка на Гонг показа, че може би найинтересните данни са
около Славия.
Най-старият столичен клуб, чийто прези-

СПОРТ
НОВИНИ

www.19min.bg

Кипърка се оказа
собственичка
на Славия
дент е Венцеслав Стефанов, има за основен
собственик Електра
Еротокриту от Лимасол (Кип), която
притежава 65.57% от
капитала на дружеството, а прекият
контрол върху клуба
се упражнява от установената също в
Кипър фирма Алмара Трейд Лимитид с
представител Димитър Радев.
Последният факт
най-вероятно се дължи на сделката за
апортирането на общински имоти в полза

на Славия, включително и стадиона. Скандалът датира от 1999
г. Тогава общинското
дружество Софийски
имоти (б.р. - то и сега
на книга упражнява
непряк контрол върху
ПФК Славия чрез представителя Димитър
Шивачев)
апортира
земята на базата на
Славия в ново акционерно дружество. Самите обекти - стадион, басейн, хотел
и зали, преди това са
преобразувани от публична в частна общинска собственост.
В
декларацията

също така е вписано,
че юридическото лице
или друго правно образувание, чрез което се
упражнява контрол,
е Алмара Трейд Лимитид (Кипър).
Сред
по-големите
клубове в Първа лига
няма особени изненади - братята Кирил и
Георги Домусчиеви са
собственици на Лудогорец, председателят
на Надзорния съвет
на Левски Георги Попов се води и мажоритарен акционер на
клуба. В ЦСКАпък основните дялове държат Гриша Ганчев и
Юлиян Инджов, който
все още е със своите
акции въпреки анонсираното намерение да
ги прехвърли в полза
на Ганчев. Двамата

държат по 38.1% от
дружеството ЦСКА1948, което пък е едноличен собственик на
ЦСКА .
Христо Крушарски и
Георги Самуилов държат съответно Локомотив (Пд) и Ботев
(Пд), а държавният
ТЕЦ Марица-изток 2
продължава да е собственик на Берое.
Любопитното е, че
до 31 май не са предоставени данни на
Витоша (Бистрица),
където рита премиерът, Етър, Дунав
и Ботев (Вр). В последните три клуба
местните
общини
в малка или голяма
степен участват в
управлението и финансирането на отборите.

>>ЛУДОГОРЕЦ ОСТАВА НАЙ-ПРЕДНО
КЛАСИРАНИЯТ НИ ОТБОР В ЕВРОПА
Лудогорец остава най-предно класираният български отбор в ранглистата
на УЕФА. Шампионът от последните
осем години заема 58-ото място с
коефициент 27.000.
За миналия сезон Лудогорец бележи
отстъпление, като е събрал четири
точки спрямо седем и осем за предните две състезателни години. През есента съставът игра в групите на Лига
Европа, но не успя да ги прескочи.
Всички останали български отбори
са класирани с повече от 200 места
по-назад, като са с националния
коефициент 3.500. Системата на УЕФА
отчита последните пет сезона и взима
предвид по-високия резултат - или
клубния коефициент, или националния.
ЦСКА е най-високо класиран (289-о
място) с клубен коефициент 2.000,
натрупан от участието в Лига Европа
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през миналия сезон, когато отстрани
Рига и Адмира (Вакер), но отпадна от
Копенхаген
През лятото Лудогорец ще играе в
квалификациите в Шампионската лига,
а ЦСКА, Левски и Локомотив (Пловдив) ще се впуснат в предварителните
кръгове в Лига Европа.
Реал Мадрид е начело в класацията
със 146точки, следван от Барселона със 138 и Байерн със 128.

show@19min.bg
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Как ГЕРБ и ДПС купиха вота на Северозапада
Продължeние от стр. 6-7
Дали тази история е вярна,
или не, едва ли някой може да
каже, но e факт, че кметицата на Борован е издигната
през 2011 г. от коалиция на
СДС, ДПС, ДСБ и Движение
Свободен избор и вече втори
мандат е от ДПС.
Технологията на купуването
В село Добролево, за чиято
кръчма нашият автор Николай Фенерски разказа преди
изборите, едната секция е с
преобладаващо (но не изцяло)
ромско население.
Седмица преди изборите
дошли купувачите от ГЕРБ.
Не е имало нито принуда,
нито насилие - спуснали само
паролата - който иска да
продаде гласа си, да отиде в
едно от кафенетата и да си
поръча кафе. Заедно с кафето получава 50 лева ресто.
През цялото време на масата до бара е седял униформен полицай, за да следи
да не стане гаф, твърдят
местните хора.
Обаче...
В деня за размисъл дошли
купувачите на ДПС. Размяната на парите се извършвала на площада, а на 20
метра отново е стояла патрулка.
Те вече предлагали по 100,
а не като ГЕРБ по 50 лева. И
се получила циганска работа
- някаква част от хората
взели пари и от едните, и от
другите.
И сега на ГЕРБ в Добролево не им излизат 30 гласа, за
които са платили.
Голямата драма в Добролево е, че купувачът за ГЕРБ
привиква един по един хората, на които е платил, и ги
тормози защо са взели парите, а не са си изпълнили уговорката. Но понеже не знае
кои 30 от платените 100
избиратели са го измамили,
привиква всички, включително и честните. И честните, и нечестните плачат

и се кълнат, че не са те измамниците, но не могат да
представят доказателства.
Купувачът им е заръчал освен
да гласуват с преференция за
Марин Захариев, да снимат
и бюлетината. Секционната комисия обаче разбрала и
прибирала телефоните преди
тъмната стаичка.
ДПС в такива разпри не
влизали, нито гонели отчетност. Приели са, че фирата е
неизбежна, раздали са парите, надявайки се на съвестта на хората. В 90% от случаите се оказало, че хората
имат съвест...
Пито-платено
В община Борован, където кметицата е от ДПС, не
всички гласове за листата на
Мустафа Карадайъ са купени
с пари. Много са купени с обещания.
„На предишните избори
ДПС ни платиха. После отидохме при кметицата да ни
назначи по програми, защото сме гласували за нея. Тя
обаче каза - гласували сте,
дала съм ви пари. Всичко е
пито-платено“, разказват в
Борован.
Кметицата, подобно на Доган, е събирателен образ - при
по-подробен разговор става
ясно, че този диалог не е бил
воден лично с нея, а с някой
неин роднина или служител.
Така или иначе в главите на
хората е останало, че имат
избор - или взимат парите и
не търсят работа, или гласуват за ДПС и ще бъдат назначени на работа по социални
програми.
До общината и точно пред
клуба на ГЕРБ е паркът на Борован. „Знаете ли какво беше
тука тая сутрин - разказват
ни местните гербаджии. - Имаше поне 200 цигани, които бяха
дошли да ги назначават по програми. Програми обаче в Борован няма“, злорадстваха те.
Само ден по-късно обаче
социалният министър Бисер
Петков обяви, че близо 2400
ще работят в следващите 3

до 6 месеца по новоотпуснати програми за заетост.
Т.е. хората не са излъгани,
държавата ще оцени, че са
гласували без пари за ДПС.
Другият инструмент за
контролиране на вота са
„петдневките“.
По закон, за да получи социалната си помощ, социално
слабият трябва да отработи
5 дни. В последната половин
година в село Добролево никой
не е отработил нито ден. Месец преди изборите събрали
социално слабите и им казали:
„Нали разбирате, че всички
сте в нарушение. Ако гласувате за ДПС, ще ви се размине.
Ако гласувате за друг - горите
с помощите.“
И сега в Добролево всички
социално слаби се бият в гърдите, че са гласували за ДПС.
Разбира се, не навсякъде
ДПС са били толкова ларж.
В райони, в които са купували гласовете през двама или
трима посредници, изведнъж
за задните номера в листите
изникват много преференции.
Кои са купувачите?
Хората, които физически
дават банкнотите на гласоподавателите, са основно 2 групи. Едните са от т.
нар. престъпен контингент.
В София бихме казали, че са
„мутри“, но за Борован тази
титла е силно пресилена.
Става дума за обикновени
бандитчета и кокошкари на
най-ниско ниво.
Другата група приносители на парите са местните
земеделски кооперации. Много от тях - повече от половината, са отказали да се включат в тази мръсна игра. Но
известна част, особено хора,
които вече са направили бившите кооперации своя лична
собственост, са се включили
мащабно.
Всяка от тях е получила
номерче на преференция, с
която да отчете приноса си.
Това обяснява защо няколко съседни села гласуват
масово за Емил Радев, а Ма-

рин Захариев и Илия Лазаров
имат нули.
В съседните няколко села
пък почти всички преференции са за Марин Захариев, а
Емил Радев има нула.
В село Крива бара ГЕРБ има
160 гласа. 146 от тях са за
секретаря на СДС Илия Лазаров - последен в листата.
В някои села обаче е имало повече от един купувач и
гласовете са се разпределили
между Александър Йорданов и
Младен Шишков, примерно.
Бившият председател на
парламента и автор на крилатата реплика „Днес е един
добър ден за българската
демокрация“ е получил 2616
преференции във Врачанския
избирателен район. В трите
много по-големи софийски района, където поне има шанс
някой да го е чувал, Йорданов
получава далеч, далеч по-малко.
Тази любов към задните
номера е още по-странна заради факта, че ГЕРБ имат
врачанин в листата - уважаваният местен лекар Иво
Ралчовски. В малкото села, в
които не са се купували избори, той има колкото или
дори повече преференции от
Мария Габриел. Но там, където се е разкешвало, резултатът му клони към нула.
Ако случайно прокуратурата иска да провери кой е дал
парите на дребните бандитчета и зърнарски босчета, за
да купят изборите, хората в
Криводол и Борован охотно
разказват за бивш общински съветник и сина му, които имат много проекти по
ПРСР, и за шеф на местна
кабелна телевизия, който
също имал много проекти.
Тъй като фактура за рушвет няма, ще спестим имената им, но силно се надяваме,
че някой ще се поинтересува
дали изборите не са купени
именно с парите от Европа
и проекти не са раздавани на
свои хора, за да платят вота
с тях.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Хамалски услуги, транспорт
02/ 9588802, 0888/ 436 224
www.mestim.com
-----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 /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот
с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев
10.45 Мускетарите 3 тв филм /5
епизод/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 Сафарито на Скаут тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Мускетарите 3 тв филм /6 епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
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 Студио Футбол Коментарно
предаване
21.45 УЕФА Лига на нациите: Португалия
- Швейцария, полуфинал пряко
предаване Португалия
23.50 Съдебни хроники: Двойният грях
тв филм /България, 1990г./,
режисьор Пламен Масларов,
в ролите: Ицхак Финци, Бетина
Чампоева
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доброто/ /п/
02.20 Някой друг игрален филм /п/ (14)
04.40 Днес и утре
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.4 еп.8
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.21
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.47
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.2 еп.11
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ сериал, с.13, еп.20
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.15
21.00 Премиера:„Вътрешен човек“ сериал, еп.3
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.16
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.173, 174
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 „Черешката на тортата“ - предаване на NOVA, нов сезон
21.00 „Дом за всеки“ - предаване на
NOVA, нов сезон
22.00 „Добрата съпруга“ - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 21
00.30 „Костюмари“ - сериен филм,
сезон 6
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
4 /п/
09.10 „Всички обичат Реймънд“ сериал, сезон 6 /п/
10.00 „Последен изход“ - сериал /п/
11.00 „Тринайсет“ - сериал, сезон 2 /п/
12.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 8
14.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 4
15.00 „Последен изход“ - сериал

16.00 „Свободна територия“ - екшън
с уч. на Робърт Дювал, Кевин
Костнър, Анет Бенинг, Майкъл
Гамбън, Майкъл Джетър, Диего
Луна, Джеймс Русо и др. /п/
19.00 „Тринайсет“ - сериал, сезон 2
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 3
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22.00 „Договорът“ - екшън с уч.
на Морган Фрийман, Джон
Кюсак, Бил Смитрович,
Джейми Андерсън, Меган
Додс и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 3 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
06.15 „В кадър“
07.00 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 6
08.50 „Шпиoни“ - семеен филм с уч. на
Ема Робъртс, Крис Потър, Ричард
Кайнд, Пат Морита, Дебра Джо
Ръп, Джей Бразо, Мусета Вандер,
Бари Бостуик и др. /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 8
12.00 „Невъзможен романс“ - романтична комедия с уч. на Шон
Робъртс, Алекса Пена Вега, Лея
Гибсън, Крис Шийлдс и др.
14.00 „Новата бавачка“ - романтична
комедия с уч. на Ашли Уилямс,
Сам Йегър, Хана Черами, Кийфър
О‘Райлии др.
16.00 „Първият отмъстител: Войната на
героите“ - екшън с уч. на Крис
Евънс, Робърт Дауни Джуниър,
Скарлет Йохансон, Себастиан
Стан, Антъни Маки, Джеръми
Ренър, Пол Бетани, Елизабет
Олсън, Пол Ръд, Дон Чийдъл,
Емили Ван Камп, Даниел Брюл
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6
21.00 „Пърл Харбър“ - драма с уч. на
Бен Афлек, Джош Хартнет, Кейт
Бекинсейл, Куба Гудинг мл., Дженифър Гарнър, Алек Болдуин,
Джон Войт, Том Сайзмор и др.
00.50 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6 /п/
01.50 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 6 /п/
FOX
05.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 15
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 5
06.25 Психаротерапия - втори сезон,
еп. 20
06.45 Психаротерапия - втори сезон,
еп. 21
07.10 Касъл - пети сезон, еп. 7
08.00 Касъл - пети сезон, еп. 8
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 15
09.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 4
10.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 5
10.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 10
11.40 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 11
12.35 Доказано невинни, еп. 2
13.30 911 - първи сезон, еп. 10
14.25 От местопрестъплението: Маями,
еп. 15
15.20 Касъл - пети сезон, еп. 9
16.15 Касъл - пети сезон, еп. 10
17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 16
18.05 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 4
18.35 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 5
19.00 Психаротерапия - втори сезон,
еп. 22
19.30 Психаротерапия - трети сезон, еп. 1
20.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 12

21.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 13
22.00 Доказано невинни, еп. 3
22.55 911 - първи сезон, еп. 1
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 16
00.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 6
01.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 7
01.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 12
02.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 13
03.20 Живите мъртви - пети сезон, еп. 15
04.05 Куантико - втори сезон, еп. 15
04.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 7
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.16, 17
08.00 „Отрова за мишки“ - комедия,
криминален (България, 2014),
режисьор Константин Буров, в
ролите: Николай Йовин, Иван
Панайотов, Бисер Маринов,
Петър Генков, Лора Декова,
Петър Върбанов, Димитър
Терзиев и др.
09.45 „Пистолет, куфар и 3 смърдящи
варела“ - екшън, комедия,
криминален (България, 2012),
режисьор Георги Костов, в
ролите: Тодор Доцев, Рая Пеева,
Георги Кадурин, Асен Блатечки,
Николай Върбанов, Деян Донков,
Ивайло Захариев, Владислав
Карамфилов и др.
11.45 Телепазар
12.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.18, 19
14.00 Телепазар
14.15 „Феноменалният Бърт Уондърстоун“ - фентъзи, комедия,
приключенски (САЩ, 2013),
режисьор Дон Скардино, в ролите: Стив Карел, Люк Ванек, Стив
Бушеми, Оливия Уайлд, Джим
Кери, Джеймс Гандолфини, Алън
Аркин, Дейвид Копърфийлд и др.
16.15 „Усмивчица“ - комедия (САЩ,
Германия, 2007), режисьор Грег
Араки, в ролите: Ана Фарис,
Джон Кразински, Адам Броуди,
Бен Фалкон и др.
18.00 Телепазар
18.15 „Уолстрийт: Парите никога не спят“
- драма (САЩ, 2010), режисьор
Оливър Стоун, в ролите: Шая
ЛаБаф, Майкъл Дъглас, Кери
Мълиган, Сюзан Сарандън,
Франк Лангела, Джош Бролин,
Чарли Шийн, Мартин Шийн,
Натали Моралес и др.
21.00 „Специален доклад“ - фантастика,
екшън, трилър (САЩ, 2002),
режисьор Стивън Спилбърг, в
ролите: Том Круз, Колин Фарел,
Саманта Мортън, Макс фон
Сидов, Нийл Макдона и др.
00.00 „Големи топки“ - комедия, спортен
(САЩ, Германия, 2004), режисьор Роусън Маршал Търбър,
в ролите: Бен Стилър, Рип Торн,
Винс Вон, Кристин Тейлър и др.
01.45 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал
03.45 „Тайният живот на вторите
съпруги“ - романтичен, драма
(тв филм, Канада, САЩ, 2008),
режисьор Джордж Менделюк,
в ролите: Андреа Рот, Брайън
Макнамара, Дан Пейн, Лора
Солтис, Джил Морисън и др.
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 Да нарисуваш престъпление сериал, криминален
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 Сила - криминален сериал
23.15 Ликвидация - криминален 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
07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11:35 Иноватори – док. поредица на
Bloomberg
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14:00 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 Предприемачи – 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 Светът е бизнес с Николай
Кръстев
20:30 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков
21:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21:30 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
22:00 Мечтатели – док. поредица на
Bloomberg
00:00 Бизнес старт – сутрешен
блок с Живка Попатанасова и
Христо Николов /п./
02:00 VIB – док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./

Водоравно: Кок. Барикада. Одеса. Риган. Лимасол. Сап. Радомир. По. Нога. Ефенберг. Бяло море. Ала. Илитерат. Ина. Канети. Сантос. Металика. Мотив. Рен.
Кати. Кон. Пенелопа. Га. Офис. Тамара. Лавис. Дам. Фир. Гид. Да. Ат. Ка. Халф. Братан. Останкино. Ивакин. Абати. Асана. Ар. Ана. Клеон. Пат. Приста. Скилида.
Паротит. Рев. Комар. Роселини.
Отвесно: Бек. Мараня. Апокалипсис. Рио. Риполин. То. Ад. Твари. Миг. Големинов. Хаан. Спа. Карамитев. Фиданка. Тар. Кана. Отит. Писалки. Кар. Дере. Арес.
Финал. Ор. Калофер. Лен. До. Ресто. Име. Асинета. Боа. Окис. Комин. Так. Ламар. Баните. Дарба. На Ком. Таван. Фес. Елит. Апаш. Тапири. Сопрано. Тарикати. Аден.
Валог. Асти. Арани. Стави.
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600 км/ч

Нов плаващ влак, който може да достигне скорост от 600 км/ч, представиха в Китай. Прототипът, движещ се върху
магнитна възглавница (Маглев) беше показан в източния град Кингдао.
Разработен от държавната Китайска железопътна компания (CRRC) - най-големият световен доставчик на железопътно
оборудване, той трябва да влезе в търговска експлоатация през 2021 г., след като премине обширни тестове.
Според производителя влакът ще промени напълно транспорта в Китай, запълвайки празнината между
високоскоростния железопътен и въздушен транспорт. У нас влаковете се движат 10-15 пъти по-бавно!

Бате Гошо:

Девизът на градовете от началото на 2019 г.:
София диша,
Пловдив плува,
Варна шмърка.

-----------------------------------------:) :P :D
На черно-белите телевизори едно време картината се стабилизираше

>>СУДОКУ
лесно

с удар отгоре, а звукът с
удар отстрани. Или пък
беше обратното... Искам
да кажа, че технологията

Touch screen си я имаше
още тогава!
:) :P :D
- Може ли още една
бира?
- Да, сега ще ви донеса.
- Не бе, то аз жената
питам.
:) :P :D
Колко е хубаво, че
пораснах и не трябва
да ставам за училище в
8 сутринта! Помислих
си аз, ставайки в 7 за

умерено

работа.
:) :P :D
Ако един мъж те обича,
винаги ще трие чатовете
с другите жени...
:) :P :D
Мъжът й искаше да я засрами пред приятелите
си като им каза, че не е
добра в леглото. Остана
неприятно изненадан,
когато нито един не се
съгласи с него...
:) :P :D

- Вчера спечелих от
лотарията сто хиляди!
- Браво! А как реагира
жената?
- Ами тя от радост
онемя.
- Ехааа, как може толкова щастие наведнъж!?
:) :P :D
Един кашлял, но
докторът сгрешил и му
предписал лекарство
против запек! След
два дена пациентът се
връща при доктора с
40-годишно уиски и му
благодари! Докторът се
чуди как е помогнало
лекарството, а кашлящият обяснява:
- Ами спрях да кашлям,
защото се изпусках!
:) :P :D
Посегнаха и на кренвиршите, ще им слагат
месо..
:) :P :D
Пернишка поговорка:
- Най-лесно се взема
кръв от носа...
:) :P :D
Видиш ли жена - шофьор да пуска чистачките в слънчево време
- ПАЗИ СЕ!!! Ще завива!
:) :P :D
В Перник детската
градина се брои за
военна служба

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

