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Агромах се
завръща,
държавата
я черпи с
222 млн. лв.
за нищо
работа
>>ВЛАСТТА ИЗБРА НАЙ-СКЪПАТА
ОФЕРТА ПРИ РАЗЛИКА НА ЕДИНИЧНИТЕ
ЦЕНИ В 400% - 44 000 000 ЛВ. НАД
ПРЕДВИДЕНОТО
БЪЛГАРИЯ.стр.2-3

Астероид с размери на футболно игрище може
да удари Земята през септември

Куентин Тарантино забранява смартфоните на
снимачната площадка
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Агромах се завръща, държавата я черпи с 222 млн. лв. за
нищо работа
кмета на Симитли и
премиера Бойко Борисов.
Напомняме, че през
същата 2016г. при
акция на спецпрокуратурата, ГДБОП и
НАП спипа служителка на Агромах, която
се опита да изнесе
от офиса недекларирани пред НАП 1 млн.
евро, напъхани в сак.
По онова време строителната компания
тъкмо довърши лот

Властта избра най-скъпата
оферта при разлика на
единичните цени в 400% 44 000 000 лв. над предвиденото

АПИ
изненадващо
избра Обединение МБ
Лот 2-2019 за изпълнител на отсечката
Ботевград-Мездра,
пише Капитал. Обединението предлага да
да построи участъка
дълъг 13 км, за 44 млн.
лв. над предвиденото
- офертата на обединението е 222.4 млн.
лв. Надвишаването е
повече от годишните
бюджети на България за туризъм и за
спорт, взети заедно!
Победителят се състои от компаниите
Европейски пътища
(със старо име Пътища Пловдив на Георги Гергов, свързано
с бившето Агромах,
сега Грома холд), Водно строителство Благоевград (пак от

кръга на Грома Холд,
познати до миналата година като Агромах) и словашката
Вахостав-СК.
Сочената за фаворит Джи Пи груп,
която предложи найниска цена от всички участници - 174.4
млн. лв. изгуби надпреварата. Разликата
между двете оферти е
почти 50 млн. лв., което е почти една-трета от прогнозната
стойност на цялата
поръчка. При положение, че именно цената
уж беше критерият
с най-голяма тежест
при оценката на офертата 60%. Официално
соченото основание за
по-високото класиране
на скъпата оферта е
по-доброто техниче-

ско предложение. АПИ
пък отстрани предварително останалите четири кандидати, сред които ГБС и
Трейс груп холд.
Разликата в единичните цени, които
предложи
консорциумът от кръга Агромах възлизат на поне
400%. Строител на
пътища обясни пред
Капитал, че няма обоснована логика в такова разминаване.
Стойността на проектирането също е
различна, като обаче
офертата на Евро-

Захариева: Няма да правим
компромиси с Македония

"Няма да правим компромис, от С. Македония не
искаме нищо повече от
истината", заяви пред Nova
външният ни министър
Екатерина Захариева във
връзка с отказа на България за съвместно честване
на Гоце Делчев.
„Делчев е казал какъв е
българин, писал го е десетки пъти”, подчерта външният министър.
По думите на Захариева едно от „най-основните неща, които
България очаква“ от С. Македония, е да промени съдържанието на
учебниците по история. Тя напомни на южната ни съседка, че „ започването на преговори за присъединяване към ЕС не е гаранция
за влизане вСъюза”.

пейски пътища е за
2.5 млн.лв., а на Джи
Пи четири пъти повече - за 10 млн. лв.
Най-шокиращата разлика обаче е в строителството: 53 млн.
лв., като победителят
е предложил цели 209
млн.лв.
Има нов начин на
плащане, при който
цялата стойност на
договора ще се разплати, след като бъде
подписан Акт 16 за завършване на обекта.
Това означава, че каквито и да било скрити недостатъци на

по-евтините оферти
би трябвало да бъдат
видени и поправени
преди плащането на
свършената работа.
Според източник на
Капитал така оскъпяването може да е
още с около 10%.
Припомняме, че до
2016г. фирмите от обкръжението на Грома
холд спечелиха търгове за над 200 млн.
лв. Успехът им секва,
след като неформалният собственик на
Агромах Методи Бачев
отправи нецензурен
коментар, свързан с

В. Енчев: Да сменим комисията
или да я напуснем

„Или да се оттеглим от комисията, или да сменим поне част от
българския екип в нея”, предложи на страницата си във Фейснук докторът по международно
право Велизар Енчев. „След признанието на външната министърка, че работата на смесената
историческа комисия е в криза и
след закъснялото признание на
нейния председател, че имаме
фундаментални различия със
Скопие, българското правителство трябва да направи избор”,
категоричен е той.
„От една година твърдя, че
нашите историци в комисията
се държат като дипломати.

А са длъжни да отстояват
позиции като експерти, което
изключва дипломатически
подход към историческите
факти! Тази дипломация
доведе до срамната подялба
на Цар Самуил, с която Скопие
признава, че той е български
цар, но в македонската столица остава неговият паметник,
без на него да има надпис, че
е български владетел. Главната
отговорност за създалата се ситуация е на председателя и зам.председателя на българската
част на комисията проф. Ангел
Димитров и доц. Наум Кайчев”,
посочи ексдепутатът.

4 на АМ Струма. Това
станало, докато прокурори, антимафиоти
и данъчни претърсвали база на фирмата в
с. Бело поле край Благоевград. По-късно на
шестима души от
ръководството
на
строителната фирма, сред които Бачев,
бяха повдигнати обвинения за участие в
престъпна група за
данъчни престъпления, но и до ден-дне-

Манолова: МЗ излъга!
"Беше обещано до
20 април да бъде
готов проектозаконът за съсловните
организации, а до
10 май - новата
методика за определяне на
работните заплати на медицинските специалисти, но
нищо от това не е направено”,
заяви омбудсманът Мая
Манолова. Тя изпълни обещанието си, като отиде в Стара
Загора, за да подкрепи на
място протеста на медицински сестри. Според нея в МЗ
не се провеждат реформи,
там било организиран хаос, в
който парите изтичат.

шен няма развитие
по делото.
Впоследствие тогавашното Агромах
беше отстранявано
от всеки един търг
на АПИ, защото не
беше зачетен опитът като строители на отсечката до
Сандански от магистрала Струма, когато се включиха да
заместят гръцката
Актор, тъй като изграждането се забави

„От 1 юни заплатите
им са увеличени с
между 20 и 50 лв.,
а се говореше да
бъдат преразпределени милиони левове", изтъкна Манолова.
Омбудсманът обяви, че
има страх у хората да
не загубят работните си
места, тъй като се правят
опити протестите да се потискат. "В сряда следобяд
сме пред болница Токуда
в София, откъдето има
сигнали за натиск върху
лицето на протестите
там Мая Илиева”, съобщи
Манолова.

драстично.
През 2017г. ОЛАФ
прокурори и ДАНС
влязоха в АПИ, за да
разследват изграждането на магистрала
Марица. Тогава стана ясно, че Пътища
Пловдив на бизнесмена Герги Гергов и
свързаната Агромах
са получили 51 млн. лв.
за ремонт на едва 4
км от участъка.
Новата поръчка за
отсечката БотевградМездра може да е знак,
че компаниите, свързани с Грома холд, се
връщат, посочва Капитал.

Соцминистърът:
Стратегия за детето
няма да се прокарва
„Проектът на Национална стратегия за детето
е оттеглен и по него не се работи”, заяви
пред Nova министърът на труда и социалната
политика Бисер Петков. “По никакъв начин
чрез закони или нормативни уредби не се
прокарват промени, които са разписани в
стратегията”, увери той. Петков силно се надява, че водените в последните месеци дебати
ще успокоят родителите.
Министърът определи като несъстоятелно
твърдението, че дете може да бъде отнето
от родителите си заради „дърпане на ухо”.
Той обаче добави, че „всеки гражданин има
задължение да съдейства и сигнализира компетентните органи”, когато по някакъв начин
разбере, че дадено дете се нуждае от закрила.

>>БОРИСОВ: ВЕЧЕ НЯМА ТАДУФ-ТАДУФ
"Много тихо тук, няма кой
вече да ни се смее сега за
тадуф-тадуф”, заяви премиерът Бойко Борисов. Заедно
с вицепремиера Томислав
Дончев и министрите
Владислав Горанов и Росен
Желязков той посети гара
Пазарджик и се качи на
модерен влак по високоскоростната отсечка до гара
Тодор Каблешков. „Тишина. Всички отсечки трябва да
станат такива. Така ще качим хората на влака. Четеш
си книжка и за нула време пристигаш, закъдето си
тръгнал", остана впечатлен Борисов от новия влак и
железопътното трасе. "Направо ми е притеснителна
тази скорост. Всичко е точно и по правилата?", поинтересува премиерът от работата на машинистите.
На Борисов бе показана и системата за контрол на
движението на влаковете и му бе обяснено как ра-

боти. "Много хубав календар
имаш, от 2015 г.", обърна се
премиерът към един от служителите, визирайки календар с гола жена на стената.
Министър Желязков обясни,
че тогава е била „реконструкцията на гарата”.
Премиерът и министрите
слязоха на гара Каблешков и
разговаряха със служителите
там. "Ти с червената шапка си началник гара, нали?",
продължи да се интересува той от работата на железопътните служители.
Борисов не пропусна да се снима и със свои симпатизанти в Каблешков. "Здравейте. Как сте?", обърна
се премиерът към баби с деца. "Добре сте. Баща ти
къде е?", попита той едно от децата. "На работа", отговори малчуганът. "Браво. Точно така. Иначе какво ще
папкаш?", заяви премиерът.
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Медици блокират
системата с
протести

Специалистите по медицински грижи в Стара
Загора отново излязоха
на протест, съобщи
БНР. Те продължават да
настояват за достойно
заплащане и подобряване на условията на труд.
Протестиращите искат
основното им възнаграждение да се равнява
на две МРЗ, както и
болниците да престанат да бъдат търговски
дружества.
"С планираните протести
ще се опитаме да блокираме системата", заяви
пред националното
радио медицинската сестра Мая Илиева, която
оглавява синдикалната
организация в частна
болница. „Има официален отказ за това да се
протестира в болницата
и да се правят каквито и
да били други протестни
действия", коментира тя.
По думите й никой не е
усетил нещо от отпуснатите от правителството
50 млн. лв.
Илиева посочи и и
другите планирани
протести на колегите
и:„На 14-и в Кърджали ще
бъде блокиран изхода за
магистрала Маказа. На
18-и във Враца ще има
протест пред болницата
заедно с блокиране на
пътя пред нея. На 21-ви
юни в Пазарджик ще
блокира магистралата
за Пловдив. От 26-и юни
започва ефективна стачка в Троян. Във Видин ще
бъде една седмица - от
13-и до 20-и, след това
вече ще има масови
оставки. Очаквам да се
включат още градове".
„Медицинските специалисти обмислят и нов
национален протест
през септември”, обяви
още тя.

четете още на
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ИСКАТ АРЕСТ ЗА ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
"НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОБВИНЕНИЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР, КОЙТО СИ Е ПОЗВОЛИЛ ДА
РАЗХОДВА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ОТКОЛКОТО СА ПРЕДВИДЕНИ ПО ЗАКОН".
ТОВА СЕ КАЗВА В ОТВОРЕНО ПИСМО, АДРЕСИРАНО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ И ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН
РАДЕВ, РАЗПРОСТРАНЕНО ВЪВ ФЕЙСБУК ОТ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ЛАУРА КЬОВЕШИ. ЕТО КАКВО ПУБЛИКУВАХА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ (В ГРУПАТА ИМА БЛИЗО 3 500 УЧАСТНИЦИ) НА РУМЪНСКАТА КАНДИДАТКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ГЛАВЕН
ПРОКУРОР:
"НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОБВИНЕНИЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР, КОЙТО СИ Е ПОЗВОЛИЛ ДА
РАЗХОДВА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ОТКОЛКОТО СА ПРЕДВИДЕНИ ПО ЗАКОН.
АКО ПРОКУРАТУРАТА СЕ ЗАТРУДНЯВА С КВАЛИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ЧЛ. 219, АЛ.3
ОТ НК. ОЧАКВАМЕ БЪРЗА РЕАКЦИЯ И АДЕКВАТНИ КЪМ ЗАКОНА ДЕЙСТВИЯ"!, ПИШАТ ОТ ГРУПАТА ЗА ПОДКРЕПА НА
РУМЪНКАТА.

ПОДИГРАВКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОСЪЩЕСТВИ КАРТЕЛЪТ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ. В ДЕНЯ, СЛЕД КАТО 19 МИНУТИ НАПИСА ЗА СРИВА С 19% НА ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА В НАЧАЛОТО НА МИНАЛАТА СЕДМИЦА СПРЯМО ПИКА ОТ 24 АПРИЛ, КОЕТО
БИ ТРЯБВАЛО ДА ДОВЕДЕ ДО РЯЗКО СВАЛЯНЕ НА КОТИРОВКИТЕ У НАС ДО ОКОЛО 2 ЛВ., ПЪРВО ОМВ ОТНЕ НЕЩАСТНИТЕ
2 СТОТИНКИ ОТ СТОЙНОСТТА. В НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК ТОВА ВЕЧЕ СТОРИХА, И ПАК САМО С 2 СТ., ОСТАНАЛИТЕ ВЕРИГИ,
КОИТО КАКТО ВИНАГИ ДЕЙСТВАТ КАТО 1 В УЩРБ НА КЛИЕНТИТЕ. ПРИ КАЧВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА НЕФТА ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН ИМ ТРЯБВАХА 5-7 ДНИ ЗА СКОК И ЗА 1 МАЙ ВЕЧЕ ГО БЯХА НАПРАВИЛИ. СЕГА НЕ Е ЯСНО КАК СЕ ОПРАВДАВАТ, ПОНЕЖЕ
САМИ СА КАЗВАЛИ КАКЪВ ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА БЕНЗИНА И ДИЗЕЛА СЕ ФОРМИРА ОТ ПЕТРОЛА. И ПАДАНЕТО ТРЯБВА
ДА БЪДЕ ПОНЕ С 23-24 СТОТИНКИ, МНОГО Е ВАЖНО, ЧЕ СЕ НАЛАГА, КАТО В ЦЕЛИЯ ЕС, ДИЗЕЛЪТ ДА БЪДЕ ПО-ЕВТИН ОТ
БЕНЗИНА А 95, КАКТО БЕШЕ И У НАС ДЪЪЪЛГИ ГОДИНИ.

Как данъчен с 600 лв.
нето месечно притежава
апартаменти, магазини,
заведения в София?

Агенцията за закрила на детето се
самосезира, след като различни сайтове
разпространиха самоличността му
стана ясно, че нароченият за терорист не
е имал намерение да
нарани никого. "16-годишният ученик, който беше задържан в
Пловдив по обвинение за тероризъм, не
е бил в състояние да
извърши атентат",
заяви в ефира на бТВ
криминалният психолог Иван Тричков, който първи е работил с
момчето, преди да се
намесят службите.
Според
държавното
обвинение обаче той
е приготвял самоделна тръбна бомба, след
като приел исляма през
интернет.
За поведението на
сина си първо съобщила майката. "Тя е
забелязала затварянето му, вглъбяването в

комуникацията само
в телефона. Тогава е
видяла и кореспонденцията на чужд език
в Телеграм", разказа
Тричков. Той уточни,
че тези, които вербуват хора, действат
на принципа първо на
невинна комуникация,
впоследствие хвърлят
стръвта. И добави, че
има две защити в психиката на момчето
- съвест и съзнание.
"То е интелигентно, с
приятни занимания,

Бившият шеф на Агенцията за българи в
чужбина на свобода срещу 100 000 лв
Бившият шеф на Държавната агенция
за българите в чужбина (ДАБЧ) Петър
Харалампиев излиза от ареста срещу парична гаранция от 100 000 лв. Не е ясно
откъде е взел толкова пари! Апелативният спецсъд измени мярката му за
неотклонение от задържане под стража
в парична гаранция. В края на октомври
миналата година Харалампиев бе арес-

туван след разследване на корупционна
схема за незаконно издаване на удостоверение за българско гражданство, а
при спецакцията в агенцията задържани
бяха общо над 20 души. Обвиняемите
обаче бяха редуцирани до четирима, а
от тях само Харалампиев и секретарят
на агенцията Красимир Томов бяха
задържани под стража.

в момента се връща
към нормалния начин
на живот. На етапа,
на който е била вербовката, момчето не
е било готово да извърши терористичен
акт", категоричен е
Тричков.
Според бившия директор на ЦСБОП и
експерт по национална сигурност Тихомир
Стойчев ДАНС е пропуснала възможността
да разработи случая.
"Те не могат да бъдат
структура, която само
да предава сигнали към
прокуратурата”, посочи той пред Нова тв.
По негови думи службите е трябвало да са
активни, да влязат
дълбоко в случая, да го
използват за проучване, за реализация, но
вместо това всичко
е станало публично.
Бившият шеф на ан-

тимафиотите заяви
още, че не се знае как
детето ще се идентифицира оттук нататък – дали няма да
приеме, че е предадено
от родител, и да възникне задълбочаващ се
вътрешносемеен конфликт.
В същото време
Държавната агенция
за закрила на детето
(ДАЗД) се самосезира, след като личните
данни на детето бяха
публикувани в интернет пространството.
От съобщението на
ДАЗД става ясно, че
тя няма идея какво
да прави оттук нататък. В писмо до специализираните служби
за борба с тероризма
и радикализацията от
Агенцията поискаха да
бъдат дадени насоки
за реакция в подобна
ситуация.
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>>СВАЛИХА БЕНЗИНА С 2, ВМЕСТО С НАД 20 СТОТИНКИ

МВР и прокуратурата съсипаха
арестуваното за тероризъм дете
Шумната акция по
залавянето и разгласяването на подробности около предполагаемия пловдивски
тийнейджър терорист
доведоха до разкриване
на самоличността му.
Жълти медии обсадиха
училището на момчето, разпитваха негови
съученици,
служителите на фирмата на
баща му и публикуваха семейни снимки, на
които момчето беше
посочено с червена
стрелка. Това не само
вреди на детето, но и
би разколебало други
родители, които имат
подобни съмнения, да
се обръщат към органите на реда за помощ.
Действията на прокуратурата са трудно
обясними, след като

www.19min.bg

П

родължаваме
ж в
историята със задържания
за рекордния в официалната история на бг
правораздаването подкуп
от 45 000 лв. редови данъчен
Любомир Савов. Оказва се,
че при 850 лв. заплата, която той декларира, че получава в тв интервю, която
при удържани данъци пада
до реални 600 лв., със съпругата му, която, както вчера показахме с документи, е
съдружник на самия черноморски бос Димитър Желязков - Митьо Очите в Сконтова къща – София (фирма
с под 50 000 лв. оборот, без
ДДС-регистрация), притежават немалко недвижими
имоти. И това са само офи-

циално декларираните,
к
ккоито
са видими в регистъра.
2 апартамента в София,

единия с гараж, сграда
в Панчарево, магазин
в столицата и дори
заведение влизат във
веригата от владения
на богатото семейство. Най-интересна за проследяване е
съдбата на един от
имотите – коктейл
– бар. Заведението с
немалката площ от
80, 34 кв.м, както е
описан в регистъра,
е дарен от фирмата
Елисил на данъчния
Любомир Савов. Фирмата е на съпругата му, но е странно
защо е било необходимо тя да прави
дарение, при положение, че
е можела и сама да направи

последващата сделка – продажба на въпросния търговски обект. Той е закупен от
фирма на име Дювал.
Това, което идва като
най-вероятна
хипотеза
е, че просто данъчният е
трябвало да покаже доказани пари, посредством схемата дарение и последваща
продажба.
Разбира се, историята не
е толкова интересна с конкретните си измерения, колкото за да даде представа –
след като на ниските нива
в НАП се действа с такъв
имотен размах, какво следва за високите позиции? Понеже сме писали и по тази
тема – просто отворете
архива на 19min.bg и прочетете.
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Немски гигант: фаворит за
нова поръчка за разширяване
на газопреносната ни мрежа

2 консорциума бяха
допуснати до финала
на поръчката за разширяване на газопреносната ни мрежа. Тя
е с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и
оборудване, изграждане
и въвеждане в експлоатация на етап КС Расово и етап „КС Нова
Провадия към обект
Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“
и е с прогнозна стойност 351 635 657 лв. без
ДДС. Цели се повишаване сигурността на
доставките на природен газ за страната

и за региона на Югоизточна Европа, както
и затвърждаване ролята на България като
транзитен център в
Европейския съюз. Основните дейности в
обществената поръчка
предвиждат изработване на инвестиционен
проект, доставка на
материали и оборудване и строителномонтажно работи. За
КС Расово ще бъдат
инсталирани 3 газотурбокомпресорни агрегата в конфигурация
два работещи и един
резервен с номинална
мощност 12 MW всеки.
За КС Нова Провадия се
предвиждат 4 агрегата в конфигурация три
работещи и един резервен с номинална мощност 10 MW всеки. За

да се свържат новите
компресорни станции
с газопреносната мрежа на Булгартрансгаз
ЕАД, ще бъдат проектирани и изградени
входящи и изходящи
шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към
мрежите на техническата инфраструктура ще се проектират
и изграждат пътни
връзки, електрозахранване, водоснабдяване и
канализация и др. Икономически най-изгодна
оферта ще се определя
въз основа на критерий
„оптимално съотношение качество/цена“,
включващ срокове за
изпълнение, показател,
свързан с работата на
газотрубинните двигатели, ценови параме-

три и процент на оскъпяване във връзка с
разсроченото плащане.
Лидер в джойнтвенчъра е немският
гигант
Ferrostaal
Industrieanlagen
GmbH. Компанията е
създадена в далечната
1920 г., а до 2010 година
е част от MAN Group,
един от водещите
европейски производители на камиони,
автобуси, двигатели и
механични инженерни
съоръжения.
В момента дружеството е част от
Deutsche Industrieanlagen
GmbH, която обединява няколко международни
компании,
специализирани в проектирането, управлението и изграждането
на обекти от енергий-

ната инфраструктура.
В настоящия търг
тяхна ще бъде отговорността за изготвянето на техническия
проект,
доставката на част
от оборудването и
осигуряване на тежкото финансиране.
Другият партньор е
Главболгарстрой – българската компания с
най-голям опит в изграждането на обекти
на газовата и нефтена
промишленост.
През 2016 г. Главболгарстрой, в партньорство с американските Solar Turbines
и Honeywell, завърши
модернизацията на четирите компресорни
станции – Странджа,
Петрич, Лозенец и Ихтиман, които осигуряват транзита през
страната ни към Турция, Гърция и Македония. Към настоящия
момент „Главболгарстрой“ изгражда Транзитен газопровод за
Турция (лупинг) в участъка КС Лозенец до ОС
Недялско.
И в този търг американската компания
Solar Turbines, част от
Caterpillar Group, е посочена като доставчик на компресорите
и турбините .
Климатроник ЕООД,
Полтаваспецмонтаж,
ЗАО Алвора и Тек-куатро АД са компаниите в
другия участващ консорциум.
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>>90% ОТ ЗЕЛЕНАТА МЕТРОЛИНИЯ СА ГОТОВИ

ЗАВЪРШЕНИ СА 90% ОТ
8-КИЛОМЕТРОВИЯ УЧАСТЪК ОТ БУЛ. ВЛАДИМИР
ВАЗОВ ПРЕЗ ОРЛОВ МОСТ
– ОДЕОН – НДК – БУЛ.
БЪЛГАРИЯ ДО КРАСНО
СЕЛО, С КОЙТО ЩЕ БЪДЕ
ПУСНАТА ТРЕТАТА ЗЕЛЕНА

„Търсим кандидатура за кмет на София извън рамките
на БСП по модела Румен Радев, защото
София е трудна територия. Категорично бихме подкрепили
Мая Манолова”, заяви председателят на
БСП – София и член
на ИБ на БСП Калоян Паргов пред Нова
телевизия.
„Първоначален разговор Манолова да
стане кандидат за
кмет на БСП не е провеждан. Но, ако тя
бъде номинирана от
червените структури, ще има и разговор“, каза Паргов.
„Едва ли мога да гадая
социологически
какво би се случило, но
Мая Манолова се доказа като гласа на народа. Няма да е лоша и
ролята й като гласът
на софиянци, за да
можем да променим
всичко това, което ни
дразни в София”, обясни още социалистът.

ЛИНИЯ НА СОФИЙСКОТО
МЕТРО, СЪОБЩИ КМЕТЪТ
ФАНДЪКОВА. НАЙ-НАПРЕДНАЛО Е СТРОИТЕЛСТВОТО НА СТАНЦИИТЕ
БЪЛГАРИЯ, МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ, ТЕАТРАЛНА
И КРАСНО СЕЛО, 80% СА

ПРИКЛЮЧЕНИ ПАТРИАРХ
ЕВТИМИЙ, НДК, ОРЛОВ
МОСТ, А СТАНЦИЯ ХАДЖИ
ДИМИТЪР – 70%.
„ПЛАНОВЕТЕ НИ СА ДО
КРАЯ НА ГОДИНАТА ДА
ПУСНЕМ ДВИЖЕНИЕТО В
УЧАСТЪКА”, ПРИПОМНИ

ФАНДЪКОВА, КАТО ОЩЕ
ПРЕЗ ЕСЕНТА МЕТРОТО
ЩЕ СЕ ДВИЖИ ОТ КРАСНО
СЕЛО ДО ПОПА ИЛИ ДОРИ
ДО ТЕАТЪР ЗАД КАНАЛА
И ТЕАТЪР СОФИЯ. 100% Е
ЗАВЪРШЕН ЗА 2 ГОДИНИ
РАБОТА 6 КМ ТУНЕЛ ПОД
ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА. В УЧАСТЪКА МЕЖДУ
СТАНЦИИТЕ ХАДЖИ
ДИМИТЪР И ТЕАТРАЛНА
ВЕЧЕ Е ИЗГРАДЕН ОЩЕ 1
ТУНЕЛ ОТ 650 М ПО НОВ
АВСТРИЙСКИ МЕТОД.
ВТОРИЯТ УЧАСТЪК ОТ ЛИНИЯТА – 4 КМ ОТ КРАСНО
СЕЛО ПРЕЗ ОВЧА КУПЕЛ
ДО ОКОЛОВРЪСТНИЯ
ПЪТ ПРИ КВ. ГОРНА БАНЯ,
КЪДЕТО МЕТРОТО ЩЕ
БЪДЕ СВЪРЗАНО С ВЛАКА
ПЕРНИК - СОФИЯ, Е С НАД
60% ИЗПЪЛНЕНИЕ. ТОЙ ЩЕ
БЪДЕ ГОТОВ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В РАМКИТЕ НА
ГОДИНА.

БСП - Сф: Ще подкрепим
Манолова по модела
Румен Радев
„Ситуацията, която се създаде, отклонява БСП от поставените й цели.
Оставката на Нинова
е факт и е подадена.
Конгресът се събира,
за да я констатира.
Дали може да се случи
друг сценарий, мога
само да гадая”, коментира Паргов ситуацията в БСП.
Попитан дали самият той би се кандидатирал за лидер на
партията, бе категоричен: „Този въпрос не
стои пред мен”.
„Отправям призив
към всички в БСП да
се осъзнаят. Нинова с
подаването на оставката си хвърли пар-

тията в хаос и сега
се чудим какво да правим на 16 юни. Никой
не искаше нейната
оставка по начина, по
който тя драматизира с нея“, добави Паргов.
Припомняме,
че
според изследвания

на
общественото
мнение в София, проведени по поръчка
на 19 минути, подкрепата за кандидатура на сегашния
кмет Фандъкова се
подкрепя от 40,5%,
а на Мая Манолова,
но без да е обявила

своя номинация – от
22,5%. Според последното изказване на
омбудсмана,
засега тя не смята, че
е свършила изцяло
работата си като
адвокат на хората,
за да се върне в политиката.
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450 МЛН. ДОЛАРА. СВИДЕТЕЛИ РАЗКАЗВАТ ПРЕД САЙТА
ARTNET, ЧЕ 500-ГОДИШНАТА
КАРТИНА Е БИЛА ИЗЛОЖЕНА НА 134-МЕТРОВАТА ЯХТА
НА ПРИНЦА. ОЧЕВИДЦИТЕ
ТВЪРДЯТ, ЧЕ ТВОРБАТА БИЛА
ОТНЕСЕНА ПОСРЕД НОЩ НА
САМОЛЕТА НА ПРИНЦА И
ПРЕМЕСТЕНА НА ЯХТАТА МУ.

лемите знаменитости на
италианското кино и театър – режисьорът и актьор
Джанкарло Джанини и очарователната актриса Орнела
Мути. Джанини е номиниран за Оскар за Паскуалино
Седемте красавици и има
награда за най-добър актьор на фестивала в Кан за
Филм за любовта и анархията. Мути е известна у нас
с филмите Бони и Клайд по
италиански, Последната
жена и Лудо влюбен. Фестивалът ще се открие с филма
Възстановяване на трулите,

КАРТИНАТА ВСЕ ОЩЕ ПРЕДИЗВИКВА СПОРОВЕ СРЕД
ЕКСПЕРТИТЕ – МНОЗИНА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ТВЪРДЯТ, ЧЕ
РАБОТАТА Е ДЕЛО НА НЯКОЙ
ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ЛЕОНАРДО. КАРТИНАТА ТРЯБВАШЕ
ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕНА В ЛУВЪР
– АБУ ДАБИ ОЩЕ МИНАЛИЯ
СЕПТЕМВРИ.

ДА ОБИКОЛИШ
СВЕТА ЗА 270 ДНИ

който разказва историята
за една открадната трула
(типична за област Пулия
каменна къща) и трудно-

Себастиен Жондо, който беше бодигард и
дясна ръка на Карл Лагерфелд близо 20 години, ще представи пролетно-лятната мъжка
колекция на бранда Karl Lagerfeld в графика
на Pitti Uomo. Той стана лице на бранда на
Карл, като изпълнителният му директор Пиер
Паоло Риги каза, че Себастиен е перфектният

Графа обяви концерт
на стадион
Владимир Ампов-Графа обяви официално, че ще направи
голям концерт на стадион
Българска армия на 10 юни
2020 г. Новината за шоуто
идва заедно с излизането
на най-новия студиен албум
на музиканта Страничен наблюдател, който ще направи
своята премиера на 13 юни
пред най-заклетите фенове
на Графа. Тавата включва

човек за тази цел. На 13 юни ще бъдат представени 20 различни дизайни, вдъхновени от
ежедневния стил на Себастиен. Той неведнъж
е бил муза на Карл. Среща Кайзера, когато е
едва на 15 години и му помага за разтоварването на мебели, тъй като работи в компания,
чийто частен клиент е именно Лагерфелд.
13 песни, изненадващи
колаборации и хитовете
Ca$h, Огън, Квартални
джентълмени, Последната песен, Слухове. “Да
изпълня песните си на
открито пред десетки
хиляди, ще е комбинация
от споделената музикална емоция, усещането за
свобода и обща енергия.
Публиката на концертите ми е най-големият
катализатор и причина
за техния успех”, сподели
изпълнителят за предстоящото шоу.

Да се впусне в разследване на свръхестественото – това
предстои за българския актьор Юлиан
Костов в следващия
му филм Лъжец, съ-

общава агенция Монитор. Премиерата
е запланувана за пролетта на 2020 г., а
освен нашето момче
пред камерите ще застанат цели трима

пионери от класиката Мумията. Това са
Джон Хана, Одед Фер
и Кори Джонсън. В
лентата ще се разказва за
самопровъзгласилил се за експерт по окултизма
– д-р Стивън Карамор
(Джонсън), който изкарва бързи пари, разобличавайки сведения
за съществуването
на паранормалното.
Бюджетът
възлиза

на около 1,5 милиона
паунда. Клапата на
филма се очаква да
щракне през септември, като камерата
ще се върти в Лондон
и в Лос Анджелис. Миналата година Юлиан
се представи в късометражния филм
Разговорът, който му
донесе няколко номинации от престижни
американски фестивали.

>>СЕЛИН ДИОН СЕ СБОГУВА
С ЛАС ВЕГАС

стите, до които води това
начинание. Форумът ще продължи от 24 до 28 юни и в
Дом на киното.

БОДИГАРДЪТ НА ЛАГЕРФЕЛД СТАНА ЛИЦЕ НА БРАНДА МУ
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Юлиан Костов
продуцира
холивудски
хорър

Орнела Мути идва в София

Кино Люмиер Лидл ще бъде
домакин на четвъртото издание на Фестивал на италианското кино в България.
Девет кинотворби ще представят върхови постижения
в различни сфери на една от
най-живописните области в
Италия - област Пулия. Фестивалът се организира от
Италианската
търговска
камара в България в партньорство с НДК. Почетни
гости на тазгодишното
издание са едни от най-го-

show@19min.bg

НОВИНИ

>>СПАСИТЕЛЯТ НА ЛЕОНАРДО Е НА ЯХТАТА НА САУДИТСКИЯ ПРИНЦ
НАЙ-СКЪПАТА КАРТИНА В
СВЕТА – СПАСИТЕЛЯТ НА СВЕТА НА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ,
Е НА ЯХТАТА НА САУДИТСКИЯ
ПРИНЦ МОХАМЕД БИН САЛМАН. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО
НА ТВОРБАТА БЕ НЕИЗВЕСТНО, СЛЕД КАТО БЕ ПРОДАДЕНА НА ТЪРГ В КРИСТИС
ПРЕЗ 2017-А ЗА РЕКОРДНИТЕ

www.19min.bg
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Едно тригодишно момиченце
има щастието да обиколи света
за 270 дни. Това е интересната история на Стела Сиди.
Благодарение на фонд 13 века
България художничката Стела
Сиди от Аржентина представя
изложбата Обиколка на света
за 270 дни, чието откриване е
тази вечер в зала Проф. Васил
Геров. Стела е родена в България. През 1941 г. семейството й
емигрира в Аржентина. Проектът е визуализиран дневник на
пътуването, което фамилията
предприема. По това време
Стела е само на три и половина
години, като навършва четири
на кораб по пътя от Хонконг
за Сан Франциско. Публиката
на изложбата ще види и филма
Обиколка на света за 270 дни.
От България до Аржентина, в
който самата Стела чете дневника на майка си, преведен от
френски на испански.

Явор Бахаров с роля в
черна комедия
Канадската звезда Селин Дион затвори важна
страница от книгата на живота си. От 2003 година насам графиците на певицата за уикендите
бяха запълнени с концерти в прочутия Сизър
палас в Лас Вегас. След 16 години и общо 1141
изнесени спектакъла, гледани от 4, 5 милиона
души, изпълнителката на My Heart Will Go On
реши да прекрати участията си в Града на греха.
По време на последното си шоу в Лас Вегас
през уикенда, Дион зарадва меломаните с
нова песен - Flying On My Own. Тя е част от
албума Courage, който по план трябва да
излезе на музикалния пазар през ноември.

Явор Бахаров изпълнява главна роля в найновия спектакъл на Театър 199 - Най-бързият
часовник във вселената от Филип Ридли с
режисьор Стайко Мурджев. Той дели сцената с корифеите и бивше семейство Малин
Кръстев и Станка Калчева, партнират им и
трима млади актьори. Всичко се случва в
стая, котяо напомня огромно напукано яйце
и се намира над изоставена фабрика за кожи
в мъгливия Източен Лондон. „Това е черна
комедия, тъмна приказка с герои, раздирани
от крайни характери и обсесии, вълнуващи се
от външната обвивка и консумацията. Авторът
още през 90-те сякаш е предвидил днешните
маниакалности около нас. За да се окаже, че
всъщност любовта е най-бързият часовник на
планетата“, казва Бахаров. Спектакалът ще се
играе на 14 юни, 2 и 10 юли.

10

www.19min.bg

ХОРОСКОП

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

Телците да не се изолират
от околните днес. Раците
не трябва да пренебрегват
личните си задължения.
Настроението на Везните ще
бъде страхотно. Работата ще
е приоритетна за Водолеите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Ще запазите
за себе си чувствата, които ви
вълнуват и ще
пристъпете към изпълнението на обща задача,
подготвени и уверени в
себе си. Приемате грешките на околните.

Не пренебрегвайте
личните
занимания.
Общуването със самите
себе си, стремежа към
духовно съвършенство
и всякакво очистване е
добра заявка за бъдещи
успехи.

Днес настроението Ви е прекрасно и с Вас
лесно се работи.
По много приятен начин
разнообразявате обстановката около себе си,
като така способствате за
собствената си успешна
работа.

Слънчево
настроение ще
ви владее през
целия ден. Вероятна причина за него е
семейното благополучие,
на което се радвате в
последно време. Дайте
израз на великодушието
си.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Има хора около
вас, които ще
ви се представят в друга от
реалната светлина и ще
се опитат да ви навредят.
Но събития ще обърнат
нещата във ваша полза.
Благодарение на бързата
ви мисъл и реакции ще
излезете победители,
каквито винаги сте били.

Днес Ви очаква
вълнуващо
приключение,
което ще завърши положително за
Вас. Преминавате през
различни перипетии,
докато накрая не постигнете своята цел, макар
и на висока цена. Имате
подкрепата на част от
близките си,.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Находчиви и
решителни сте
днес. Изпълнени
сте с енергия и
грандиозни проекти. Ако
се заемете сериозно с осъществяването и на съвсем
малка част от тях, успехът
ви ще бъде смайващ. Не
правете излишни разходи,
бъдете по-практични.

Ако игнорирате
напиращите ви
емоции и следвате разума си,
ще си спестите развития,
от които се притеснявате.
Понякога внасяте елемент
на изненада в поведението си, с което не печелите
симпатиите на партньорите си, напротив.

На работното
място е възможно да се създаде
обстановка на
напрежение. Но вие ще
намерите верния тон. Не се
изолирайте, участвайте в
ситуацията.

Близнаци

Педантично
настроени сте
днес и държите
всичко, с което се
захванете да бъде свършено както трябва. Влагате не
малко енергия за да видите
осъществени плановете си
и ще останете доволни от
резултата

Дева

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 20°,
максималната 28°
В Перник ще има променлива облачност с
превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 14°, максималната 26°

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

Настроението ви
ще е променливо,
но не и разколебани в намеренията
си. Взаимоотношенията в
семейството ще ви носят
повече сигурност, взаимното
доверие, доказало се през
годините е факт, който не
подлежи на съмнение.

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

Русе

min: 16о max: 29о

min: 16о max: 30о

Варна

София

Велико Търново

min: 19о max: 29о

min: 15о max: 26о

min: 16о max: 28о

В София ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 15°, а максималната 26°

Във Варна ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 19°,
максималната 29°

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес над страната ще има
променлива облачност с
възможни превалявания
от дъжд. Mинималната
температура ще бъде 12°, а
максималната 30°.

В Пловдив ще има променлива облачност с
превалявания от дъжд и бури. Минималната
температура ще бъде 16°, максималната 28°

Стрелец

Работата Ви е
приоритетна
и ще Ви даде
възможност
да изявите силите си в
страни пред публиката.
Следвате собствените
си принципи, които са
проверени от времето
и Ви носят успехи.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 20о max: 28о
min: 14о max: 26о

min: 16о max: 28о
Сандански

Кърджали

min: 14о max: 26о

min: 15о max: 26о

www.19min.bg
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ВРЕМЕ

В

ладимир
Плахотнюк, който
изгуби изборите
в Молдова, но вече 4
месеца не иска да предаде властта, като
тези дни изрекетира Конституционния
съд, назначен от него,
да отстрани президента, правителството
и парламента, е предал на руския вицепремиер Дмитрий Козак
при лична среща тайно писмо. Московский
комсомолец се е добрал
до текста и съобщава,
че в посланието си лютият враг на Кремъл
предлага изменение на
външнополитическия
курс в полза на Путин,
ако той подкрепи олигарха да продължи да
владее
съветската
република,
където
живеят между 80 000
и 300 000 българи, а
първият й владетел
като автономно формирование е от българската
фамилия
Богориди. Русия и ЕС
категорично отхвърлят
осъществения
от него преврат в
Молдова и незачитането на парламента,
избраното от него
правителство и президента на страната, принудени да се
окупират в сградата
на народното събрание, където пучистът
дори спря тока. Лидерът на т.нар. Демократическа партия е
получил категоричен
отказ от Путин.
Припомняме,
че
чрез дъщерното си
дружество
Доверие-инвест ЕАД българският
Доверие
обединен
холдинг
АД спечели публичния търг за 63,8865%
от
капитала
на
молдовската
Moldindconbank S.A.,
която е втората
по големина банка в

Премиерът-президент Павел Филип

Ортак на бг олигарх
с преврат в Молдова,
моли Путин за прошка
Молдова и е известна като Банката на
Плахотнюк. Макар и
проблемна и с тесни
връзки с падналата
власт в най-бедната
страна на континента Европа, B.C.
Moldindconbank S.A.
е една от водещите
банкови институции
на молдовския пазар.
Според
молдовския
сайт diez.md покупката е при цена 76,9
млн. лв. Интересен е
въпросът с парите
и откъде са се взели.
Инвестор припомня,
че Доверие обединен
холдинг АД отчете
консолидирана печалба от едва 3,7 млн. лв.
за 2018 г. след консолидирана загуба от
1,46 млн. лв. за 2017
г. Като уточнява,
че печалбата е следствие от отписани
задължения,
„уточняване” на апортна вноска и промяна
в котировката на
стойността на имоти – т.е. е счетоводна, а не от реална
дейност.
Консолидираните
парични

средства на Доверие
обединен холдинг АД
към 31 декември 2018
г. са под 20% от нужните за покупката
на банката – само
14,8 млн. лв. Очевидно целият собствен
капитал на Доверие
обединен холдинг АД
не е достатъчен за
покупката на дела в
молдовската банка
за 77 млн. лв. Става
ли въпрос всъщност
за „помощ” на лидера
на досега управлявалата партия да си
превърти парите в
ЕС? Ето това е интересно да проучат и да
реагират на него Комисията по финансов
надзор, БНБ, прокуратурата и другите
ни отговорни органи.
Ако са отговорни,
разбира се!
Единствената явна
възможност за Доверие вероятно е да
потърси
подкрепа
от основния си акционер Софарма АД и да
привлече кредит, за
да купи молдовската
банка - тя притежава
33,23% от капитала на

Доверие обединен холдинг АД към 31 декември 2018 г. и е най-големият акционер в нея.
Напомняме, че собственикът на Софарма и Доверие Огнян
Донев беше съден за
финансови спекулации, довели до данъчни измами за 63
млн. лв. делото е протестирано от прокуратурата от Върховния съд, обяви тя,
макар да бе представено в медиите като
спечелено.
Така, чрез сделката,
която много прилича на пране на пари,
България бе намесена
тежко в един остър
политически
конфликт. Кризата започна, след като под
егидата на червения
президент Додон, социалистите и проевропейската партия
ACUM направиха коалиция, която издигна
за премиер Мая Санду от втората сила
и се състави правителство с над 2/3 от
гласовете в парламента. Подконтрол-
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ният на Плахотнюк
Конституционен съд
обаче незнайно защо
отказа да признае
акта, тъй като бил
изтекъл срок, приемайки за вярна дата
2 дни преди вписания
в закона финал на
4-месечния мандат за
формиране на кабинет – 7-и вместо 9-и
юни. Съдът отстрани за пореден път
президента,
като
богаташът му е дал
ултиматум да напуска страната със семейството си, който
държавният
глава
отказва да изпъни.
Съдът също така
не призна правителството, а пълномощията и на кабинета, и на президента
връчи на премиера в
оставка, също подопечен на олигарха.
Владимир Плахотнюк, е молдовският
Порошенко, но е пъти
по-беден от провалилия се киевски президент – богатството
му се изчислява на 300
млн.долара срещу милиардите на шоколадовия бос. Също като
него обаче той държи
много медии, наред с
предприятията си,
и собствена партия,
която обаче финишира едва трета на
изборите. Страната
е в тежка финансова
криза, която мисията на МВФ, водена
от сегашния шеф на
БНБ Димитър Радев
никак не можа да
реши, а всъщност задълбочи, защото иначе трябваше да посегне на олигарха на
върха. Освен това, на
границата й с Украйна тлее териториален
конфликт с руския анклав Приднестровие,
който реално е под
контрола на Москва, а
не на Кишинев.
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Михайлови: ВЪН!
Националният ни отбор
записа най-срамната загуба за
15 години неспирен срив
Българският
футбол записа нова срамна страница в своята
история. Представителния ни тим загуби
с 2:3 от Косово насред
стадион Васил Левски
в София. За пореден
път футболистите ни
разоочароваха своите
привърженици. Като
главен виновник за вчерашната загуба на националите ни може да
бъде посочен синът на
президента на Българския футболен съюз Бо-

рислав Михайлов - Николай, който незнайно
по каква причина отново стана титулярен
вратар на отбора. Два
от головете за Косово
бяха изцяло по негова
вина и по-специално
втория, когато отново не се намеси по найдобрия начин. Напомняме, че до неотдавна
Ники Михайлов нямаше дори отбор, едва
през пролетта баща
му му уреди трансфер
в Левски, където също

показа доста колебливи изяви. За сметка на
това
титулярният
вратар на шампиона
Лудогорец и направил изключително силен сезон
преди това в Румъния
Пламен Илиев търка
скамейката, за да може
Ники да играе отново в
националния ни тим.
Вече 14 години династия Михайлови пък
съсипват българския
футбол. За този период
представителния ни
тим пропусна четири

>>ПОДИГРАВАТ ФУТБОЛИСТИТЕ НИ
ЗАРАДИ ДЕБЕЛ КОСОВСКИ ИГРАЧ

В социалните мрежи заваляха куп подигравки към националния ни отбор по
футбол. Във Фейсбук се появи кадър с коремчето на един от косоварите на фона
на родния национал Кристиян Малинов. Футболистът на Косово бе сравнен
с боксьора Анди Руис, който неотдавна победи Антъни Джошуа и спечели
световната титла в бокса. Шкембето на нападателя се превърна в истински хит. В друг интересен колаж националите ни бяха сравнение с дървета, а най-много подигравки отнесе вратарят Николай Михайлов, когото
коментаторите на БНТ не смеят дори да споменат като тотална греда!

световни първенства
и три европейски, а
шансовете ни да се
класираме за Евро 2020
изглеждат минимални, особено на фона
на продукцията в понеделник вечер. Резултати на националния
ни отбор, откакто
Борислав Михайлов пое
Българския футболен
съюз са плачевни. За
последно тимът ни се
класира за голям форум
през далечната 2004-а
година, когато играх-
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ме на европейско първенство, а шеф на БФС
беше Иван Славков.
В понеделник вечер за
съжаление се видя, че
националният ни отбор не прилича на нищо.
Футболистите изглеждат сякаш незаинтересовани, в лоша кондиция,
въпреки че всеки един
от тях прибира нелоша сума, само защото
е повикан в представителния ни тим. Въпреки
големия бюджет, който
отделя държавата заново поколение в родния
футбол резултатите са
катастрофални.
След края на срещата президентът на
БФС пък се скри от медиите и се изниза през
лекоатлетическата
писта на националния
стадион. Михайлов показа завиден спринт
само и само, за да не говори пред журналистите. Вицепрезидентът
на централа Йордан
Лечков пък за пореден
път бе изключително нагъл, заявявайки
че БФС няма никаква
вина за резултатите
на представителния ни
тим.

БЕРБАТОВ: ТРЯБВА ДА
СЕ ПОДОБРЯТ МНОГО
НЕЩА
Голмайстор №1 в историята на националния
отбор Димитър Бербатов бе доста критичен
към футболистите от
представителния ни
тим след фиаското
срещу Косово:
„Загубихме, защото
Косово не ни позволи
да победим. Те имаха повече положения и повече
се бореха за победата. Това са неща, които и треньорите са видели. И аз го забелязах и не е никак
приятно. Съперникът имаше надмощие, което е
най-притеснителното. Два от головете им бяха
чисто футболни, а третият дойде след наша грешка.
Създадоха доста положения с интелект, което
показва, че играят интелигентен футбол. Нашите
играчи сами осъзнават, че не се представиха добре.
Но не можем да се примиряваме, че това са ни
възможностите.“, заяви Бербатов.

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 /най-доброто/
предаване за здравословен и
съвременен начин на живот
с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев
10.45 Мускетарите 3 тв филм /10,
последен 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
16.35 Раят ще почака двусериен тв филм
/копродукция, 2002г./, 1 епизод,
режисьор Том Рийв, в ролите:
Андрю Маккарти, Луиз Ламбард,
Бил Тричър и др.
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 Хрътката 3 8-сериен тв филм /1
епизод/ (14)
22.00 Госпожо Държавен секретар тв
филм /6 епизод/(14)
22.40 Скритият език на парите: Заплахата от Изток документален филм
23.00 По света и у нас информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв филм /4 епизод/
(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доброто/ /п/
02.20 Госпожо Държавен секретар тв
филм /6 епизод/п/(14)
03.05 Дойче веле: Шифт

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ
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ТВ ПРОГРАМА
03.20 Отблизо с Мира /п/
04.20 Брат за брата 3 тв филм /4
епизод/п/(16)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
с.4 еп.13
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.26
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.5, еп.52
16.00 Премиера:„Сестра Бети“ - сериал,
с.2 еп.16
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ сериал, с.13, еп.25
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ - сериал,
еп.20
21.00 Премиера:„Вътрешен човек“ сериал, еп.7
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.21
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.183, 184
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 22 /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 3
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“ - 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 епизод
22.00 „Добрата съпруга“ - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!“ - сериен
филм, сезон 22
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 „Мъже на работa“ - сериал,
сезон 1 /п/
10.00 „Последен изход“ - сериал /п/
11.00 „В.И.П“ - 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 4
15.00 „Последен изход“ - сериал
16.00 „Мъже на работa“ - сериал, сезон
1, 2 епизода
17.00 „Мъртъв и половина“ - криминален екшън с уч. на Стивън
Сегал, Морис Честнът, Я Рул,
Ниа Пиплес, Къръпт, Тони Плана
и др. /п/
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 1
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 3
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 5
22.00 „Превратът“ - трилър с уч. на
Оуен Уилсън, Лейк Бел, Пиърс
Броснан, Стерлинг Джеринс,
Спенсър Гарет, Клеър Джар и др.
00.10 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 3 /п/
01.00 Еротичен телепазар
04.00 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
06.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон
4 /п/
07.00 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 7
09.00 „Децата на въздушния Бъд“ семейна комедия с уч. на Джейн
Кар, Партик Краншоу, Тайлър
Фодън, Карън Холнес и др.
11.00 „Отмъщението“ - сериал, сезон 4
12.00 „Новата бавачка“ - романтичен
филм с уч. на Ашли Уилямс, Сам
Йегър, Хана Черами, Кийфър
О‘Райли и др.
13.50 „Сега или никога“ - комедия с уч.
на Ромен Дюри, Клеман Сибони,
Мария Хурадо, Айса Майга,
Ирина Солано и др.
15.40 „Студена планина“ - драма с уч. на
Джъд Лоу, Никол Кидман, Рене
Зелуегър, Доналд Съдърланд,
Натали Портман, Филип Сиймор
Хофман, Айлин Аткинс, Брендан
Глиисън, Емили Дешанел,
Джовани Рибизи, Лукас Блак
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1
21.00 „Хобит: Неочаквано пътешествие“
- фентъзи с уч. на Иън Маккелън,
Мартин Фрийман, Анди Съркис,
Хюго Уивинг, Кейт Бланшет,
Орландо Блум, Илайджа Уд,
Кен Скот, Кристофър Лий, Люк
Евънс и др.
00.30 От местопрестъплението: Маями“
- сериал, сезон 1 /п/
01.30 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 7 /п/
FOX
05.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 20
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 10
06.25 Психаротерапия - трети сезон, еп. 8
06.45 Психаротерапия - трети сезон, еп. 9
07.10 Касъл - пети сезон, еп. 17
08.00 Касъл - пети сезон, еп. 18
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 20
09.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 14
10.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 15
10.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 20
11.40 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 21
12.35 Доказано невинни, еп. 4
13.30 911 - първи сезон, еп. 5
14.25 От местопрестъплението: Маями,
еп. 20
15.20 Касъл - пети сезон, еп. 19
16.15 Касъл - пети сезон, еп. 20
17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 21
18.05 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 14
18.35 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 15

19.00 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 10
19.30 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 11
20.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 22
21.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 23
22.00 Доказано невинни, еп. 5
22.55 911 - първи сезон, еп. 6
23.50 От местопрестъплението: Маями,
еп. 21
00.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 16
01.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 17
01.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 22
02.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 23
03.20 Живите мъртви - шести сезон,
еп. 4
04.25 Куантико - втори сезон, еп. 20
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.25, 26
09.00 „Краят на света“ - фантастика,
екшън, комедия (Великобритания, САЩ, Япония, 2013),
режисьор Едгар Райт, в ролите:
Саймън Пег, Ник Фрост, Мартин
Фрийман, Пиърс Броснан,
Розамунд Пайк, Пади Консидайн,
Еди Марсан и др.
11.15 Телепазар
11.30 „Седем часа разлика“ - сериал
с.2 еп.1
13.30 Телепазар
13.45 „Цената на свободата“ - трилър (тв
филм, Канада, 2017), режисьор
Джон Л`Екюър, в ролите: Кели
Уилямс, Ниъм Уилсън, Сарейн
Бойлан, Конрад Коутс, Джъстин
Мейдър и др.
15.45 „Извличане“ - трилър (САЩ,
2007), режисьор Гавин Худ, в
ролите: Мерил Стрийп, Рийз
Уидърспун, Джейк Джиленхол,
Джей Кей Симънс, Алън Аркин,
Питър Сарсгард и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Бодигард“ - драма, романтичен,
музикален, екшън (САЩ, 1992),
режисьор Мик Джаксън, в
ролите: Уитни Хюстън, Кевин
Костнър, Робърт Вул, Гари Кемп,
Деби Рейнолдс, Бил Кобс и др.
21.00 „Разрушителят“ - фантастика,
екшън, криминален (САЩ, 1993),
режисьор Марко Брамбила, в
ролите: Силвестър Сталоун, Уесли
Снайпс, Сандра Бълок, Найджъл
Хотърн, Бенджамин Брат, Боб
Гънтън, Денис Лиъри, Джак Блек,
Роб Шнайдър и др.
23.30 „Да напуснеш Лас Вегас“ романтичен, драма САЩ, 1995),
режисьор Майк Фигис, в ролите:
Никълъс Кейдж, Елизабет Шу,
Валерия Голино, Зандър Бъркли,
Емили Проктър, Стивън Уебър,
Дани Хюстън и др. [16+]
01.45 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал
03.45 „Маги“ - хорър, драма, трилър
(САЩ, Швейцария, 2015), режисьор Хенри Хобсън, в ролите:
Арнолд Шварценегер, Абигейл
Бреслин, Джоули Ричардсън,
Дъглас Грифин, Рейчъл Гроувс,
Джоди Мур, Ейдън Флауърс,
Ейми Брасет и др. [14+]
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
09.00 Характери - неизвестните
изповеди на известните, автор:
Биляна Митева /п./
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
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 Иноватори - док. 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 Шефове - 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 Очи в очи - 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./

Водоравно: Бобев. Дра. Пума. Авокадо. Латеран. Самар. Панадол. Кито. Один. Катинар. Салол. Пари. Она. Нор. Метали. Кав. Вираж. Каса. Бином. Ров. Балада.
Ананаси. Урок. Ларами. Ин. Хек. Сорано. Ира. Аноди. Ани. Арап. Лимонит. Велека. Нок. Ималин. Натура. Ета. Ака. Имот. Тара. Од. Паве. Аба. Авала. Никола. Одо.
Виет. Арита. Ант. Олио. Академии. Уно. Макара. Сим.
Отвесно: Пас. Бухал. Кула. Ана Каренина. Анион. Манолов. Локомотив. Ело. Матадор. Бак. Документи. Едил. Вид. Син. Ро. Ом. Барон. Минало. Атака. Овал.
Перо. Арати. Борак. Бон. Катамаран. Металика. Ек. Гараж. На нивата. Атар. Вас. Тил. Рамо. Елара. Ада. Даки. Икони. Али. Аво. Домино. Ава. Ирена. Адамс. Атанас.
Сирак. Колонии. Аврора. Атина Палада. Тим.
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ВИСОК НОВА
СТАНДАРТ
Нова телевизия показа своя висок
стандарт, след като назначи треньора
на националния ни отбор по футбол
Красимир Балъков за селекционер
на волейболния отбор. Може би това
се дължи на факта, че в понеделник
възпитаниците на Балъков паднаха с
волейболния резултат 2:3 от Косово
насред София.
Още за резила на футболния ни
национален отбор четете на стр.12

Бате Гошо:

Борисов да
построи нов
стадион, за
да не падат
националите
насред София!
Христо Комарницки

-----------------------------------------------------------------------------------Още не са преброени
головете от Халкидики.
Мирослав Иванов
:) :P :D
Илиана Раева поема
националния отбор по

>>СУДОКУ
лесно

футбол: "Ще донесем с
момчетата злато за България, щом с момичетата
успяхме"!
Васко Мавриков
:) :P :D

Не се оплаквайте! Би
ни третият отбор на
Швейцария
:) :P :D
Няма такава държава,от
която да не можем да
паднем.
Георги Симеонов
:) :P :D
През пролетта на 1986
избухна не само Чернобил, но и чалгата под
формата на хитовете на
Хисарския поп. СЛУЧАЕНОСТ????
Теодор Михайлов
:) :P :D
- Имаш 3000 лева. Бившата ти иска спешно 800

умерено

лева, а настоящата - 1200.
Колко ще ти останат?
- 3000 и няколко пропуснати повиквания.
:) :P :D
Мълния: Обмислят
Лилето Павлова за
вратар на националния
по футбол.
Борислав Цеков
:) :P :D
Най-ефикасният противозачатъчен метод през
горещините, е липсата на
климатик...
:) :P :D
Ако мама мисли, че
много папкате и много
спинкате, това не е ваша-

та мама, това е майката
на мъжа Ви!
:) :P :D
Връщам се след неколкодневна командировка. Поглеждам последните няколко търсения
на мъжа ми в Гугъл:
- "Как се варят яйца?",
"Как се варят макарони?", "Колко може да се
живее без храна?"
:) :P :D
Българи на сафари в
Африка:
- Мите, мама, недей да
дърпаш лъва за гривата,
че може да има бълхи!
:) :P :D
Само бясна жена може
да напише СМС с текст:
"Включи си телефона!"
:) :P :D
Прибирам се, на масата
бележка от жена ми:
"Вземи детето от детската градина.
P.S. Спокойно, то само
ще те познае."
:) :P :D
БДЖ: При нас клиентът
винаги е прав!
:) :P :D
Между приятелки:
- Е?! Как мина снощи?
- Ох, не питай… Аз
краката си бръснах подълго време!
:) :P :D
Мачовете на националния отбор по футбол вече ще ги дават
по bTV COMEDY !!!

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

