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Депутатът Тачев контролира
европроекти за 120 млн. лв.
чрез консултантка?
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>>ЕТО ЗАЩО ГЕРБ ГУБИ ОТ БСП В ПЛЕВЕН ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ИЗБОРА,
НЕ Е ЗАРАДИ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ГЪСТА БЯЛА ПЯНА ПОКРИ РЕКА СТРУМА
КРАЙ ПЕРНИК.ЗАМЪРСЯВАНЕТО ИДВА ОТ
БЕТОНОВ КОЛЕКТОР НА ЛЕВИЯ БРЯГ НА
РЕКАТА, КОЙТО Е ЗАУСТЕН СЛЕД МОСТА
НА КВ. МОШИНО. ПРИ ПРОВЕРКАТА Е
УСТАНОВЕНО, ЧЕ ОТ КОЛЕКТОРА ИЗТИЧА
ВОДА С БЯЛА ПЯНА.

ЕКО
Доматите ни правят по-щастливи
от алкохола

Смартфоните на Huawei може да заработят
с руска операционна система

Пенсионерите у нас са по-активни физически
от своите внуци

Милионер си търси съпруга с обява върху
билборд

Неандарталците са изчезнали заради намалена
плодовитост
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Куши призна: БНТ е във фалит
Сашо Диков беше прав,
телевизията е в колапс

„До края на годината се очаква дефицитът на БНТ да стигне 44 млн. лева”, заяви
пред СЕМ Емил Кошлуков, който е временно
изпълняващ длъжността генерален директор
на телевизията. Заедно с УС на обществената телевизия той
представи отчета на
медията. „Ние сме в
практически фалит.
Трябва да спасим
БНТ", обяви той пред
Съвета. Припомняме,
че самият Кошлуков
вече доведе до фалит
ТВ7, част е от екипа
на Каменаров, който
умножи 7 пъти борччовете на БНТ, но
сега обявява за потенциален спасител
на същата.
Напомняме, че Сашо
Диков, който се бори
за шефското място в
БНТ обяви за дългове
на телевизията за над
18 млн.лв. По данни на

Капитал се оказа, че
те са в пъти повече.
„Според публичните
отчети на БНТ към
края на 2017 г. задълженията са за 6.8 млн.
лв., 6 м. по-късно вече
са 8.6 млн. лв., а към
края на 2018 г. са над
18 млн. лв. Синдикатите на БНТ публикуваха
съвместно изявление,
че дефицитът в бюджета й е "над 35 млн.
лв.", а според 2 източника сумата приближава, но не надминава
50 млн. лв.”, пише Капитал. Новите данни изнесени от самия
Кошлуков пред СЕМ потвърждават негативната статистика.
В голяма степен борчовете на телевизията се дължат на традицията, установила
се през последните 10
г. да не си плаща, а
властта допълнително да й покрива борчове към НУРТС, част

бата на Под прикритие в чужбина. "Това
е неизгодна сделка,
при която се оказва, че
не БНТ трябва да получава пари, а дължи.
Подготвил съм споразумението за прекратяване, като съм предупредил, че дори може
да се обърна към ФБР,
защото
компанията е калифорнийска",
обясни той.
от БТК, което поставя медията в двойна
зависимост – веднъж
от финансовия министър, още един път –
от телекома, а оттам
и от свързаните с тях
интереси. Така властта държи на къс пас
БНТ.
Сега Кошлуков призна, че вече се е наложило скастряне на
редица сделки на телевизията, за да бъде
покрита част от дефицита. Според него
обаче причината за
финансовия срив са

ДПС: Предлагаме 0 лв. субсидия
"За нас това е див популизъм,
което се предлага”, заяви депутатът от ДПС Делян Пеевски пред журналисти в НС по
повод на партийните субсидии.
„Хубаво е да се изясни какво
правят партиите после. За нас
това значи фалит на партиите
при 1 лв. субсидията. Нормално
е, ако ще се променя моделът
на финансиране, да бъде 0 лв.
и отворено финансиране от
американски тип от ясни и прозрачни донори", заяви той.
"Ако няма държавно финансиране, което има в цяла Европа, тогава трябва да изберем американския модел”, заяви
Йордан Цонев от ДПС. „Няма никакво държавно финансирне.
Финансира се от икономически субекти и от граждани, с проверени пари, с публичност на финансирането”, посочи той.

неизгодни условия по
дововори, които телевизията има. "Развалихме
договори,
сключени от ръководството, за милиони.
Те са за закупуване на
програми, за реклами, които са вредни и
опасни, прекратени са
съмнителни обществени поръчки", заяви
той. Кошлуков, който
го пусна катопрограмен директор на
БНТ1, даде пример, че
най-скъпото външно
предаване е Стани
богат, което успява

да избие само 10% от
разходите си с приходите от реклама.
Наградният му фонд
се поема от телевизията, но е факт, че
това е и програмата
с най-висок рейтинг
на БНТ. Най-скъпото
предаване, вътрешна
продукция, е Референдум заради тежкия и
скъп договор със социологическа агенция
- близката до премиера Алфа Рисърч.
Кошлуков е започнал
преговори за отнемане
на правата за продаж-

На 1-во четене НС одобри 1 лв.
за глас
НС прие промени в Закона за
държавния бюджет за 2019 г. на
първо четене, предаде Фокус.
Измененията са внесени от МС
и „за“ тях гласуваха 117 народни представители, „против“
бяха 90. Съгласно текстовете за
периода от 1 януари до 30 юни
2019 г. размерът на държавната
субсидия е 11 лв. за получен
действителен глас. Намалението
на партийната субсидия от 11 лв.
на 1 лв. ще важи за периода от
1 юли до 31 декември 2019 г. В
законопроекта е регламентирано измененията да влязат в сила
от 1 юли.

По време на дискусията твърдо
срещу промяната се обявиха от
ДПС. От БСП пък заявиха, че са
склонни да подкрепят евентуално намаляване на финансирането
на партиите, но единствено при
положение, че размерът на средствата бъде приет с консенсус и
бъде такъв, който не застрашава
тяхното съществуване.
Припомняме, че на 6 юни правителството предложи държавната
субсидия за партиите да бъде
драстично намалена. Новината
обяви премиерът Бойко Борисов
в НС след среща с членовете на
ПГ на ГЕРБ.

Договорите, за които
Кошлуков информира
са били подписани от
подалия оставка бивш
ген.директор Константин Каменаров, който
направи самия Куши
програмен директор.
Той се оттегли от
поста след като стана ясно, че е съден за
шофиране в нетрезво
състояние, за което 19’
първи писа.

БСП: Хвърлят
политическата
система в хаос
„ГЕРБ да не си правят
експеримент със
субсидиите”, призова
депутатът от БСП
проф. Румен Гечев в
сутрешния блок на
БНТ. „Не сме съгласни политическата
система на България
да бъде хвърлена
в хаос”, зяви той.
Гечев подчерта, че в
проектозакона няма
разчети какви ще

бъдат финансовите
и политически последици за партиите.
„Ако няма субсидии,
партиите ще бъдат
зависими изцяло от
олигархията”, подчерта депутатът.

Припомняме,
че
Кошлуков, който временно ръководи БНТ
се кандидатира за редови шеф на телевизията. Не е ясно обаче каква диплома ще
представи и има ли
магистратура, което
е задължителна част
от конкурсните условия. Не е ясно и как
ще вади телевизията от финансовото
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дъно, предвид факта,
че веднъж вече се е
провалил с аналогична
задача. Междувременно законът забранява
на такива като него,
които са управлявали
фалирали дружества да
ръководят. В неговия
случай забраната важи
поне до май 2020 г.
Отчетът на Кошлуков ще бъде качен в
интернет страниците на БНТ и на СЕМ,
така че и останалите
кандидатите за поста ген. директор да са
наясно с актуалната
ситуация в телевизията.

Новият гл. прокурор ще е
ясен до ноември
„Обществото трябва да получи гаранция за успешния ход
за избора на главен прокурор”, заяви президентът Румен
Радев, който организира нов кръг от разговори по темата.
Той изтъкна, че трябва да има „ясни критерии, прозрачна
процедура и достатъчно добра аргументираност на мотивациите, които да са в пълно съответствие със законите”.
Одобреният вече график предвижда името на новия върховен обвинител да стане ясно до средата на ноември.
Държавният глава изтъкна, че конституционно предвидените функции за осъщестяване на надзор за законност и
методическо ръководство на всички прокурори са важен
фактор за ефективна борба с престъпността, с корупцията
и за утвърждаване на законноста. „Затова е нормално и
трябва да има обществени очаквания към процедурата”,
подчерта Радев.

>>NOVA ОСВОБОДИ БЕНАТОВА И ШИКЕРОВА
Нова телевизия прекрати
договорите на разследващите журналисти Миролюба
Бенатова и Генка Шикерова,
съобщи Свободна Европа. Те
потвърдиха информацията,
но отказаха коментар.
До прекратените договори се
стигна, след като в началото
на месеца стана известно, че новото ръководство
на медията е поставило пред избор Бенатова, Шикерова и Марин Николов. В края на май тримата са
били извикани на разговор, на който са им предложили смяна на трудовите взаимоотношения.
Ръководството на медията им предложи да работят
без трудови договори, а като свободни автори,
сътрудници на телевизията. Аргументът, ползван
от медията е, че по този начин се оптимизират
разходи, а и така разследващите журналисти „ще

имат повече свобода да работят“. По същество обаче новите условия на т.нар. граждански договори не просто не
дават свобода на журналистите, а въвеждат санкции за
тях, ако например откажат да
направят „тема, поръчана им
от медията“. Телевизията вече
напуснаха и редица други журналисти и продуценти, сред които Виктория Бехар, Цветомир Семов,
Диана Димова, Марина Цекова и Елена Гюрова.
Припомняме, че през април Адванс медиа груп
на братята Кирил и Георги Домусчиеви и MTG
финализираха продажбата на Нова Броудкастинг
груп. Акциите, представляващи 100% от капитала
на дружеството, бяха прехвърлени на купувача. Шеф на съвета на директорите стана Георги
Домусчиев.
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Сидеров:
Ще взема да се
кандидатирам
за кмет

„Не съм заявявал
досега, че имам намерение да разваляме
управлението”, заяви
лидерът на Атака Волен
Сидеров пред Nova.
„Не става дума за лични
нападки”, коментира
той по повод на отношенията в ОП. „Платон
ми е мил, но истината
ми е по-мила. Като видя
нещо нередно, няма
как да си мълча”, посочи Сидеров визирайки
критиката към ВМРО.
„Ние показахме как
Джамбазки 2014 г.
казва: "Крим е руски", а
2015 г. твърди обратното. Това не е лична
нападка, а съм длъжен
да го посоча”, подчерта
той.
Сидеров заяви, че и
друг път си е казвал
всичко. "Имам огромна
заслуга Каракачанов
да стане кандидат за
президент", твърди
още Сидеров. "Това е
другарска критика и
здравословен съвет от
моя страна”, подчерта
той.
„Ако показваме резултатите назад в годините,
имал съм и 20 пъти
по-добър резултат”,
отговори той на въпрос
дали драмата е дошла
заради 7-те пъти повече от Атака гласове,
които ВМРО е получила
на евроизборите.
Сидеров коментира
още, че битката за София е въпрос номер
едно за ГЕРБ. И предположи, че сам може
да се кандидатира
на местните избори
наесен. „Ще взема да
се кандидатирам за
кмет на София с една
единствена точка-забрана на гей-парадите”,
отсече той.
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>>СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ В ОФИСИ НА ИВО ПРОКОПИЕВ

>>ЛЕТЯЩИ ТАКСИТА ПЪРВО ЗА 19 КМ В МЕЛБЪРН, ДО 5 Г. В ЦЯЛ СВЯТ

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА ВЛЕЗЕ В ОФИС СГРАДА НА ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА В СОФИЯ, НА МЕТРИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ПРЕТЪРСИХА ОФИСА НА АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ, СВЪРЗАНА С БИЗНЕСМЕНА
ИВО ПРОКОПИЕВ. ШЕФЪТ НА СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ДИМИТЪР ПЕТРОВ РАЗКРИ, ЧЕ СЕ ВОДИ РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРАНЕ
НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИ ОТ ПРИВАТИЗИРАНОТО И СЛЕД ТОВА ПРОДАДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
КАОЛИН. ИЗЗЕТИ СА ДОКУМЕНТИ НА СВЪРЗВАНАТА С ИВО ПРОКОПИЕВ ФИРМА, ПРОВЕРЯВАТ СЕ И ДРУГИ БИЗНЕСДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗДАТЕЛСКАТА. ПРИПОМНЯМЕ, ЧЕ ПРОКОПИЕВ Е ПОДСЪДИМ СЪС СИМЕОН ДЯНКОВ
И ТРАЙЧО ТРАЙКОВ ЗАРАДИ ПРОДАЖБАТА НА ЕРП-ТАТА, КЪДЕТО ПОСРЕДНИК БЕШЕ ДРУГА НЕГОВА ФИРМА – БУЛБРОКЪРС.

UBER, КОЯТО НИЕ НЕ ПУСКАМЕ ДОРИ НА ЗЕМЯТА В СОФИЯ,
ЗАПОЧВА МАСОВА УСЛУГА ЛЕТЯЩИ ТАКСИТА В МЕЛБЪРН,
АВСТРАЛИЯ. ГРАДЪТ Е ПРЕДПОЧЕТЕН ПРЕД КОНКУРЕНТИ
ОТ БРАЗИЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ИНДИЯ И ЯПОНИЯ КАТО ПЪРВА
ПЛОЩАДКА ЗА ТЯХ. ВЕЧЕ ТЕКАТ ПРОБИ, А ОТ 2020 Г. СЛЕД
ПОЛОВИН ГОДИНА – ДО 2023 Г. ПОСТЕПЕННО ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СВЪРЗВАТ ГРАДА С ЛЕТИЩЕТО – РАЗСТОЯНИЕ ОТ 19
КМ, КОЕТО ЩЕ ИЗМИНАВАТ ЗА 10 МИН., ВМЕСТО ОТ ПОЛОВИН ДО ЕДИН ЧАС С ТРАДИЦИОННИТЕ ПО ПЪТЯ. ЦЕНАТА
ЩЕ БЪДЕ СЪПОСТАВИМА С КОТИРОВКАТА НА АВТОТАКСИТАТА – 90 АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАРА. ДО 2025 Г. УСЛУГАТА ЩЕ
НАВЛЕЗЕ ВЪВ ВСИЧКИ МОДЕРНИ ГРАДОВЕ НА ПЛАНЕТАТА.
В МЕЛБЪРН ОЧАКВАТ 1000 КАЦАНИЯ НА ЧАС. ЛЕТЯЩИТЕ
ТАКСИТА ЩЕ БЪДАТ ОТ 5 СВЕТОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Сливат властите в нов
орган за борба с корупцията
Правителството
официално пренебрегна
разделението на властите у нас. Управляващите планират да създадат нов орган, който
да бори корупцията и
организираната престъпност у нас, става
ясно от предложение,
публикувано тихомълком за обществено обсъждане от правителството. Названието е
Съвет за координация и
сътрудничество (между бластите). В него
ще влязат вицепремиерката Екатерина Захариева, главният прокурор Сотир Цацаров
и шефът на Върховния
касационен съд Лозан
Панов. Те ще обсъждат
мерките за борба с корупцията и реформата
на съдебната система.
Според
мотивите
този нов орган ще по-

$3 млрд. стана
богатството
на Тръмп, със 150
млн. повече от
миналата година

Екатерина Захариева, Цацаров и Панов
влизат в Съвет за координация и
сътрудничество между властите, който ще
бори престъпността
АРЕСТУВАХА
БЪЛГАРИН,
ИЗНАСИЛВАЛ
СИСТЕМНО
ДЪЩЕРЯ СИ В
БЕРЛИН

могне за „създаването
на механизъм за национален мониторинг за
отчитане цялостното
изпълнение на мерките,
предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната
власт, борбата с коруп-

цията и организираната престъпност.“
В него ще влизат още
министрите на правосъдието Данаил Кирилов и на вътрешните
работи Младен Маринов, както и председателят на Народното
събрание Цвета Кара-

Иванчева: Петко Дюлгеров получи инфаркт
Бившият кмет на район Младост Петко
Дюлгеров, който е подсъдим като посредник за подкуп заедно Десислава
Иванчева и Биляна Петрова, е получил
инфаркт. Това съобщи във фейсбук
страницата си самата Иванчева, позовавайки се на свои източници.
"В момента Дюлгеров е в тежко състояние в болница и лекарите споделят,
че е слабо контактен и едва говори.
Спомняме си случая с Мишо Бирата.
И се питаме дали когато се откажеш

от показания, спуснати от прокуратурата и КПКОНПИ, получаваш
инфаркт", пише Иванчева. И добавя,
че утре защитата на Дюлгеров ще иска
по-лека мярка за неотклонение за него.
Той сега е под домашен арест.
През април Иванчева, Петрова и Дюлгеров бяха осъдени на първа инстанция за поискан подкуп в размер на 187
500 евро от предприемача Александър Ваклин. Те получиха съответно по
20, 15 и 12 г. затвор.

янчева.
Сбирките на новото
координационно звено
ще бъдат публични. Ще
се провеждат на всеки 6
месеца, предвижда проектът на постановление, подготвен от правителството.
Новият орган ще има
право да обсъжда и законодателни промени
за борба с корупцията
или съдебна реформа.
Тогава в заседанията му ще се включва
и председателят на
правната комисия на
Народното събрание.
Новото звено трябва
да повиши прозрачността и освен това да
координира изпълнението на препоръките от
Брюксел.

30-годишният Димитър Д.
е бил арестуван в Берлин
преди дни по обвинение, че
е изнасилвал 8-годишната си
дъщеря, съобщава 24 часа.
Майката на детето знаела
за случващото се, но наредила на момичето да мълчи, а тя щяла “да говори
с бащата да спре”. Детето
обаче се доверило на своя
приятелка в училище.
Разказало и й какво прави
бащата и я попитало дали
и нейният баща прави същото и това нормално ли
е. Приятелката я завела при
майка си и жената извикала
социалните.
Над два часа детето обяснявало какво е търпяло.
Оказало се, че насилието
е започнало още преди 3
години. Бащата е арестуван.
Майката припаднала при
ареста. Крещяла: “Аз му казах
да спре!” Семейството има и
две по-малки деца. Те също
са взети под грижите на
социалните.

Бoгaтcтвoтo нa пpeзидeнтa нa CAЩ Дoнaлд Tpъмп ce
e пoкaчилo c 5% зa гoдинa и
вeчe дocтигa $3 милиapдa.
Pъcтът e пъpвият oт тpи
гoдини нacaм, откакто
той дойде на власт, cлeд
кaтo пpeз пpeдxoднитe двe
бoгaтcтвoтo мy нaмaлявaшe, пишe Вlооmbеrg. Taкa
тo дocтигa нивaтa oт предизборната за него 2016
гoдинa. Общото богаство
на държавния глава на САЩ
нарасна с доста приличните
150 милиона долара.
Най-решителното увеличение идва от любимия му
бизнес - офиc cгpaдитe нa
Tpъмп. Те пpoдължaвaт дa
пocкъпвaт. Неговата емблематична Тrumр Тоwеr
в Ню Йорк cтpyвa само за
година c 27% пoвeчe дo $445
милиoнa. A oфиc кyлaтa нa
Уoлcтpийт e oцeнeнa c 13%
пoвeчe дo $480 милиoнa. Tpъмп
имa и 30% дял в двe cгpaди, yпpaвлявaни oт Vоrnаdо,
кoитo пocкъпвaт cъc 33% дo
$765 милиoнa. Oбщo, oт вcички oфиcи, Tpъмп yвeличaвa

$300 милиoнa дължи
президентът на САЩ нa
Dеutѕсhе Ваnk от общо
550 000 000 негови борчове
в зелено
бoгaтcтвoтo cи c $340 милиoнa.
Cтoйнocттa
нa
гoлф

клyбoвeтe нa пpeзидeнтa обаче нaмaлявa c 19% дo $525 милиoнa.

Дoнaлд Tpъмп дължи oбщo
пoнe $550 милиoнa, coчи
oфициaлнaтa
дeклapaция.
Сyмaтa нe ce e пpoмeнилa ocoбeнo зa пocлeднaтa
гoдинa. Oкoлo $300 милиoнa oт тяx тoй дължи нa
гepмaнcкaтa Dеutѕсhе Ваnk.
Бoгaтcтвoтo нa пpeзидeнтa нe e дocтaтъчнo,
зa дa влeзe в тoп 500 нa нaйбoгaтитe xopa в cпиcъкa нa
Вlооmbеrg.
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>>НОВИ 25 ДКА ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУИРАТ ДРУЖБА
„РАЗШИРЯВАМЕ ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ С НОВИ 25 ДКА – ОТ ТЯХ 19 ДКА Е ПАРКОВАТА ЧАС С НАД 600 НОВИ ДЪРВЕТА И НА
6 ДКА ИЗГРАЖДАМЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ ОБЩИНСКИ АКВА ПАРК. АКВАПАРКЪТ Е С 5 ОТКРИТИ БАСЕЙНА И ОБСЛУЖВАЩАТА
СГРАДА, В КОЯТО СА ЗАКРИТ БАСЕЙН И СПА ЗОНА. ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ОБЩИНСКОТО ДРУЖЕСТВО СОФИЙСКИ
ИМОТИ. БАСЕЙНИТЕ НА АКВАПАРКА ЩЕ БЪДАТ С МИНЕРАЛНА ВОДА. ТАЗИ ГОДИНА ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ ИЗЦЯЛО БАНЯТА
В БАНКЯ И ДО ДНИ ОБЯВЯВАМЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАНЯТА В ОВЧА КУПЕЛ. ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ
ОБЯВИХМЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПАРК ДРУЖБА, КЪДЕТО ЩЕ ОБНОВИМ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ ЗОНА ЗА СПОРТ
И ЩЕ СЕ ОФОРМИ ПРОСТРАНСТВОТО КЪМ ПОНТОНА”, СЪОБЩИ КМЕТЪТ ФАНДЪКОВА.

1000 нарушители за 2 дни
изловени от камерите в
буслентите
Над 1000 са автомобилите, заснети да
навлизат в буслентите само за 2-та дни
работа на новите камери, които следят за
специалните платна
на градския транспорт в София. Всеки
от
пристъпилите
правилата
водачи
ще получи честитка
с глоба. Ако я плати
бързо, ще спести от
20 до 30% от сумата. Пред БНТ Димитър Петров, който

ръководи Центъра за
управление на трафика към Столичната
община, обясни къде
функционират 40-те
видеоустройства, инсталирани от кметството.
„Почти
невъзможно е да се
избегне заснемането
на
нарушителите,
дори да се опитат да
се скрият зад автобус”, уточни Петров.
Камерите снимат и в
двете посоки на пътното платно, както

и преминаващите по
бул. България, бул. Цариградско шосе и другите пътни артерии,
декорирани с новите
камери вече са забелязали. „На места камерите са разположени
през 300-400 метра”,
а например в участъ-

ка от бул. Гоце Делчев
до бул. Ив. Е. Гешов
на бул. България са и
на по-често, видя 19
минути. Там в момента минава 2 линии на
градския транспорт,
а от есента – 1, и подобни усилия са твърде безсмислени, а за-

дръстванията, които
се получават създават ненужно напрежение, извънредно замърсяване на въздуха
и опасност от катастрофи. Още повече,
водачите на градския
транспорт нарушават редовно правилата за престрояване, а
бус лентите са глупаво направени, предвид
необходимостта от
техните и на шофьорите маневри.
Камерите
могат
да бъдат местени на
участъците, за които има данни че се
извършват нарушения и се пречи на движението на градския
транспорт.
Заснемането е в реално време, данните
се записват и се предават на Пътната
полиция за налагане на
санкции.

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Кардиология, Кардиохирургия
и Съдова хирургия
www.tokudabolnica.bg

Съвременно лечение на сърдечно-съдовите
болести – планово и спешно
По договор с НЗОК

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

www.19min.bg
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Интересен казус за
Лаура Кьовеши като
главен прокурор на ЕС!
Теодора Велинова, съпруга на бивш шофьор
и охрана на Пашата,
консултира и контролира множество
европроекти. Смята
се, че става въпрос за
общо 120 млн. лв. Това
е под опеката на плевенския депутат от
ГЕРБ Пламен Тачев, за
когото ви разказахме
покрай веригата му
имоти в България и
Гърция, многократно
по-скъпа от апартаментите на Цветанов. Велинова дори
ходи на описани публично срещи с кметове в компанията
на Пламен Тачев – наистина близкият на
премиера още от 80те години депутат
от ГЕРБ, като и сама
се представя за близка до министър-председателя.
Което пък кара не
само ГЕРБ-овите, но
и кметове, които не
са от ГЕРБ да я допускат да подготвя процедурите за избор на
изпълнител, понеже са
наясно – един европроект няма как да мине
без ОК от властта.
И търговете се правят така, че на тях
победителят да бъде
предизвестен, както
и отпадането на неудобни кандидати.
Освен водният цикъл
на Плевен, откъдето
е депутат Пламен Тачев – голям проект с
5 позиции и включва и
Буковлък, Ясен и т.н.,
въпросната дама е
изпълнител и на един
нелош за 18 929 054, 03
лв. за пречиствателна станция в Айтос
например. Също така
на поръчки в родния
на Тачев Червен бряг,
във Велинград, където пък се явява с

soa@19min.bg
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Депутатът Тачев контролира
европроекти за 120 млн. лв. чрез
консултантка?
Ето защо ГЕРБ губи от
БСП в Плевен последните
няколко избора, не е
заради Цецка Цачева
депутата от ГЕРБ
Иван Вълков, в Панагюрище, Монтана, Белоградчик, Бургас, Поморие, Долни дъбник,
Мездра, Сопот и др.
В последната община Теодора Велинова
изготвя критериите
по процедурата за избор на управление на
проект Реконструкция и модернизация
на
канализационната мрежа, подмяна
на амортизираната
водопреносна мрежа,
в която тя самата
участва с фирмата Ер
Джи консултинг ООД
в консорциум, който
спечели процедурата
за управление на проекта за инженеринг,
респективно за избор
на изпълнител на проекта. Освен другите,
„Велинова взема обществена
поръчка
чрез съпруга си в една
от
подбалканските общини, където
кметът се води независим, но е повлиян
от приказките за „Теодора-човека на премиера” и също там е
уредил
процедурата
за подготовка на обществената поръчка
за воден цикъл. Тя от
своя страна ще нареди консорциум, където
ще бъдат посочени от
нея хора, който да гарантира интереса на

кмета и на нея. Говори се за сума от 5 млн.
лв. комисионни. В знак
на скрепената дружба
кмета там е дал обществена поръчка за
1,5 млн. лв. за ремонт
на ясли и детски градини на фирмата на
съпруга на Велинова
(конфликт на интереси)”, пише Афера.
Според медийни публикации, базирани на
документи, даже една
супер бедна община
като Сърница поверява на приятелката
търг за 5 млн.лв. за
изграждане на водопровод, спечелен от
нейни хора. Запознати
твърдят, че Теодора
Велинова се хвали, че
„се отчита в партийната каса на ГЕРБ”.
Схемата й действа й
до днес.
Въпреки че още
през 2013 г., в самия
край на Борисов 1,
Белоградчик
сезира
правоохранителните органи и започва
разследване по поръчката за проект по
прочутите Белоградчишки скали, както
писа пръв авторитетният Оффнюз.
Според гражданската
организация,
която
цитира, Велинова е направила процедурата
така, че да се договори
с три фирми, които да

отговарят на условията. Въпреки желанието на кмета да спечели една конкретна,
печели фирма, близка
до нея. Работата е за
1,8 млн. лв., а общата
сума е за над 5 млн.
лв. Според сигнал на
местната гражданска
организация
злоупотребите са колосални
и по начина на провеждане на процедурата и
за дейностите, които
ще се извършат, поради което има предадени материали в
прокуратурата за дейността на Велинова.
От което нищо не
последва!
След Борисов 1 идва
Борисов 2, при който примерно Враца
сключва договор за
консултантски услуги с фирмата Ер Джи
Консултинг, алармира местния парламент
общинският
съветник
Борислав
Банчев. Той изказва
възмущение и пра-

ви
предупреждение
за избора, направен
от кмета Калин
Каменов, близък на
Цветан
Цветанов.
Градоначалникът потвърди, че общината
има подписан договор
с въпросната консултантска фирма, но
не желае да коментира: „Много благодаря
за предложението, аз
обаче мисля да вдигна
нивото на комуникация на днешната сесия. Да не робуваме на
писания в медии, защото статии са писани
срещу всеки един от
нас. Смятам да спрем
с това ниво, тъй като
леко обиждаме днешното заседание и не смятам да продължавам
по темата, която е
меко казано несериозна“, заяви Каменов.
Ето защо ГЕРБ губи
от БСП в Плевен последните няколко избора, не е заради Цецка
Цачева.
Следва
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>>КОНЪР БРАДЪРС ОТКРИВАТ ИЗЛОЖБА В СОФИЯ
ПРОЧУТИТЕ CONNOR BROTHERS ОТКРИВАТ ЛИЧНО САМОСТОЯТЕЛНАТА СИ ИЗЛОЖБА В СТОЛИЧНАТА ГАЛЕРИЯ ОБОРИЩЕ 5 ТАЗИ ВЕЧЕР. СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯТ ТВОРЧЕСКИ ТАНДЕМ Е СРЕД
ВОДЕЩИТЕ ИМЕНА В СЪВРЕМЕННОТО БРИТАНСКО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. БРАТЯТА КОНЪР
СЕ ВДЪХНОВЯВАТ ОТ СТИЛА НА КОРИЦИТЕ НА НЯКОГАШНИТЕ ЛЮБОВНИ РОМАНИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХЕПИЕНД И ГО ПРЕРАБОТВАТ С ИРОНИЯ, КОМЕНТИРАЙКИ В ТВОРБИТЕ СИ НЕРЕАЛИСТИЧНИТЕ ОЧАКВАНИЯ КЪМ ЛЮБОВНИТЕ ВРЪЗКИ. НЕОТДАВНА ПРИНЦ ХАРИ И СЪПРУГАТА МУ МЕГАН
МАРКЪЛ КУПИХА КАРТИНА НА КОНЪР БРАДЪРС ЗА 7000 ПАУНДА, ЗА ДА Я ВРЪЧАТ КАТО СВАТБЕН
ПОДАРЪК ЗА ЖЕНИТБАТА НА АКТЬОРА ИДРИС ЕЛБА. ТВОРБАТА В СТИЛА НА 50-ТЕ ИЗОБРАЗЯВА
КРАСИВА ЖЕНА С НАДПИС: ЗАЩО ДА СЕ ВПИСВАТЕ, КОГАТО СТЕ РОДЕНИ ДА СЕ ОТКРОЯВАТЕ?“.

Двукратно номинираният
за Оскар актьор Майкъл Фасбендър идва в България. След
малко повече от месец звездата от Снежния човек ще акостира в София, а повод за това
ще му даде продуцираното и
от самия него заглавие Kung
Fury 2. Това съобщи пред медии
изпълнителният директор на
Ню Бояна Ярив Лернер. Лентата проследява най-доброто
ченге на всички времена - Кунг
Фури и неговата армия от пазители на реда. Действието
на екшъна ще се развива през
1985 г. в Маями. „Дейвид Сандбърг е режисьор, продуцент
и сценарист на проекта. Все
още не е ясно каква точно

Гледаме документалния филм
на Лео Ди Каприо през юли

Майкъл
Фасбендър
идва в
София

Криско и
Цвети
очакват
бебе

роля ще бъде поверена на Фасбендър. Към лентата ще се присъедини и Дейвид Хаселхоф. Клапата
на Kung Fury 2 ще щракне на 29
юли, като по сцените ще се работи в България и Германия. У нас
Фасбендър се очаква пък да кацне през август.

ПРОДУЦЕНТ НА БРАЙЪН АДАМС ЗАПИСВА С DARA
Трета международна колаборация за DARA – след
два успешни проекта с румънския продуцент
Monoir и един с гръцките топ диджеи Livin R и
Noisy, изпълнителката разширява творческия си
периметър извън Балканите с покана за запис
от базирания в Лондон продуцент Йоад Нево.
Британецът с еврейски корени е сред най-влия-

телните музикални продуценти и звукоинженери
на Острова, а под негова опека част от най-големите си хитове създават Брайън Адамс, Сиа, Pet
Shop Boys и женски супер банди като Sugababes
и Girls Aloud. За престоя на българската изпълнителка Нево организира цял екип, който да пише
песни специално за нея.

Замръзналото кралство 2 с нов трейлър
Приключенската анимация Замръзналото кралство 2, вдъхновена от книгата Снежната кралица
на Ханс Кристиан Андерсен, чиято първа част се
превърна в една от класиките на Дисни за всички времена, се завръща с изумителна нова част,
която представя прелестна картина, вдъхновяваща динамика и шеметна история. В новия трейлър на филма пред зрителите се открива още
малко от новите опасности, които дебнат зад
всеки ъгъл, и очакват обитателите на Арендел.
Време е Елза, Анна и техните верни приятели да
се изправят очи в очи с мистериозната тайна за
тяхното кралство, която датира от древни времена. Замръзналото кралство 2 ще тръгне в кината
от 22 ноември на 2D, 3D и IMAX 3D.

Б

Л

ед върху огън е
документален
филм на HBO
и Tree Media режисиран от Лейла Конърс
и продуциран от Леонардо ди Каприо,

ременна ли е приятелката
на Криско, или не? Това
е въпросът, който мъчи
феновете на двойката
през последните седмици и затова
рапърът пусна новата си песен
Да или не, с която сложи край на
спекулациите. Самата Цветелина
използва профила си в Инстаграм, за да отговори на въпроса.
Тя публикува част от видеото
и до него написа просто: „Да“, с
което издаде, че двамата очакват
първата си рожба. Буквално след
минути заваляха десетки честитки
и благопожелания под формата
на коментари под публикацията. Всички фенове се радват за
младото семейство. Все още не е
известно какъв е полът на бебето,
нито кога се очаква да проплаче.
Очевидно любимата на Криско
е в напреднала бременност, тъй
като на видеото се вижда добре
заформеното й коремче.

чийто глас води зрителя през цялото
време. Спиращата
дъха лента, заснета
из целия свят, задава
въпроса: Обратими
ли са климатичните

промени? Разглежда
многото начини, чрез
които можем да намалим вредните емисии и да отстраним
въглерод от атмосферата, за да понижим

Мария
>>МАРИЯ ИЛИЕВА
Илиева
ТРЕНИРА СЪС
публикува
СИНА СИ
в социалните
мрежи
снимка по
спортен
екип със
сина си
Александър, а от
написаното става ясно, че освен от личен инструктор
тренировките на певицата се водят и от бебето.
„Александър се старае да ме държи във форма и
след тренировка със Симеон Миланов?“, написа
поп дивата. С най-доброто от репертоара си,
която в края на миналата година Мария събра
в албум, тя ще обиколи големите градове през
топлите месеци. Засега е обявила четири дати.
Илиева ще сложи финалната точка на обиколката
с голям концерт на 22 октомври в първа зала
на НДК.
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глобалната температура. Особено сега,
когато сме изправени пред опасно високи нива на метан.
Най-малкото,
което може да направи
всеки един от нас е
да спре поне за миг
да игнорира темата
и да се информира.
Лед върху огън няма
да ви остави безнадеждни, а напротив,
ще ви вдъхнови. Документалният филм,
развиващ се в 94 минути вече е наличен
в онлайн стрийминг
платформата
HBO
GO. Телевизионната
му премиера и за родните зрители е на 4
юли от 22:35 часа.

четете още на

www.19min.bg

Легион се завръща с
трети последен сезон
Легион се завръща с трети и последен
сезон по FOX на 8 юли от 23 часа. Хипнотизиращата драма от продуцента Ноа
Хоули ни отвежда отново във вселената на вероятно най-могъщия мутант,
който светът някога е виждал. Mрачните
гласове в главата на Дейвид отново са
се разбудили, а наред с тях и жажда за
власт. В противоречие с всички, които
някога е смятал за приятели, Дейвид
търси помощ от млад мутант, чиято
тайна способност е особено важна за
плановете му да поправи причинените
от него вреди. Базиран на комикса на
Marvel от Крис Клермонт и Бил Синкевич, Легион разказва историята на
Дейвид Холър (Дан Стивънс), мъж, който
вярва, че страда от шизофрения, но
открива, че в действителност вероятно
е най-могъщият мутант, който светът
някога е виждал.
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ХОРОСКОП

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

Скорпионите трябва да бъдат
значително по-търпеливи днес.
Козирозите да внимават какви
ангажименти ще поемат днес, не
угаждайте на всички! Водолеите
ще реализират промяната, към
която се стремят.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Оставяте прекалено много
важни решения
за последния
момент. Посъветвайте се
с ваш близък преди да
предприемете решителна стъпка в делови план.

Ползвате се
с доверието
на околните
и това ви
поставя в позиция на човек, на когото може да се
разчита. Но вие си имате
свой поглед за нещата и
той не винаги съвпада с
мнението на околните.

Захващате се
с нещо, което
е предизвикателство и за
околните, но сте твърдо
решени да се справите
докрай. Едва ли нещо
може да Ви спре, така че
действайте.

Не се обвързвайте с ангажименти, които
могат да ви
поставят в неблагоприятна ситуация. По-малко
говорете за себе си и
повече слушайте, така ще
сведете риска от грешки
до минимум.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Довеждате до
желан край целите си, колкото
и усилия да ви
се струва това. Без да си
давате сметка нервите ви
са поизпънати и е добре
да помислите за отмора.
Ще бъде добре, ако намерите време за разтоварване и повече общуване
с близките ви хора.

От Вашето
търпение ще
зависи много
през днешния
ден. Имате способността да уравновесявате
излишните емоции и
прекален ентусиазъм у
околните, като внасяте
доза разумност и удачен
подход.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Делата ви ще
се развиват и
без да изпадате
в крайности.
Достатъчно е да сте трезво
мислещи и добри. Ако пък
решите да бъдете наблюдатели няма да сгрешите.
Каквото има да се случи,
ще стане.

Имате неизяснени въпроси,
които ще
продължават
да ви вълнуват и ще
търсите различни мнения.
Отношенията ви с някой,
с когото досега сте били в
конфликт ще се подобрят.

Съсредоточете се
върху завършването на нещо,
върху което
работите от доста време
насам. Ще трябва да превъзмогнете склонността си
да се захващате с различни
нещо и голяма част от тях
да не довършвате. Случва
ви се нещо интересно.
Близнаци

Ще се справите с
проблем, притесняващ колегите и
началниците ви.
С навременните си и точни
действия ще избегнете
нежелани последствия.
Но не бъдете прекалено
самоуверени. Ще има неща,
които със сигурност ще ви
затруднят.

Дева

времето
Днес времето ще бъде
предимно слънчево. Mинималната температура
ще бъде 12°, а максималната 34°.

Стрелец

На много от Вас
им предстои да
се поздравят
с промяната,
за която са работили
от дълго време. Няма
да сте разочаровани,
усилията Ви заслуженo
ще се възнаградят.

Добро развитие
на вашите дела.
Сделки, търговски
операции, сключване на договори – такива са
очертанията на деня. Вие сте
настроени добронамерено
към околните и те ви отвръщат със същото.

min: 16о max: 31о

min: 17о max: 32о

В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 15°, а
максималната 31°

София

Велико Търново

В Пловдив ще бъде слънчево. Минималната
температура ще бъде 18°, максималната 31°

min: 15о max: 31о

min: 15о max: 29о

Във Варна ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 21°,
максималната 32°
В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 21°,
максималната 29°
В Перник ще бъде слънчево. Минималната
температура ще бъде 14°, максималната 32°

тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg

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

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

Варна

min: 21о max: 32о
Бургас

min: 21о max: 29о
min: 14о max: 32о

min: 18 max: 31
о

о

Сандански

Кърджали

min: 15о max: 34о

min: 15о max: 30о

>>ПАВЛИНА ЖЕЛЕВА ЖУРИ НА ДЖУЛИАН МУР В КАРЛОВИ ВАРИ
БЪЛГАРКАТА ПАВЛИНА ЖЕЛЕВА ЩЕ
ИМА ЧЕСТТА ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ЖУРИТО НА СВЕТОВНИЯ ФЕСТИВАЛ ОТ
А-ГРУПА, (ЗАЕДНО С КАН, ВЕНЕЦИЯ,
БЕРЛИН, ТОРОНТО И МОСКВА) В
КАРЛОВИ ВАРИ. 54-ТОТО МУ ИЗДАНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 28 ЮНИ
ДО 6 ЮЛИ В ПРОЧУТИЯ ОТ 3 ВЕКА
БАЛНЕОКУРОРТ И ЩЕ БЪДЕ ПОСВЕТЕНО НА 30-ГОДИШНИНАТА ОТ
ПАДАНЕТО НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА
И ПРАЖКАТА НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ.
ОТКРИВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ УКРАСЕНО ОТ НОСИТЕЛКАТА
НА ОСКАР И НАГРАДА В КАН ДЖУЛИАН МУР, КОЯТО ЩЕ
ПРИСТИГНЕ СЪС СВОЯ СЪПРУГ – СЦЕНАРИСТ И РЕЖИСЬОР БАРТ ФРОЙНДЛИХ И С ПАРТНЬОРА СИ ПРЕД
КАМЕРАТА БИЛИ КРУДЪП, ЗА ДА ПОКАЖЕ СВОЯ ФИЛМ

Изданието използва снимки от

МИЛЕНА САВОВА

Риби

Русе

Пловдив

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

Видин

Перник

София 1000,
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ВРЕМЕ

Френският
президент Еманюел Макрон
продължи намеците,
които започна след евровота, че ЕС трябва
постепенно да се отърси от прекалена обвързаност с НАТО. Тогава
той започна с искане
никоя държава от Съюза да няма право да
купува военна техника
извън производителите от Общността,
изключвайки по този
начин доставките на
американско и британско въоръжаване. Сега
той настоя за нова
политика към Кремъл:
„Европа трябва да мисли извън диктовката
на НАТО и да възстанови връзките си с
Русия”, подчерта лидерът на втората държава в ЕС и очертаващ
се нов водач на 27-те
при видимото оттегляне на канцлера Меркел. Апропо, нейният
партньор в управлението на ЕС каза, че тя би
могла да бъде идеалният кандидат за поста
председател на Еврокомисията след Юнкер.
„Европа трябва да
построи нови правила на доверие и сигурност с Русия, дори без
съгласието на НАТО”,
каза Макрон в интервю за швейцарския тв
канал RTS. Той допълни: „Москва бележи го-

СЛЕД СВАТБАТА. В КАРЛОВИ ВАРИ
ПАТРИСИЯ КЛАРКСЪН ЩЕ ПОЛУЧИ
ПРИЗА КРИСТАЛЕН ГЛОБУС ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС КЪМ СВЕТОВНОТО
КИНО. КЕЙСИ АФЛЕК ЩЕ ДОПЪЛНИ
ЗВЕЗДНОТО ПРИСЪСТВИЕ С УЧАСТИЕТО СИ И С ФИЛМА ОСВЕТИ ЖИВОТА МИ, НА КОЙТО Е РЕЖИСЬОР,
СЦЕНАРИСТ, ПРОДУЦЕНТ И ПРОТАГОНИСТ. ОСВЕН НАША ПАВЛИНА
ЖЕЛЕВА В КОМИСИЯТА ФЕДОРА, В
ГРАНД ЖУРИТО СА ПРЕДИЗВИКАЛИЯТ СЕНЗАЦИЯ В КАН МИНАЛАТА ГОДИНА УКРАИНСКИ
РЕЖИСЬОР СЕРГЕЙ ЛОЗНИЦА И ЧЕШКИЯТ ДРАМАТУРГ
СТЕФАН ХУЛИК – КОНЦЕПЦИЯТА Е ЗА ИЗЯВЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КИНОТО В ИЗТОЧНА ЕВРОПА 30 Г. СЛЕД
ЗНАМЕНАТЕЛНАТА 1989 Г.

Макрон: Да възстановим
връзките с Русия, ЕС да мисли
извън диктата на НАТО

„ЕС трябва да стане по-независим
от ключовия си партньор от
другата страна на Атлантика”,
отсича френският президент
леми успехи в сферата
на сигурността и антитероризма, както
ни показа ситуацията в Сирия”.
„Тази седмица ще
имам дълъг и интензивен разговор с Вла-

димир Путин и с Г7.
Дори при разногласия,
ние работим заедно.
Не трябва да оставяме Русия на Китай”,
смята Макрон.
„Европа никога не
трябва да забравя це-

ната, която СССР
плати във Втората
световна война, за да
освободи континента
от Нацистка Германия”, заяви категорично френският президент.

Той твърди, че има
„амбициозни планове за
единна армия на ЕС”.
Макрон критикува напускането от САЩ на
договора за ракетите
с малък и среден обсег,
който гарантираше 3
десетилетия сигурността на Европа.
„ЕС трябва да стане по-независим от
ключовия си партньор от другата
страна на Атлантика”, заключава той.
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Димитър Пенев: Някои сами

да се откажат от националния
Венци Стефанов сравни
футболистите ни с мишки
Резилът срещу Косово в понеделник вечер
продължава да бъде водещата спортна тема
у нас. Според треньор
№1 у нас на 20-и век Димитър Пенев някои от
футболистите ни сами
трябва да се откажат
от националния отбор.
„На този етап това
са ни възможностите. Допуснахме много
индивидуални грешки.
Има някакъв ред и изисквания. За два мача
кой да е виновен - Балъков ли? Не могат
да израснат толкова
бързо. Виждате как
върви и първенството. Играят се мачове
без значение. Нямаме
подготовка. Отговорността трябва да понесат самите футболисти. Все пак имаме
някакъв залог. Имаме

по-малки качества. Някои от играчите трябва сами да се отказват
от националния отбор.
Сега идва и Англия.
Ние винаги сме се плашили от тях”, сподели
Пената пред България
днес.
Легендата на ЦСКА
Петър Жеков пък бе
още по-краен в изказването си. Според него
националите ни заслужавали тояга и шутове.
“Не знам защо Краси Балъков дойде да се
мъчи в националния
отбор. Аз и за един милион евро няма да се
съглася да съм треньор
на този отбор. Нямаме
нито един футболист,
само Ивелин Попов
става. Трябваше да ни
бият с повече, отървахме се. Ако ме пуснат

при нашите, ще ги пребия като маче у дирек.
Като взема една тояга, шутове в задника
и айде марш оттука!
Балъков каза, че били
изморени. От какво, от
челни стойки ли? Какво
са правили, та са изморени при днешните
средства за възстановяване”, коментира
Жеков пред Българи
днес.
Президентът на Славия и член на БФС Венцислав Стефанов пък
сравни футболистите
ни с мишки.
„Играчите
имат
всички условия. Премии са им обещани.
Тренират като царе
в база за чудо и приказ. Там все едно са в
дворец. Но на терена
няма царе, няма лъвове. Наричат ни лъвове,

>>ЛЕГЕНДАТА КЪРТ ЕНГЪЛ ДОЙДЕ В
БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ОСИНОВИ СИРАЧЕ
Олимпийският, световен шампион по
борба и суперзвезда на кеча Кърт Енгъл
дойде в България, за да осинови сираче.
50-годишният атлет, който в момента се
изявява като актьор, и половинката му
вече са у нас и очакват завършване на
процедурата. Двамата имат до момента
пет деца – син и четири дъщери. Кеч
легендата пусна няколко снимки от
страната ни. Той постна фотос в Туитър от български киносалон: „Аз съм в
български киносалон. Общо 26 места.
Това е най-малката зала, в която някога
съм бил. Дори Русев (б.р. родната звезда
в световната федерация по кеч) не може
да се побере тук“. След това Енгъл сподели снимка от магазин за играчки,
където е изложен миниринг. „Чух че
тук е тренирал Русев”, пошегува се
голямата звезда на борбата и кеча.

ама ние сме си мишки
отвсякъде. Ама даже и
такива не сме“, сподели Стефанов пред Блиц.
Според боса на Славия
България никога не е
разполагала с толкова
слаб отбор.

В същото време президентът на Българския футболен съюз
продължава да мълчи
след поредния резил на
представителния
ни
тим, вместо да хвърли
оставка след 15 г. мъка .

>>ФЕТЕЛ: ТОВА НЕ Е
СПОРТЪТ, В КОЙТО СЕ
ВЛЮБИХ

Тема номер 1 след Гран при на Канада стана противоречивото решение, с което стюардите лишиха
Себастиан Фетел от победата и тя отиде при големия му конкурент Люис Хамилтън. Мненията се
разделиха на две – едните, които защитават пилота
на Ферари, и другите, които смятат, че такива са
правилата, независимо дали са лоши или добри.
Себ се защити с обяснението, че след като е загубил контрол, връщането му на пистата е било част
от овладяването на болида, а не е било съзнателно
намерение да пресече пътя на своя преследвач.
Стюардите, обаче, виждат нарушение на правилника, макар че в такива ситуации отсъжданията
никога не могат да бъдат стопроцентови.
„Това вече не е спортът, в който се влюбих“ сподели Фетел с горчивина. „Всички звучим като юристи.
Това не помага на спорта“.
„Аз съм за чистите състезания. Обичам да се
връщам в спомените си към старите времена, със
старите коли и старите пилоти. Истинска чест е
да се срещнеш и говориш с тях. Те са герои. Иска
ми се да можех да се състезавам по тяхно време,
а не днес. И го казвам като цяло, не само заради
днешното решение. Трябва да говорим официално, което не е правилно. Трябва да можем
да казваме това, което мислим, само че не
можем. Не одобрявам състоянието на спорта
днес“, каза звездата на Ферари.

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 Раят ще почака тв филм /1
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 /п/
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
16.20 Дойче веле: Шифт
16.35 Раят ще почака тв филм /2,
последен епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас Информационна емисия
18.15 Още от деня коментарно
предаване
18.30 Спорт ТОТО
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 Агата и Одисей игрален филм /
Италия, 2011г./
22.40 Скритият език на парите: Разговор със създателя на чешките
банкноти документален филм
23.00 По света и у нас информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика предаване за
класическа и джаз музика с
водещ Марио Николов
00.00 Улови момента /п/
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /най-доброто/ /п/
02.30 Греховете на баща ми документален филм/п/(14)
03.55 Агата и Одисей игрален филм/п/
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.4 еп.14
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.27
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.5, еп.53
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ сериал, с.2 еп.17
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13, еп.26
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от Рая“ сериал, еп.21
21.00 Премиера: „Вътрешен човек“ сериал, еп.8
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Тежки престъпления“ - сериал,
с.6, еп.1
01.00 „Вечно твоя“ - сериал, еп.185,
186
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 „Кошмари в кухнята“ (нов
сезон) - риалити
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 „Операция „Възмездие“ екшън с уч. на Марк Дакаскос,
Трийт Уилямс, София Пърнас,
Джо Суба, Били Кембъл,
Роналд Азинас и др.
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 „Джон Картър: Между два
свята“ - екшън-фантастика с
уч. на Тейлър Кич, Лин Колинс,
Саманта Мортън, Уилям Дефо,
Томас Хейдън Чърч, Марк
Стронг, Чаран Хиндс, Доминик
Уест и др.
00.30 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 3 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „Отмъщението“ - сериал,
сезон 4 /п/
07.00 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 8
08.50 „Детегледачката е мъж“ романтична комедия с уч. на
Николет Шеридан, Дан Пейн,
Джейн Истууд и др. /п/
11.00 „Отмъщението“ - сериал,
сезон 4
12.00 „Моят ангел пазител“ романтичен филм с уч. на
Алиса Милано, Ерик Уинтър,
Кристин Бут, Емили Алин Линд,
Иван Сергей, Стокард Чанинг,
Гейдж Мунро, Джанет Портър
и др. /п/
14.00 „Перфектният мъж“ - романтична комедия с уч. на Хилари
Дъф, Хедър Локлиър, Крис Нот,
Майк О`Мейли, Бен Фелдман,
Каролин Риа, Ванеса Ленгинс
и др.
16.00 „Доблестни мъже“ - драма с уч.
на Том Круз, Джак Никълсън,
Деми Мур, Кевин Бейкън,
Кийфър Съдърланд, Кевин
Полак, Джеймс Маршъл, Джей
Ти Уолш, Кристофър Гус, Мат
Крейвън и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1
21.00 „Господари на нощта“ - криминална драма с уч. на Хоакин
Финикс, Марк Уолбърг
23.20 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1 /п/
00.20 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 8 /п/
FOX
05.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 21
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 11
06.25 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 10
06.45 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 11
07.10 Касъл - пети сезон, еп. 19
08.00 Касъл - пети сезон, еп. 20
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 21
09.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 16
10.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 17
10.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 22
11.40 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 23
12.35 Доказано невинни, еп. 5
13.30 911 - първи сезон, еп. 6
14.25 От местопрестъплението:
Маями, еп. 21
15.20 Касъл - пети сезон, еп. 21
16.15 Касъл - пети сезон, еп. 22

17.10 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 22
18.05 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 16
18.35 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 17
19.00 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 12
19.30 Психаротерапия - трети сезон,
еп. 13
20.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 24
21.00 Хавай 5-0 - втори сезон, еп. 1
22.00 Не си мой тип, еп. 3
22.30 Не си мой тип, еп. 4
23.00 911 - първи сезон, еп. 7
23.50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 22
00.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 18
01.15 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 19
01.45 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 24
02.30 Хавай 5-0 - втори сезон, еп. 1
03.20 Живите мъртви - шести сезон,
еп. 5
04.05 Куантико - втори сезон, еп. 21
04.50 Семейство Симпсън - дватесет и
първи сезон, еп. 19
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ - сериал
с.2 еп.1
08.00 „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.
10.30 Телепазар
10.45 „Седем часа разлика“ - сериал
с.2 еп.2, 3
12.45 Телепазар
13.00 „Перфектна майка“ - психотрилър, драма (тв филм, САЩ,
2013), режисьор Ричард Габай,
в ролите: Хелън Слейтър, Мейгън Мартин, Патрик Фабиан,
Саманта Бейли и др.
14.45 „Добре дошли в джунглата“
- екшън, комедия, приключенски (САЩ, 2003), режисьор
Питър Бърг, в ролите: Дуейн
Джонсън, Кристофър Уокън,
Росарио Доусън, Шон Уилям
Скот, Юън Бремнър и др.
16.45 „Идеалният шеф“ - трилър,
криминален, драма (тв филм,
Канада, 2013), режисьор
Къртис Крофърд, в ролите:
Джейми Лунър, Ашли Легат,
Линдън Ашби, Гари Хъдсън
и др.
18.30 Телепазар
18.45 „Даяна“ - биографичен, драма,
романтичен (Великобритания,
Франция, Швеция, Белгия,
2013)
21.00 „Гравитация“ - фантастика,
трилър (САЩ, Великобритания,
2013), режисьор Алфонсо
Куарон, в ролите: Сандра Бълок
и Джордж Клуни
23.00 „Бандата на Оушън“ - екшън,
криминален, трилър (САЩ,
2001)
01.15 „Седем часа разлика“ /п./ сериал
03.15 „Влюбеният Шекспир“ - романтичен, драма, комедия (САЩ,
Великобритания, 1998)
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /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 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /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 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Блестящи идеи - док. поредица
на Bloomberg
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./

Водоравно: Високата тераса. Рут. Топаз. Мак. Воловар. Тот. Те. Американецът. Ривас. Том. Нер. Венец. Зибелин. Месалина. Аки. Ли. Итараре. Ак. Си. Анатема.
Аро. Напад. Вакарел. Каре. Ека. Осака. Отело. Абати. Семирамида. Ипа. Катет. Кама. Ар. Сет. Вали. Аси. Рига. Ека. Трюм. Бизони. Елерон. Анива. Има. Ап. Лита.
Етос. Геко. Тодоров. Манол. Борис. Маринова.
Отвесно: Миро. Ивелина. Екери. Ито. Сулавеси. Ароматизатор. Котомана. Апетит. Гонади. Веселина. Еревани. Ос. Катар. Цитаделата. Ивер. Торит. Нат. Ком.
Ле. Атом. Кап. Козарева. Икике. Ова. Татами. Ама. Ада. Алис. Резон. Барак Обама. Ем. Ми. Тенеке. Аса. Астраган. Чам. Цели. Арати. Иро. Ено. Сатъри. Арекипа.
Юнаков. Макет. Тикола. Арам. Пола.
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Надномерно
тегло
Найк найнакрая пусна
колекция
и за хора,
които имат
проблеми с
килцата...

Бате Гошо:

Към края на мандата си едно правителство рекло
на народа си:
- Вече живеем подобре!
Народът помислил
малко, пък отвърнал:
- Блазе Ви!

-----------------------------------------------------------------------------------След семеен скандал:
- И повече няма да ме
наричаш патка!!!
- Добре, мило, дай цунка
по човчицата.

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D
Оргазмът е като готвенето: можеш и сам, но е
по-приятно друг да ти го
направи...!

:) :P :D
Футболистите на България посетили дом за
деца:
- Ужасно е да видиш
всичките тези лица, в
които няма никаква вяра
и надежда!
Гошко, 5 годишен.
:) :P :D
Съпругът на отвлечена
жена разговаря с похитителите по телефона:
- Защо забравихте майка
й, изроди долни!?
:) :P :D
Организирахме се 5

умерено

приятелки да ходим на
плаж. На слабата нищо
не казахме. 'Ми, да е яла!
:) :P :D
Ако 10 г. след завършването познаете ваш
съученик, значи все още
не е женен!
:) :P :D
Как са се оженили родителите ти?
Версията на майка ти:
"Много мъже ме ухажваха, но в крайна сметка
избрах баща ти"
Версията на баща ти:
"Майка ти постоянно ме

преследваше, наложи
се да се оженя за нея"
:) :P :D
Никога не разказвайте на една жена за
бившите си гаджета.
Рискувате и тя да Ви
разкаже за нейните и
да получите комплекс
за малоценност
:) :P :D
Ако ние лъжем властта - това е престъпление.
А ако властта лъже
нас - това е политика.
:) :P :D
Интересно ми е дали
съществуват хора,
които, след като са си
обещали „ше се чуем“,
наистина са се чули?
Иво Сиромахов
:) :P :D
Не си истински българин, ако щом видиш
заключена кабинка в
обществена тоалетна,
не натиснеш няколко
пъти рязко и енергично
дръжката на вратата,
така че да предизвикаш
смут и неудобство в
човека, който е вътре.
:) :P :D
Ако искаш да научиш какви са всички
недостатъци на една
жена - похвали я пред
приятелките й.

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

