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>>СЛЕД КАТЕГОРИЧНОТО НЕПРИЗНАВАНЕ ОТ СТРАНА НА ВМРО НА ДОГОВОРКИТЕ МЕЖДУ
ЦАРЯ И ГЕРБ, БОРИСОВ РЯЗКО СМЕНИ КУРСА

ЕХ, ЛУНА, ЛУНА

СуперЛуна
над Найпитау,
Мианмар.
Хиляди хора
по света се
възхитиха от
снимките на
забележителния
вид на спътника
на Земята.
$ $

Първите биткойн милионери са
близнаците Уинкълвос

Шушана е еврейско парче,
изпято от Нана Мускури

Хората са щастливи при
22 градуса по Целзий

Фасулът помага
при артрит

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Това съобщи пред медиите вчера лично правосъдният министър
Цецка Цачева, след
двуседмичния медиен
шум и политическите
ултиматуми от страна на коалиционния
партньор ВМРО.
Припомняме, че 19
минути многократно писа за делата на
Царя да си върне имотите и за намеренията на властта това
да стане със специален закон.
Врана беше върната
на Сакскобургготски
през 2001 г. от кмета
Стефан
Софиянски,
като скъпият за стопанисване парк бе дарен на общината, която и сега го поддържа.
Държавата заведе делото за собствеността през 2011 г., като
си поиска и именията
Ситняково, Саръгьол,
Бистрица и гори в
Рила. През 2008 г. започна делото за имението Кричим, което
приключи в полза на
държавата през 2012 г.

След категоричното непризнаване
от страна на ВМРО на договорките
между Царя и ГЕРБ, Борисов рязко
смени курса
По делото за Саръгьол
държавата
спечели
окончателно
съдебната битка, но съдът й нареди да плати
на Сакскобургготски
и сестра му МарияЛуиза общо 13 260 лв.
разноски за ремонти
и слънчеви колектори.
Подобна е и ситуацията със Ситняково.
За Царска Бистрица
още няма окончателно решение, но на две
инстанции
спечели
държавата. Чака се

>>ПРЕЗИДЕНТЪТ Е ВЪВ ФРАНЦИЯ
ПО ПОКАНА НА МАКРОН

окончателно решение
и по делото за 1414 дка
земи край София. И
там държавата печели на две инстанции.
Явно това ще се случи
и с Врана.
Още пред първа инстанция виси искът за
16 500 дка гори в Рила в
общо 66 имота. Някои
от тях са продадени
на три фирми и шансът да бъдат върнати
на държавата, дори
тя да спечели съдебната битка за оста-

По покана на френския президент Еманюел Макрон, нашият
държавен глава Румен Радев е на
тридневно посещение във Франция, съобщиха от пресслужбата
на Дондуков 2.
Макрон посрещна Радев в Елисейския дворец вчера, а по-късно
българският президент разговаря
и с директора на Европейската космическа агенция Йохан
Вьорнер. Вечерта държавният глава имаше среща с българи,
които живеят във Франция. Днес той ще се види с новия
ген. директор на ЮНЕСКО Одре Азуле и с ген. секретар на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Анхел Гурия. Навръх Никулден Радев ще управлява изтребител Рафал.

налите, е минимален.
Горите бяха дадени
на Сакскобургготски
през 2002-2003 г. от поземлената комисия в
Самоков, докато той
беше министър-председател.
„Не се подготвя закон за връщането на
територии”,
стана
ясно от думите на
правосъдния
министър Цецка Цачева.
Регионалният министър Николай Нанков пък допълни, че

40лв. добавка към
някои Коледни пенсии
НОИ ще започне да изплаща
декемврийските пенсии на 7
декември (четвъртък), като
възрастните хора с пенсия до
321 лв. ще получат и по 40 лв.
добавка за Коледа. Изплащането
ще приключи на 20 декември
(сряда).
Изплащането на сумите чрез
пощенските станции ще бъдe
извършено по график, който ще
бъде предварително обявен във
всяка една от тях, съобщават от
НОИ. Предстои изчисляването

на парите за старост да става не
след висене по гишета и събирането на куп документи, а само на
основата на данните в Регистъра
на осигурените лица, каза социалният министър Бисер Петков.
„Догодина отпадат УПИ 2 и 3 за
времето след 2000 г.“, уточни
Петков. Той потвърди, че от 2019
г. няма да се вземат под внимание 3 години доход преди 1997
г. при изчисляване на пенсията,
който досега се осигуряваше с
документи на хартия.
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ГЕРБ се отказа от сделката за Царските
имоти
ведомството му ще
оттегли молбите за
спиране на делата
за Врана и за Царска
Бистрица.
Цачева обясни, че работна група в министерството й, в която
участвали представител и на регионалното и на земеделското,
както и адвокатите
на Сакскобургготски,
стигнала до извода, че
няма как изпълнителната власт да се меси
в работата на съдебната, пред която в момента висят част от
казусите за царските
имоти. Въпросът можел да се уреди със специален закон, какъвто не се подготвял
от изпълнителната
власт, а бил в полето
на парламента.
Въпросът за имотите бил поставен
от
Сакскобургготски, разказа още Цачева. На 31 октомври
бившият премиер и
наследник на българските царе изпратил
писмо до председателя
на парламента, премиера Бойко Борисов и
омбудсмана Мая Манолова. Борисов разпо-
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редил темата да бъде
изяснена и така била
създадена работната
група в правосъдното
министерство.
Нанков обясни още,
че досега МРРБ е платило над 1 млн. лв.
адвокатски хононари
по делата за имотите. Още толкова е

платило и земеделското
министерство. В същото време обаче държавата
не е влязла във владение в Ситняково и Саръгьол, макар че тези
имоти бяха окончателно признати от
съда за нейни преди
повече от година.

Дянков: Докато

се построят
магистралите,
хората ще си
отидат от България

„София и Пловдив
дърпат работници от
цялата страна. Но не съм
оптимист за политиките
за Северна България плюс
области като Смолян и
Кърджали”, заяви бившият
финансов министър
Симеон Дянков по Нова
тв. „Аз препоръчвам да се
гледат статистиките откъде
излизат хората. Разград
е областта, откъдето
за третото тримесечие
на годината най-много
хора заминават от България. Нататък следват
Враца, Видин, моят град
- Ловеч. Като се стигне до
един етап, в който няма да
има достатъчно хора, каквото и да правиш тогава,
каквито и магистрали да

строиш, няма значение”,
обясни Дянков.
Според него в Северна
България икономика
липсва.
„В бюджет 2018 са предвидени допълнителни
400 млн. лв. в сравнение
с миналата година. Всяка
година продължават да
се наливат пари и някак
си системата ги усвоява,
но здравеопазването не
се подобрява”, каза още
Дянков и добави:
„България е в почти библейски цикъл - там се
казва за 7 лоши години,
последвани от 7 добри.
Е, ние сме в началото на
един цикъл от 7 добри
години. Но трябва да го
използваме”.
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>>ЦВЕТАНОВ Е НА ФОРУМ ПО СИГУРНОСТТА
В САЩ
Председателят на ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по вътрешна
сигурност и обществен ред Цветан
Цветанов замина на работно посещение във Вашингтон (САЩ), съобщиха
от ГЕРБ.
Той ще участва и в Парламентарен
форум по разузнаване и сигурност,
който ще се проведе в сградата на
Конгреса. В рамките на конференцията ще бъдат обсъждани теми, свързани с киберсигурност и разузнаване
и противодействието на тероризма
и незаконното му финансиране. В

събитието участват председателят на
специалната Комисия по разузнаване
Девин Нунес, председателят на подкомисията по тероризъм и незаконно
финансиране към Комисията по
финансови услуги Стийв Пиърс, председателят на Комисията по вътрешна
сигурност Майкъл МакКол и др.

Силно разделение
на заплатите има
у нас според КНСБ

„У нас има силно подоходно разделение на
заплати и работници.
600 000 служители са
нископлатени, а от тях
403 000 работят на мин.
заплата”, коментира
шефът на КНСБ Пламен
Димитров.
В хотелиерството и
ресторантьорството
38% са на мин. заплата. В

Последното проучване
на Института за политика
сочи, че много сериозен
дял от изследваните лица
(92%) оценяват положително външната политика на
кабинета. От тях изцяло я
подкрепят 44%, сред които
преобладават младите хора
(18-45г), както и самоопределящите се между център
и крайно дясното политическо пространство.
90% от анкетираните намистроителството 25% са с рат съществена позитивна
нисък доход.
промяна във външно-по1037 лв. е средната
литическата активност на
заплата за третото
Бойко Борисов след вота
тримесечие през т.г.,
през месец март 2017г. 54%
като четирицифрено е
от тях са категорични в
възнаграждението в сто- одобрението си към този
лицата. „Това не може да нов управленски курс на
се каже за Видинско или България. Сред тези изтези данни напомнят на: следвани лица преоблада"пиле със зеле, но за
ващото мнозинство са акВидин няма пиле".
тивните българи( 18г.-55г.) и
тези с по-висок образователен статус. По-голямата
част от интервюираните
считат, че международната
активност допринася за
е заразен с тения вътрешната стабилност на
Moniezia.sp.
страната(66%).
Това е лентовиден
По отношение на Турция
паразит, който достига
болшинството изследвани
от 1 до 6 м. дължина и
лица(65%) насърчават досе намира в тънките
брите междусъседски отночерва на млади едри
шения, но при категорично
и дребни преживни
отстояване на позициите
животни - ярета, агнета
на България.
и телета. Според ексПроучването отчита преобперти, мониезиозата е
ладаващо очакване (89%)
една от най-опасните
за близки, приятелски и
болести при агнетата
конструктивни отношения
и се отличава с висока
с Русия.
смъртност.

Откриха тения в агнешки
комплект, купен от хипермаркет
Христина Попова от
София си купила агнешкия комплект в срок на
годност според етикета.
Три дни по-късно
софиянката решила да
приготви дроб сармата,
но когато започнала да
мие агнешките черва,
открила в тях тения.
Попова веднага подала
сигнал в Агенцията
по безопасност по
храните и се доказва,
че опакованият продукт

>>93% одобряват
външната ни
политика
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ВАС: Давността на всички
глоби е 2 години
Глобата, наложена
като административно наказание, не се събира, ако са изтекли
две години от налагането й. Това става
ясно от тълкувателно
решение № 2 от 2017 г.
по доклад на съдия Аглика Адамова от ВАС,
пише Де Факто.
Решението е взето
от Общо събрание на
съдиите от I и II колегии на ВАС в съдебно
заседание. С него се
слага край на противоречивата
съдебна
практика, според която едни съдебни състави приемат, че давността за изпълнение
на глобата е 2-годишна (чл.82, ал.1, б.“а“ от
Закона за административните нарушения
и наказания (ЗАНН), а
други прилагат 5 -годишна давност (по чл.
171 от Данъчно осигу-

По този начин се слага край на
произвола на различните съдебни
състави
рителния процесуален
кодекс (ДОПК).
Глобата, като вид административно наказание, предполага срочност на изпълнението,
за да се реализира своевременно административно-наказателната
отговорност и да има
превантивен
ефект.
Именно това предполага и по-кратките
давностни срокове за

изпълнението на административното
наказание. Да се приеме, че в полза на фиска
трябва да се прилагат
удължени срокове за
изпълнение на публичните задължения, би
било предпоставка за
възникване на административен произвол.
Това са част от множеството аргументи
на съдиите, изтъкнати в тълкувателното
решение.
В становищата на
Министъра на правосъдието и Висшия
адвокатски съвет се
сочи, че давностният
срок за изпълнение на
административното

наказание глоба, който започва да тече
след прекъсване на давността, е двегодишен.
Мнения в тази насока
е постъпило и от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
И според зам.главния
главния прокурор при
ВАП, при изпълнение
на
административното наказание глоба след прекъсване на
давността, се прилага
двегодишен, който е
прекратителен, краен
срок и с изтичането
му се преклудира всяка
възможност да бъде
изпълнено
административното наказание глоба.

ШОФЬОРИ НА ТИРОВЕ
ПРИНУДЕНИ ДА
ДА МАНИПУЛИРАТ
ТАХОГРАФИ

Шофьори на тирове са принуждавани да използват магнити и
други средства, за да манипулират тахографите на камиони.
Така те карат часове и дори
дни без почивка.Това показа
разследване на Нова. В него
скрита камера засича как подставено лице кандидатства за
работа като шофьор и получава
от евентуалния си бъдещ шеф
първи уроци по фалшифициране на данни. В някои случаи това
се оказва важно изискване, за да
получиш работата.
На бъдещия водач се обяснява
къде се слага и как работи
магнитът, с който се манипулира
тахографа на камиона. Той следи
с каква скорост карат шофьорите и кога почиват. След като
се сложи магнит, камионът се
движи, а тахографът всъщност
отчита почивка.
Деянието обаче не е криминално, а се наказва с глоба.
Подобна е практиката и при
автобусните превозвачи. Такъв
беше случая при инцидента на
АМ Тракия, когато автобус на
Юнион-Ивкони катастрофира.
Тогавасе оказа, че тахографът в
превозното средство е бил стар
и от съвсем друг курс.

четете още на
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СЪДЪТ ПУСНА ДВАМАТА ДАНЪЧНИ, ХВАНАТИ С ПОДКУП
Двамата инспектори
на НАП-София, хванати
с 2000 лева подкуп
излизат на свобода
срещу гаранция от по
5000 лева. Това реши
Софийският градски
съд.
Мъжете бяха задържани преди дни, когато собственик
на автосервиз им предал 2000 лева
белязани банкноти. Според прокуратурата инспекторите се пазарили със
собственика на автосервиза първо
за 7000 лева, после за 5000 и накрая
смъкнали тарифата на 2000 лева, за

да не съставят акт
на обекта и да не го
затворят за 7 дни.
Те обещали на собственика, че ще го
закрилят и от други
проверки на НАП срещу заплащане. Според
съда има доказателства за престъплението на данъчните,
но мярката парична гаранция ще е
достатъчна да предотврати обвиняемите да попречат на разследването.
Самите инспектори казаха, че са
невинни, а адвокатите им нарекоха
случая „провокация към подкуп“.
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Агрофарм е №1 по
ръст в България

А

грофарм
е
фирмата
на
годината
в
България в класацията Топ 100 на Българската
търговско
– промишлена палата.
Институцията с история от 1895 г. я отличи като дружеството с най-голям ръст на
оборота в страната.
Пазарджишката ком-

БТПП връчи награда на шампиона в
годишната си класация, защити своя
търговски арбитраж
пания е една от първите частни фирми у
нас, занимава се с производство и търговия
на препарати за растителна защита. В
ранглистата са включени 6000 български

компании, независимо
дали са членове на Българската – търговско
промишлена палата.
Девненският комбинат Солвей Соди
е на първо място по
приходи от продаж-

би и печалба за 2016
г. в Североизточния
район за планиране. В
Югозападния район за
планиране шампион е
ЛИДЛ България.
Пред събралите се
в София хотел Балкан

18 декември ще бъде ЧРД на биткойна
„Ние сме свидетели на фундаментална промяна на финансовата
система. След 18 декември 2017,
когато американската борса
Chicago Mercanttille Exchange ще
стартира търговия на фючърси
на основата на биткойн, волатилността, ценовото колебание на
биткойна ще продължи. Но в пазара ще влязат финансови играчи
с огромни ресурси и практически
цената да падне е малко вероятно.
Мисля, че тя ще продължава да
се качва”, каза финансистът Бисер
Манолов в предаването Бизнес
старт на Bloomberg TV Bulgaria с
водещ Иван Нончев. „В момента
80% от хората, които инвести-

рат директно в биткойни не
са финансисти, а около 90% от
финансистите изобщо не приемат биткойна като валута изобщо. Те имат негативно отношение. Видимо е, че в момента
има много голямо търсене и

най-вече от страна на азиатски инвеститори - над 70% от
притежателите на биткойни са
японци и южнокорейци, добави
икономистът. Според него феноменът се обяснява с факта, че това
са високотехнологични нации,

министри, заместниминистри и посланици
на десетки държави от
цял свят, вклчително
от ЕС, председателят
на БТПП Цветан Симеонов определи годината като успешна
за българския бизнес.
Той обаче подчерта,
че Палатата няма да
приеме атаките срещу нейния търговски
арбитраж. Не каза повече, но публиката разбра за какво говори.
Става дума за присъденото от него в полза
на Кирил Домусчиев
дело срещу държавата
по следприватизационните
ангажименти
като приватизатор
на Българския морски
флот. Както е известно,
вицепремиерът
Валери Симеонов не остана доволен от арбитража и внесе делото
във Върховния съд, който постанови обратно
и задължително решение.
Председателят на
БТПП обеща догодина
да бъде готова ремонтираната къща на основателя на Палата в
Карлово. От името на
правителството реч
произнесе заместникминистърът на икономиката Александър
Манолев.

силно спестовни нации. Тоест,
те виждат нещо, което явно още
убягва на големите финансисти и
анализаторите. „За мен, за финансовите пазари рождената дата на
биткойна ще бъде 18 декември.
Биткойнът е активът с най-голяма
обръщаемост от всички познати.
В момента в обръщение има
около 17 млн. единици. Обемите
на ден са между 3 и 4 млрд. Сами
разбирате какъв интерес има
спрямо биткойна. Какво ще стане на 18 декември? Това е едно
фундаментално събитие, което
означава: надзорните органи в
САЩ казват - такъв актив има
и той не е балон. Това е много
важно уточнение“, завърши
Манолов.
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РАЗБИХА И ОГРАБИХА КЛУБА НА БСП В КРАСНО СЕЛО

ГРАДСКАТА ЕЛХА СВЕТВА ДНЕС В 19 ЧАСА

КЛУБЪТ, В КОЙТО СЕ ПОМЕЩАВА РАЙОННИЯТ СЪВЕТ НА БСП В КРАСНО СЕЛО НА УЛ. ПЧЕЛА №27, Е БИЛ РАЗБИТ И ОГРАБЕН ПРЕЗ НОЩТА
НА СЪБОТА СРЕЩУ НЕДЕЛЯ, СЪОБЩИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ В СТОЛИЧНИЯ РАЙОН НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, КОЙТО Е И
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК. БАНДИТИТЕ СА ОТКРАДНАЛИ ДВА НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРА, ЛАПТОП, УСИЛВАТЕЛНА УРЕДБА, ПРИНТЕР, МИКРОФОНИ И ДРУГИ ПО-ДРЕБНИ УРЕДИ. ВСИЧКИ ВРАТИ И ПОМЕЩЕНИЯ СА РАЗБИТИ И РАЗХВЪРЛЯНИ, КАКТО И ДВЕТЕ МЕТАЛНИ КАСИ
С ДОКУМЕНТИ. „НАЙ-ВЕРОЯТНО СА ТЪРСЕЛИ ПАРИ, КОМЕНТИРА НИКОЛАЙ НИКОЛОВ СЛЕД ОГЛЕДА С ПРИСТИГНАЛИТЕ НА МЯСТОТО
ПОЛИЦАИ. - ОТ ДВА МЕСЕЦА ПРАВИМ РЕМОНТ, СЛОЖИХМЕ НОВА ДОГРАМА, ОТ КОЯТО ВСЪЩНОСТ КРАДЦИТЕ СА ВЛЕЗЛИ И В МОМЕНТА РЕМОНТИРАМЕ ПОКРИВА. КЛУБЪТ Е И МОЯ ПРИЕМНА КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК“. ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО Е ИЗВЪРШЕНО С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАГЛОСТ И АРОГАНТНОСТ. „ЯВНО НЕДОВОЛНИ ОТ МАЛКАТА ПЛЯЧКА, КОЯТО СА УСПЕЛИ ДА ОТМЪКНАТ, НА ЕДНА ОТ СТЕНИТЕ
КРАДЦИТЕ СА НАДРАСКАЛИ НЕЦЕНЗУРНИ ДУМИ ПО АДРЕС НА ПАРТИЯТА”, КОМЕНТИРА ОЩЕ НИКОЛАЙ НИКОЛОВ. НАЙ-ГОЛЯМОТО
ПРИТЕСНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК Е ФАКТЪТ, ЧЕ В ОТКРАДНАТИТЕ КОМПЮТРИ ИМА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА
БСП. А РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В КРАСНО СЕЛО НАБРОЯВА НАД 750 ДУШИ. „ВЕЧЕ ЗАПОЧВАМЕ ДА ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ НАШИТЕ
ЧЛЕНОВЕ ДА БЪДАТ ВНИМАТЕЛНИ ОТНОСНО СЪМНИТЕЛНИ ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ. ИМАШЕ И ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАЗУСИ И ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНИ, КАКТО И ДОКУМЕНТИ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА”, ОБЯСНИ ОЩЕ НИКОЛАЙ НИКОЛОВ.

ОТЛОЖЕНОТО ОТ ПЕТЪК ЗАПАЛВАНЕ НА СВЕТЛИНИТЕ НА ГРАДСКАТА ЕЛХА НА СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 19 ЧАСА ДОВЕЧЕРА. ОТ
17.30 Ч. ДО 19.30 Ч. НА ПЛОЩАДА ПРЕД НДК (ОТ СТРАНАТА НА УЛ. ФРИТЬОФ НАНСЕН И БИЛЕТНИЯ ЦЕНТЪР) ЩЕ ИМА ПРАЗНИЧНА
ПРОГРАМА С УЧАСТИЕТО НА ВОКАЛНА ГРУПА БОН-БОН, ГРУПА ЛАТИДА, НИКОЛ ПАЛАСЧЕВА – НОСИТЕЛКА НА ТРЕТА НАГРАДА ОТ
ТАЗГОДИШНОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МУЗИКАЛЕН КОНКУРС САН РЕМО ДЖУНИЪР, ВОКАЛНА ГРУПА КЪМ СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА БЕЛИ БРЕЗИ, СОЛИСТИ ОТ АРТ ЦЕНТЪР СТРИНДЖЕНДО, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ ИГРА КЪМ
ДОМ НА КУЛТУРАТА СРЕДЕЦ, ВОКАЛНА ГРУПА ЧУДНИТЕ КАЛИНКИ КЪМ ІІ СУ АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ, ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ КЪМ
144 СУ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ, ВОКАЛНА ГРУПА СЛАДКИ ПУКАНКИ - МЪНИЧЕТА КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА. СВЕТЛИНИТЕ
НА ЕЛХАТА ЩЕ БЪДАТ ЗАПАЛЕНИ В 19.00 Ч., ПОД СЪПРОВОДА НА ПРАЗНИЧНИТЕ ИЛЮМИНАЦИИ.

Общината с 10 екипа
срещу наводненията
Почистването
на 115 км
речни корита
превантивно
спаси София
от големи
проблеми

С

толичната
община създаде
организация за
непрекъснато наблюдение на реки, критични речни участъци и общински
язовири. Със заповед
на кмета бе въведен
общинският щаб за
наводнения.
Мобилизиран е и из-

несен щаб за наблюдение, както и допълнителна техника за
реакция при обилни

Вестник 19 минути
търси раздавачи
за Младост
тел.: 0878 910 890

валежи. Дирекция Аварийна помощ и превенция на Столичната община с нейните
10 екипа работи в координация със СДВР и
Столичната пожарна.
Във
връзка
със
снеготопенето
е
засилено почистването на дъждоприем-

ните шахти и оттоци, като работата
продължава и в утрешния ден. Столичният инспекторат
контролира дейността на почистващите
фирми.
Във връзка и с възможния силен вятър,
Столичната
община препоръчва

на гражданите да
обезопасят незакрепени предмети от
своите тераси на домовете или офисите
си.
Строителните
фирми да проверят
конструктивните
скелета и огради на
обектите, които изпълняват.
При наличие на паднали клони или дървета, които са предпоставка за затруднение
на
проводимостта
на речните корита,
гражданите могат да
подават сигнали. Не
трябва да се изхвърлят отпадъци в речните корита, канали
и дерета.
Гражданите могат
да подават сигнали
на тел.112.
Тази година Столичната община извърши почистването
на около 115 км речни корита, както и 5
км от река Искър, в
участъка от моста
на Чепинско шосе до
корекцията на летище София. Това спаси
града от наводнения
при падналия за 3 валеж, който по норма
иначе се сипе за 33
дни.

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

Махат хартиените съобщения
за данъци
Ще се получават по
електронен път, след
подаване на молба
„Ако не искате информацията за данъчните ви задължения всяка година да
минава през пощенски или
други разпространителски
фирми, а да я получавате
директно по електронен
път - има такава възможност. Всеки собственик на
недвижими имоти в София
може да подаде заявление
за отказ от хартиено съобщение за дължими местни
данъци и такси, като посочи актуален имейл-адрес,
на който да го получава по
електронен път. Тази услуга
се предоставя от дирекция
„Общински приходи“ на Столичната община от няколко
години насам.
За да получите съобщението на имейла си догодина, заявлението трябва да
бъде подадено до 12 януари
2018 г. в някой от 22-та районни отдела на дирекция
Общински приходи в София.
Необходимо е само да представите лична карта. Ако
заявлението за отказ от
хартиено съобщение бъде
подадено след 12 януари 2018
г., собственикът ще започне
да получава информацията
по електронен път от 2019
г. При промяна на имейладреса е необходимо да се
подаде ново заявление в данъчната служба”, пише за-

местник-кметът по финансите Дончо Барбалов.
Софиянците могат да се
откажат и изобщо от съобщения - както електронни,
така и на хартия. В такъв
случай собствениците на
недвижими имоти трябва
да проверяват сами какви
местни данъци и такси дължат. Това става на място
в районните отдели на Общински приходи, както и по
електронен път с въвеждане
на ПИН -код през е-страницата на Столичната община https://sonet09.sofia.
bg/OnlineReportWSClient/
obligations . Освен да проверяват задълженията си,
столичани могат и да плащат местните си данъци и
такси онлайн.
ПИН-код може да се получи
във всеки от районните данъчни отдели отново срещу
представяне на документ
за самоличност.
Ако собственик не ползва
целогодишно недвижимия си
имот, до края на декември
т.г. той може да подаде заявление за намаляване на
такса битови отпадъци за
съответното жилище или
парцел.

четете още на
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Фолк певицата Дебора се
оплака, че след Биг Брадър
здравето й е силно влошено.
Тя не се чувстваше добре още
в Къщата и не спираше да
нервничи и вика, а вследствие
на това бе изкарана от шоуто.
При последвалото си гостуване в На кафе е появи с наси-

СНИМКИТЕ НА БИОГРАФИЧНИЯ ФИЛМ ЗА ГРУПА QUEEN БОХЕМСКА РАПСОДИЯ СА ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНИ. РЕЖИСЬОРЪТ БРАЙЪН СИНГЪР Е
ПРЕКРАТИЛ РАБОТАТА СИ ПО ПРОЕКТА ЗА НЕИЗВЕСТЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ЛЕНТАТА, В КОЯТО РОЛЯТА НА ФРЕДИ МЕРКЮРИ ЩЕ БЪДЕ ИЗИГРАНА
ОТ НОСИТЕЛЯ НА ЕМИ РЕМИ МАЛЕК, СЕ ОЧАКВА ДА ДЕБЮТИРА НА ГОЛЯМ
ЕКРАН ДОГОДИНА. ТОВА НЕ Е ПЪРВИЯТ ПЪТ, В КОЙТО КИНОДЕЕЦЪТ
ИЗЧЕЗВА ОТ СОБСТВЕНАТА СИ СНИМАЧНА ПЛОЩАДКА, КАТО ПОДОБНИ
СЦЕНАРИИ СЕ РАЗИГРАХА И ПО ВРЕМЕ НА СНИМКИТЕ НА СУПЕРМЕН СЕ
ЗАВРЪЩА И Х-МЕН: АПОКАЛИПСИС. СПОРЕД МНОЗИНА ПРИЧИНАТА ЗА
ПОВЕДЕНИЕТО НА СИНГЪР СЕ КРИЕ В УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ.

Фермата 3 с финал на 17 декември

Е

дин от най-харизматичните участници
и баща на Фермата

- Гечо Гечев отпадна от шоуто само две седмици преди финала. Той изгуби три
от битките на Арената, в
които 29-годишният горски Станислав Ласкин беше
по-бърз и ловък. Финалът на
трети сезон на най-гледаното шоу ще бъде излъчен на
живо в неделя, 17 декември.

ФАНТАСТИЧЕН MERCEDES 500SE
„ПУРА”
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ
1990 г.

ОТЛИЧНО
СЪСТОЯНИЕ

СУПЕР ЦЕНА

Риалитито два пъти
по-гледано от Брадъра
Фермата увеличи още
повече гледаемостта си
през ноември със средно 1
070 000 зрители за месеца.
Праймтайм риалити форматите на Нова Биг Брадър:Most
Wanted и ВИП Брадър попадат във втората половина
на класацията Топ 50. През
ноември бТВ привлече 39%
от всички български зрители,
а втората по гледаемост телевизия Нова събра пред екрана едва 17%, сочат данните
на единствената пийпълметрична агенция, преминала
независим одит - GARB.

Задава се
Новогодишен
оперетен бал

събудете се с нас

0878 709071
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>>ДЕБОРА: ЗАРАДИ БИГ БРАДЪР ВЛИЗАМ В БОЛНИЦА

СПРЯХА СНИМКИТЕ НА БОХЕМСКА РАПСОДИЯ

Четирима финалисти ще се
изправят един срещу друг за
голямата награда от 100 000
лева. Гласуването на зрителите ще започне още от петък, 15 декември, като още в
началото на финалното предаване събралият най-малко
гласове ще отпадне. Останалите трима фермери ще се
борят за голямата награда
в три етапа. В първия етап
гласовете си за победителя
ще дадат всички отпаднали
участници, което ще дава
определен брой точки. Във
втория ще се разиграят три
битки, които ще изпитат
силата на финалистите и ще
добавят точки в актива им.
Третият и най-важен етап е
гласуването на зрителите.

www.19min.bg

Солистите, хорът, балетът и оркестърът на Музикалния театър
подготвят на 28-ми декември
нова празнична феерия с
откъси от най-обичаните оперети на Щраус, Лехар, Калман
и Офенбах. Диригент и тази
година в първа зала на НДК ще
бъде очарователната маестра
Любка Биаджони. Режисьор на
станалия вече традиционен
оперетен бал е проф. Светозар
Донев. Часове преди Новата
година зрителите ще вдигнат
прочутата Наздравица от оперетата Прилепът на Щраус.

ЗВЕЗДИТЕ СЕ СЪБРАХА
НА ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ
Две от най-шармантните
дами с холивудски блясък Кийра Найтли и Кейт
Бланшет се появиха в цвят
слонова кост на събитие
в Лондон. Те присъстваха
на театралните отличия
Evening Standard Theatre
Awards, които се проведоха
в Кралския театър. Найтли
и Бланшет се радваха на
особено внимание в своите
тоалети, които бяха коренно
различни, но пък еднакво
завладяващи. 32-годишната
Кийра бе като принцеса
от приказките. Отворената
дантела и голите рамена
придаваха драматичен
блясък.
Сред
знаменитостите се
откроиха още
Суки
Уотърхаус и
Анна
Уинтур.

нено лице и обясни, че трима
души са я пребили пред входа
на дома й. Дебора обясни, че
от 5 години страда от психически атаки, които били изчезнали, но се появили отново в
Къщата. Сега певицата обясни,
че влиза в болница и се закани
на екипа на предаването:

„Много скоро и Биг Брадър и
всички ще раберете коя съм.
Аз не се продавам за пари.
Имам достойнство, въпреки
че ме изкарахте алкохоличка.
Имам паник атаки и в Брадъра
се засилиха, и те знаеха, написах го в анкетата. Утре влизам в
болница поради нервен срив“.

Канадски филмови дни
с Тео Ушев в София
Филми с отличия и номинации от Кан, Торонто, Американската академия и националните награди Сезар,
и Canadian Screen предлагат
на българската публика предстоящите Канадски филмови дни. Проявата е първа по
рода си у нас и включва четири игрални и две документални творби, както и две представителни
анимационни
подборки, които могат да бъдат видени от 8 до 11 декември в столичния Дом на киното. Селекцията е дело на
изпълнителния директор
на Канадския филмов институт Том МакСорли,
както и на аниматора
и художник Теодор Ушев,
чийто последен филм Сляпата Вайша бе номиниран
за Оскар от името на Канада. На 9 декември Ушев
ще е специален гост на

проявата, като ще покаже
за първи път у нас новата
версия на Сляпата Вайша във
виртуална реалност, ще даде

майсторски клас и ще представи лично ретроспектива
на най-интересните си и награждавани филми.
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ХОРОСКОП

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

Телците започват
активно да се занимават с
деловите си ангажименти.
Лъвовете ще се
почувстват претоварени
от работа. Изпитания за
Рибите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Не пестете
силите си днес.
Всичко, което
започвате има
шанс да завърши добре,
стига да сте отговорни
към него. Бъдете сдържани в желанието си да
харчите.

В живота на
много от вас
предстоят
промени,
имащи отношение и към финансите ви. С порасналите си
възможности ще привличате
вниманието на много хора,
като това означава предложение за общи действия.

Не се въздържайте да правите предложения. Шансът
да бъдат добре приети
е значителен. В личен
план не се отказвате от
намеренията си.

Каквито и да
са затрудненията ви днес
е сигурно, че
няма да ви спрат. Уверено и с нови сили ще се
впуснете в надпревара с
можещите, доказвайки за
сетен път качествата си.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Претоварени
сте от делови
задачи. Ако
успеете да се
мобилизирате и концентрирате максимално, ще
постигнете много. Сега
не е време за мечти, а за
действие.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Постепенно излизате от застоя
и започвате
активно да се
занимавате с деловите си
ангажименти. Почивката
ви се отразява добре,
благодарение на което
имате свежи сили да се
справите с обстановката
на работното си място.

Ако наистина
желаете да реализирате отдавна
замислена промяна, бъдете търпеливи и
последователни. Нещата
Ви са под контрол и само
от вас зависи добрия
изход, който няма да
закъснее.

Водолей

Близнаци

Дева

Може да ви се
наложи да се
справяте с проблеми, които не
са предвидени. Сигурно
е, че ще се справите с
лекота, ако използвате
вашите артистични дадености. Не проявявайте
високомерие, а намерете
общ тон с околните.

Благоприятни
условия за започването на отдавна
замисляно от
вас мащабно начинание.
Предстоят ви изгодни
предложения и договори.
Не бързайте да отхвърляте с
лека ръка някои, само защото времето няма да стигне
за осъществяването им.

времето
Днес над страната
ще има променлива
облачност с възможни
превалявания от дъжд.
Минималната температура ще бъде -6°, а
максималната 8°.

Стрелец

Денят ви ще
бъде успешен,
ако съумеете да
подредите по
важност ангажиментите си и
не пристъпяте към следващ
въпрос, преди да сте завършили предишния. Използвайте
красноречието си, в определена ситуация то ще се окаже
най-силното ви оръжие.

Днес с вас се
работи лесно и
приятно. Отзивчиви сте с хората около себе си и сте
готови да им помогнете
във всеки един момент.
Работата Ви се развива
благоприятно, възможно
е само отделни детайли
да не Ви допаднат.
Този ден ще
ви изненада с
различни положения, като от
вас се изисква да запазите самообладанието и
увереността си. Това са
просто изпитания, които
трябва да преодолеете.

826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

ИЗДАТЕЛ: ЮНАЙТЕД МЕДИЯ АД

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

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

Русе

min: -1о max: 5о

min: -1о max: 3о

Варна

min: 0о max: 6о

Велико Търново

В Пловдив ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 1°,
максималната 8° .

min: -4о max: 1о

min: -1о max: 3о

В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде -6, максималната 1°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Видин

София

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 2°,
максималната 8°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

Риби

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде -4°, а максималната 1°.

Във Варна ще бъде облачно.
Минималната температура ще бъде 0°,
максималната 6°.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 2о max: 8о
min: -6о max: 1о

min: 1о max: 8о
Сандански

Кърджали

min: -5о max: 3о

min: 0о max: 6о
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ВРЕМЕ

НОВИНИ

EСТОНЦИТЕ ПИЯТ НАЙ-МНОГО, ИСПАНЦИТЕ – НАЙ-МАЛКО В ЕС
ЕСТОНИЯ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ОГЛАВИ КЛАСАЦИЯТА ЗА НАЙ-ПИЕЩА НАЦИЯ
В ЕС. ТАМ ХОРАТА ОТДЕЛЯТ 5,6% ОТ МЕСЕЧНИТЕ СИ ДОХОДИ ЗА СПИРТНИ
НАПИТКИ ПРИ СРЕДНО 1,6 НА СТО ЗА СЪЮЗА, ИЗЧИСЛИ ЕВРОСТАТ. ДРУГИ ДВЕ
СЪВЕТСКИ РЕПУБЛИКИ – ЛАТВИЯ И ЛИТВА СЛЕДВАТ КОМШИИТЕ СИ. ДОКАТО ПРИБАЛТИКА ОГЛАВЯВА ЛИСТАТА НА ПИЯНИЦИТЕ, НАЙ-МАЛКО СПОРЕД
ЕВРОСТАТ СЕ ПИЕ В ИСПАНИЯ, КЪДЕТО ПРОЦЕНТЪТ НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСЕЧНИТЕ НА ЧОВЕК Е 0,9%. ИСТИНАТА Е, МЕ ТОВА СЕ ДЪЛЖИ И НА ДОСТА ЕВТИНИЯ
АЛКОХОЛ В СТРАНАТА. 130 МЛРД. ДОЛАРА СА ДАЛИ ЗА ГОДИНА ГРАЖДАНИТЕ
НА ЕС ЗА СПИРТНИ НАПИТКИ. РУСИЯ СЪЩО ПУБЛИКУВА КЛАСАЦИЯ НА НАЙПИЕЩИТЕ СИ РЕГИОНИ. ВОДЕЩИ СА ЕКСТРЕМНИТЕ Й КРАИЩА КАТО МАГАДАНСКА ОБЛАСТ, ПОПУЛЯРНА У НАС ОТ ШЕГИТЕ НА СЛАВИ ТРИФОНОВ, А СЪЩО НЕНЕЦКИЯ АВТОНОМЕН ОКРЪГ,
СЕВЕРНАТА БУРЯТИЯ, ЧУКОТКА И ПЕРМ. В РАМКИТЕ НА БИВШИЯ СССР, ЛИДЕРИ ПО ПИЕНЕ СА БЕЛАРУС И УКРАЙНА, ПОСЛЕ ЕВРОПЕЙСКА ЕСТОНИЯ, А ЧАК СЛЕД НЕЯ ИДВА МЕТРОПОЛИЯТА РУСИЯ.

„Тръмп започва ядрена война”,
вини го Пхенян
Пхенян обвини американския президент
Тръмп, че започвал
ядрена война. Повод
станаха
започнали
щатско-южнокорейски учения, заради
които над границите
на КНДР прелитат
6 изтребителя F-22,
дислоцирани вече на
полуострова.
В заявление, изнесено от държавния вестник Родонг
Синмун с цитиране
на севернокорейското
външно
министерство се споменава
също за „опасни ядрени залози на Вашингтон”. Действията на

6 американски изтребителя
прелитат край Северна Корея
САЩ се коментират
също като „успешни
провокации, които са
много обезпокоител-

ни”, защото „симулират реални военни
действия”. КНДР, която през уикенда от-

празнува официалния
си старт като ядрена
нация след опит с подобна ракета, нарича

себе си „демонизирана”.
От Вашингтон заявиха, че предстои в
Южна Корея да бъдат
пратени още самолети F-35A и F-35B, а
също F-16C и бомбардировачи B-1. Общо
става дума за 230
американски и южнокорейски машини.
Ройтерс
цитира
съветника на Тръмп
по национална сигурност
Макмастър,
който потвърждава,
че
„напрежението
ескалира всеки ден”,
както и че ролята на
САЩ е да решат съществуващ проблем.
Той заяви това на Форума Рейгън в Калифорния.

>>ПРОБИТА ЛИ Е АМЕРИКАНСКАТА ПРО В С. АРАБИЯ, ПИТА НЮ ЙОРК ТАЙМС
Пробита ли е американската
противоракетна отбрана, с
чиято продажба на Саудитска
Арабия президентът Тръмп
толкова много се гордее, пита
опозиционният вестник Ню
Йорк Таймс. Флагманът на
американската преса изнася
данни и изображения, от които личи, че ракета, изстреляна
от йеменските шиити не само
не е обезвредена от саудитците, както се твърди в тяхно
съобщение, а бойната й глава
е ударила до летището на
Риад. Именно стратегическият
обект на саудитската столи-

ца е бил целта на ракетата.
Вестникът се шегува с думите
на Тръмп: „Продадох тази
система на 14 държави. Много
сме добри”. На този фон дойде
и новината за смъртта на отстранения от власт от йеменските шиити бивш президент

на страната. Това поставя под
въпрос и без друго неуспешната до момента и неразрешена от ООН война на С. Арабия
срещу съседната държава.
При посещението си в Риад
ден след Бойко Борисов, британският премиер Тереза Мей

укори Риад, че продължава
изтребването на мирното
население там с британско
оръжие. Напомняме, че
докато нашата делегация бе
в С. Арабия, Европейският
парламент задължи ЕК да
наложи оръжейно ембарго
на ислямисткото кралство.
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спечелени състезания. Повече от
двамата имат само Алберто Томба
(50), Херман Майер (54) и Ингермар Стенмарк (86).
Хиршер беше трети след първи
манш, но направи страхотно второ преминаване по трасето. Той
финишира с общо време 2:37.30
мин., като изпревари с 0.88 сек.
норвежеца Хенрик Кристоферсен. Щефан Люц от Германия
допълни почетната стълбичка с

пасив от 1.02 сек.
След шест от 37-те състезания за
сезона начело в генералното класиране е норвежецът Шетил Янсруд с
249 точки, следван от сънародника
си Аксел Лунд Свиндал с 245. Друг
от специалистите в скоростните
дисциплини - Беат Фойц от Швейцария, е трети с 208 точки.
При жените Тина Вайрайтер от
Лихтенщайн спечели първия
гигантски слалом при жените за

сезона. Втора завърши швейцарката Лара Гут, а почетната стълбичка допълни австрийката Никол
Шмидхофер.

Григор напусна
агенцията
на Федерер
Григор Димитров
напусна мениджърската агенция на
Роджър Федерер –
Team 8. Тя се грижеше
за бизнес-отношенията и рекламните отношенияна хасковлията през последните
три години.
Договорът на българския
тенисист
с базираната в Кливланд, щата Охайо
компания изтича на
31 декември и няма да
бъде подновен.
Team8 бе създадена в края на 2013 година от рекордьора
по титли от Големия шлем и неговия

дългогодишен агент
Тони Годсик с идеята
двамата да привлекат едни от най-добрите спортисти из
целия свят.Първият
им клиент бе Хуан
Мартин дел Потро, а
Димитров се присъедини от 1 януари 2014
година.
В бъдеще кариерата
на шампиона от Финалите на АТР в Лондон от маркетингова
гледна точка отново
ще бъде управлявана
от дългогодишният
му мениджър Георги
Стоименов, с когото
тенисистът ни работи от началото на

професионалната си
кариера.
В същото време,
две от най-големите
ни надежди в тениса Адриан Андреев
и Гергана Топалова
получиха покани да
участват на Откритото първенство по
тенис на Австралия
за юноши и девойки.
В неделя 16-годишният българин спечели титлата в един

А

от
престижните
турнири за подрастващи - „Еди Хер“
в САЩ. Ден по-рано
той триумфира и
в надпреварата на
двойки в тандем с
американеца Кинан
Майо.
„Избирането
на
състезатели в престижния отбор (на
ITF) става възможно с покриването на
редица критерии от

тяхна страна“, заявиха от Българската
федерация по тенис
(БФТ).
През годините инициативата е подкрепила десетки млади
тенисисти, сред които личат имената на
шампионите от турнири в Голeмия шлем
Густаво
Куертен,
Виктория Азаренка,
На Ли и Йелена Остапенко.

МОК продължава с атаката към Русия

Mеждународният
олимпийски комитет
продължава с безпрецедентната си атака към
Русия. Вчера стана ясно,
че руските спортисти са били обект на

най-много тестове за
употреба на забранени
вещества преди игрите
в Пьончан през 2018 г.
От 1 април до 31 октомври представителите на
Русия в зимните спорто-

ве са дали 1240 проби.
За сравнение спортистите на САЩ са били
тествани за забранени
вещества 433 пъти, а
тези на Швеция – 403.
Традиционно силните
в зимните спортове
норвежци дори не попадат в челната десетка
по взети допинг проби.
Това може би се дължи
на факта, че голяма част
от тях са „болни” от аст-

Дрехите на супермодела
и уникалният немски
марципан от фин
натурален шоколад с
бадемова сърцевина са
истински изкушения за
празниците

лекс Раева стана първата, която се облече в колекцията
#LETSCELEBRATE на Хайди
Клум. Тя се похвали във Фейсбук със своя гащеризон в черно. Певицата и водеща на

Родни тенис таланти получиха покана за
Откритото първенство на Австралия

ма и използват легално
забранени вещества
под маската на терапевтичните изключения.
Близо 18% от всички
тестове са на руски
спортисти, показват публикуваните на официалния сайт на МОК данни.
Положителни няма.
Българите в зимните
спортове са проверени
36 пъти преди началото
на олимпийския сезон.

Олимпийския комитет
ще вземе днес официалното си решение
дали да допусне Русия
до участие в Зимните
олимпийски игри в
Пьончан догодина.
В същото време министър-председателя на
Русия Димитър Медведев сподели, че допинг
скандалите са инструмент за политически
натиск срещу Русия.
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ХАЙДИ КЛУМ
И АЛЕКС РАЕВА
ОКУПИРАХА
LIDL

>>ХИРШЕР СПЕЧЕЛИ ГИГАНСТКИЯ СЛАЛОМ В САЩ
Първият гигантски слалом
донесе първа победа за сезона
на Марсел Хиршер. Носителят на
Световната купа по ски алпийски
дисциплини за последните шест
години записа впечатляващ успех
в американския зимен център
Бийвър Крийк.
Австриецът постигна 46-а победа
в кариерата си и се изравни с
Марк Жирардели на четвъртото
място във вечната класация по

www.19min.bg

Х Фактор споделя, че ще
носи новата си придобивка
по празниците, които започват още в сряда с Никулден,
продължават през дългия
уикенд на 8-и декември и
така още цял месец до Ивановден. Алекс споделя, че ще
носи новата си придобивка,
закупена на доста разумна
цена, дори по участия, защото кройката е хубава и удобна, а линията е женствена.

Колекцията на световноизвестната блондинка вече
изкушава във всички 85 магазина Lidl в страната и общо
10 000 в цяла Европа. Хайди
Клум за втори път прави
модели за марката Esmara
на водещата верига, където
и цените, и качеството са
добри. Още в първия ден от
премиерата на модната линия 19 минути установи поголям интерес, отколкото
към доста марки имаше даже
в шумно рекламирания черен
петък преди десетина дни.
Освен със своите хранителни продукти, Lidl все повече
привлича клиенти именно със
селекцията от елегантни

ежедневни дрехи и бляскави
облекла за наближаващите
празници. Сред модните акценти са плюшени палта,
стилни топове, рокли с пайети и секси поли, решени в
топли зимни цветове и елегантни тъкани като кадифе,
сатен, пайети и изкуствена
кожа. Освен дрехи, линията
ще предложи още и аксесоари
и обувки.
След изключително успешната дебютна колекция, която бе под надслов #LETSWOW, новата
модна линия е под името
#LETSCELEBRATE (Да празнуваме). Лимитираната колекция с марката Esmara

by Heidi Klum е вдъхновена
именно от духа на празника.
За онези, които искат да
допълнят усещането с нещо
сладко, 19 минути препоръчва коледната селекция
от деликатеси. Ние обичаме най-много марципана,
който няма нищо общо с
онзи от соца, канонизиран
в култовия филм Дами канят. Марципанът на Lidl e
типичният немски – под фината натурална шоколадова
обвивка се крие пълнеж от
бадемова паста. А в по-тънкия от двата продавани „модела” има течен шоколад за
разкош. За нас това е вкусът
на Коледа!

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

УЛ. РАЗБАРСКА ПОЧВА ОТ ГРАДИНАРСКА И
СИ Е 3-ЛЕНТОВ БУЛЕВАРД
Главната улица на София
преди англо-американските
бомбардировки е била ул.

Търговска. Другите занаяти Бояджийска, нито Обущарска. Даже
някак не са почетени с
и Търговска нямаме вече 75 години.
подобни названия – няма Обаче има два занаята, които кой
знае как са се уредили с кръстени
на тях пътни артерии. Затова улица
Резбарска води началото си от улица
Градинарска. Втората явно е почит
към старата и, уви, вече забравена
слава на българите като най-добрите
в Европа в тази работа. А другата
не ще да е толкова с арт обосновка,
колкото поради преминаването си
покрай гробищата. И тук вече няма
да се съгласим с общинския гений
– кръстител. Че каква улица е Резбар-

ска с нейните по 3 платна във всяка
посока, колкото нямат повечето
столични булеварди?! Да не говорим
за други обстоятелства. В София имаме улици, наречени на градове, но
май нямаме на държави, както често
кръщават в Италия или Франция. Та
в този смисъл улица Резбарска
може да бъде наречена Булевард
Германия. Защото започва с LIDL
на своя номер 1 и преминава през
лъскавите витрини на Мерцедес.
Други особени забележителности
няма, защото по нея минават много
повече коли, отколкото пешеходци.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Търся социален асистент
тел. 0876 554 027
-----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
-----Купувам товарен бус до 2000 лв.
тел: 0878 709 071
-----BNT
05.50 Бързо, лесно, вкусно рецепта
на деня
06.00 Денят започва Сутрешен информационен блок с водещи Юлия
Наева и Иво Никодимов
09.00 По света и у нас Информационна
емисия
09.15 Денят започва с Култура Информационен културен блок с водещи
Александра Гюзелева и Николай
Колев
11.00 Здравето отблизо Здравно предаване с водеща Мария Андонова
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информационна
емисия
12.30 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня/п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Ваканцията на Лили тв филм /6,
последна серия/
13.55 История.bg Съдбата на българите
от Западните покрайнини след
Ньойския договор/п/
14.55 Телепазарен прозорец
15.15 Сийбърт анимационен филм
15.30 Сид - дете на науката анимационен
филм
16.00 По света и у нас Информационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории /п/
16.55 Градчето Сидер Коув тв филм /9
епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня/п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.40 Още от деня Коментарно предаване
19.45 Лека нощ, деца! Тип и Тап
20.00 По света и у нас Информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум Дискусионно
предаване с водеща Добрина
Чешмеджиева
22.00 Играта 6-сериен тв филм /
Великобритания, 2014г./, 1
епизод, режисьори: Найъл
Маккормик и Даниъл О‘Хара , в
ролите: Джонатан Арис, Том Хюс,
Виктория Хамилтън и др.
23.00 По света и у нас Информационна
емсиия
23.25 Зелена светлина
23.30 Хрътката 2 тв филм/4 епизод/(12)
00.25 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня/п/
00.35 Денят започва с Култура /п/
02.15 Здравето отблизо /п/
02.55 Градчето Сидер Коув тв филм /9
епизод/п/
03.50 Хрътката 2 тв филм/4 епизод/п/(12)
04.40 Още от деня коментарно
предаване/п/

ТЕЛЕВИЗИЯ
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./ - публицистично предаване
06.00 „Кунг фу панда: Легенда за
страхотния боец“ - анимация
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п/- вечерно
ток шоу
13.30 Премиера:„Любов под наем“ сериал, с. 1, еп. 15
15.00 Премиера:„Италианската булка“ сериал, с.1, еп.169
16.00 Премиера:„Клиника край езерото“
- сериал, с.2, еп. 83
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Сърцето на града“ сериал, с.1, еп.3
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сега и завинаги“ сериал, с. 2, еп.9
21.00 „Фермата“ - риалити
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
ток шоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Връзки“- сериал, с.1, еп.10
01.00 „ Италианската булка“ /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.30 „Опасни улици“ - сериал, еп. 748
NOVA
05.20 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на NOVA /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
11.30 „Бон Апети“ - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Сезонът на черешите“- сериен
филм
13.30 „Остани с мен“ (премиера) - сериен
филм
14.30 „Прости ми“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани“ (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 „Откраднат живот: Чуждо тяло“
(премиера) - сериен филм, 4
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2017 риалити шоу
22.00 „София - Ден и Нощ“ (премиера) риалити сериал
23.00 „Господари на ефира“- забавно
предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на NOVA
01.00 „Касъл“ - сериен филм, 7 сезон
02.00 „Чучулигата“- сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
04.00 „Непростимо“- сериен филм /п/
Diema
06.00 „Мъже на работa“ - сериал, сезон
1, /п/
06.30 „Ларго Уинч“ - сериал, сезон 1
07.30 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 9, /п/
08.45 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон
12, /п/
10.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 5
11.00 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 8, /п/
12.00 „Драга фамилия“ - сериал, сезон
2, /п/
13.00 „Военни престъпления“ - сериал,
сезон 9

14.00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 12
15.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 5, /п/
16.00 „Изкуството на войната 3: Възмездието“ - екшън с уч. на Антъни
„Треч“ Крис, Уорън Дероса, Сунг
Хи Лий, Лио Лий, Джанет Карол,
Браян Фитпатрик и др., /п/
18.00 „Мъже на работa“ - сериал, сезон 2
18.30 „Господари на ефира“- забавно
предаване, /п/
19.00 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 8
20.00 „Драга фамилия“ (премиера) сериал, сезон 2
21.00 „Полицаите от Чикаго“ (премиера) сериал, сезон 4
22.00 „Операция„Валкирия“ - трилър с уч.
на Том Круз, Кенет Брана, Бил Най,
Том Уилкинсън, Карис ван Хоутен,
Томас Кречман, Терънс Стамп, Еди
Изард и др.
00.30 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 4, /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „Как преобразих дома ти“ - риалити, сезон 2
06.30 „Непорочната Джейн“ - сериал,
сезон 1
07.30 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал, /п/
08.30 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен
филм, сезон 17
11.00 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 3, /п/
11.50 „Добре дошъл у дома“ - драма с уч.
на Люк Пери, Ерика Сера, Дарси
Лори, Майкъл Тайджен, Грейм
Дъфи и др., /п/
13.40 „Любителката на мистерии: О,
бебче“- криминален с уч. на Кели
Мартин, Кейси Сандър, Кларънс
Уилямс III и др.
15.30 „Мисията невъзможна 3“ - екшън
с уч. на Том Круз, Винг Реймс,
Лорънс Фишбърн, Филип Сиймур
Хофман, Мишел Монаган, Джонатан Рийс Майерс, Маги Кю, Били
Кръдъп, Кери Ръсел и др., /п/
18.00 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 3
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 14
21.00 „Високо напрежение“ - трилър с уч.
на Брадли Купър, Робърт Де Ниро,
Аби Корниш, Ана Фрийл, Джони
Уитуърт и др.
23.10 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 14, /п/
00.10 „Убийства в Мидсъмър“ - сериен
филм, сезон 17, /п/
FOX
05.10 Кухнята на Джейми - Австралия кулинарно предаване, еп. 8
06.00 Кухнята на Джейми - Австралия кулинарно предаване, еп. 9
06.50 Тайните на модата - първи сезон,
еп. 7
07.15 Тайните на модата - първи сезон,
еп. 8
07.45 Любовни авантюри - четвърти
сезон, еп. 6
08.40 Грозната Бети - трети сезон, еп. 16
09.35 Отчаяни съпруги - осми сезон,
еп. 22
10.30 Отчаяни съпруги - осми сезон,
еп. 23
11.30 Споразумението - първи сезон, еп. 4
12.25 Игра на лъжи - втори сезон, еп. 1
13.20 Тайните на модата - първи сезон,
еп. 9
13.45 10 години по-млади - четвърти
сезон, еп. 1
14.15 Мама - втори сезон, еп. 8
14.40 Мама - втори сезон, еп. 9
15.10 Любовни авантюри - четвърти
сезон, еп. 6
16.05 Анатомията на Грей - тринадесети
сезон, еп. 9
17.05 Уитни- втори сезон, еп. 1

17.30 Уитни- втори сезон, еп. 2
18.00 Сексът и градът - първи сезон, еп. 8
18.30 Сексът и градът - първи сезон, еп. 9
19.00 Сексът и градът - първи сезон, еп. 10
19.30 Сексът и градът - първи сезон, еп. 11
20.00 Мама - втори сезон, еп. 10
20.30 Мама - втори сезон, еп. 11
21.00 Игра на лъжи - втори сезон, еп. 2
22.00 40 е новото 20 - четвърти сезон,
еп. 7
22.30 40 е новото 20 - четвърти сезон,
еп. 8
22.55 Любовни авантюри - четвърти
сезон, еп. 7
23.55 Анатомията на Грей - тринадесети
сезон, еп. 9
00.50 Уитни- втори сезон, еп. 1
01.15 Уитни- втори сезон, еп. 2
01.45 Сексът и градът - първи сезон, еп. 8
02.15 Сексът и градът - първи сезон, еп. 9
02.40 Сексът и градът - първи сезон, еп. 10
03.05 Сексът и градът - първи сезон, еп. 11
03.30 Мама - втори сезон, еп. 10
03.55 Мама - втори сезон, еп. 11
04.20 Кухнята на Джейми - Австралия кулинарно предаване, еп. 8
btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ - сериал, с.5, еп.10
07.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.3, еп.3
08.00 „Незабравимо“ - сериал, с.4, еп.13
09.15 „Перфектната майка“ - драма,
мистерия, трилър (САЩ,2013),
режисьор - Ричард Габай,
актьори - Хелън Слейтър, Меган
Мартин, Патрик Фабиан и др.
11.15 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.3, еп.9,10
13.30 „Престъпления от класа“ - сериал,
с.6, еп.1
14.30 „Ондин“ - драма, фентъзи (Ирландия, САЩ, 2009), режисьор Нийл Джордън, актьори - Колин
Фарел, Тони Куран, Алисия
Бачледа и др.
16.45 „Любовен капан“ - трилър (САЩ,
2013), режисьор - Мишел Моуър, актьори - Сара Ланкастър,
Дрю Уотърс, Наталия Сиглиути,
Елийз Лестър и др.
18.45 „Тарикатите Блум“ - комедия,
приключенски, романтика
(САЩ, 2008), режисьор - Райън
Джонсън, актьори - Ноа Сеган,
Ейдриън Броуди, Марк Ръфало,
Рейчъл Уайз, Ринко Кикучи,
Роби Колтрейн, Максимилиан
Шел и др.
21.00 Премиера: „Робо-куче“ семеен, фентъзи (САЩ, 2015),
режисьор - Джейсън Мърфи,
актьори - Майкъл Кампиън,
Патрик Мълдуун, Оливия
Д`Або, Уолъс Шон, Кени
Бомонт и др.
22.45 „Новата дъщеря“ - трилър,
ужаси (САЩ, 2009), режисьор Луис Бердеьо, актьори - Кевин
Костнър, Ивана Бакуеро, Гатлин
Грифит и др.
01.00 „Режисьорът Истуд: Неочаквана
история“ - документален
филм (САЩ, 2013), режисьор
- Ричард Скикел, актьори Кевин Бейкън, Кевин Костнър,
Морган Фрийман, Джин
Хекман, Мартин Скорсезе,
Стивън Спилбърг, Хилъри
Суонк и др.
01.15 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.3, еп.9,10
03.15 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ - сериал, с.5, еп.10
Bulgaria On Air
05.40 Денят ON AIR - новините с коментар с Владимир Сиркаров/
Кузман Илиев /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Лора
Инджова и Златимир Йочев
09.30 Семейни тайни - филм
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10.30 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева
и Константина Живова
12.30 Новините ON AIR
13.00 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
14.00 Характери /п./
14.30 Великите - филм
16.00 Сърцето на самурая - исторически сериал
16.45 Хрътката: да надушиш престъпление - криминален 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
19.00 Денят ON AIR - новините с коментар с Владимир Сиркаров/
Кузман Илиев
19.50 Хрътката: да надушиш престъпление - криминален сериал
20.40 Тамплиерите - исторически
сериал
21.30 Новините ON AIR
22.10 Ликвидация - криминален
сериал
23.00 Професионалист - сериал,
военен
00.00 ОколоСВЕТСКО с Бойка Делиева
и Константина Живова /п./
02.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Лора Инджова и Златимир Йочев /п./
03.50 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /п./
04.50 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
07.00 Бизнес старт - сутрешен
блок с Иван Нончев и Живка
Попатанасова
09.00 Boom&Bust с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев /п./
09.30 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Investbook с Димитър Вучев /п./
10.30 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.30 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
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 Иван Нончев и Живка
Попатанасова /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Мечтатели - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки/
20.00 Investbook с Димитър Вучев
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 Светът е бизнес с Николай
Кръстев
22.00 Вяра във финансите - док.
поредица на Bloomberg
22.30 Коментари на деня
23.00 Investbook с Димитър Вучев/п./
23.30 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
00.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
00.30 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
01.00 Цитати на деня
01.30 Повторения

Водоравно: Романс за камъка. Ракия. Намиб. Метис. Пират. Ве. Ми. Араки. Опел. Виза. Окука. Яна. Велур. Ленен. Данакил. Сезар. Иле. Апахи. Ап. Сикора. Офика. Вин. Билан. Лар. Гаф. Нагар. Лема. Новини.
Иремел. Мориконе. Абате. Волос. Воден. Кавал. Самодиви.
Отвесно: До ре ми фа. Иванова. Матиз. Никифоров. Даки. Авалон. Вила. Ниса. Екер. Никол. Ася. Роли. Абанос. Пакула. Игин. Маникур. Пола. Ева. Карик. Сафари. Ом. Кама. Алекин. Радо. Мито. Език. Лебед.
Дъб. Пяна. Алемани. Венера. Амет. Капелан. Паралели.
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ПАРКИНГ В ПАРКА

Нарушители задръстват Борисовата градина, като паркират, където им
скимне, необезпокоявани от контрольори. Снимката е от входа откъм
Незабравка по посока на зала София, направена от Лъчезар Велков във ФБ.

Бате Гошо:

В България,
откакто основаха
Здравната
каса, отмениха
смъртното
наказание.

------------------------------------------

Говорят си колежки:
- Моят е архитект,
сексът ни има визия,
форма и функция.
- Моят е художник, при
нас има страст, въображение и импровизация.
Третата въздъхва:

>>СУДОКУ
лесно

- А моят е програмист,
седим в леглото и той
ми обяснява колко
ще е хубаво, когато
стане...
:) :P :D
Турист посещава малко градче и вижда, че
пред една от къщите

свири оркестър.
- Какво правите тук? пита той.
- Правим серенада на
кмета, защото днес
има юбилей - отговаря
диригентът.
- Това май не е много
любезно - казва
туристът. - Би могъл
поне да се покаже на
прозореца.
Тромбонистът спира
да свири и мърмори:
- Е, не мога да бъда на
две места едновременно, все пак...

умерено

:) :P :D
Ром казва на лекуващия го лекар:
- Докторе, много съм
доволен от тебе! Кажи
какво уиски пиеш
- цял кашон ще ти
направим!
:) :P :D
- Кажете, госпожо,
къде са Ви шили палтото?
- В Париж.
- Това далеко ли е от
Кюстендил?
- 2259 км.
- Гледай ти, колко забу-

трудно

Следете новините и на Facebook.com/19min.bg

тано, а как само шият!
:) :P :D
Премахвам целулит и
други недостатъци на
фигурата. Използвам
Photoshop!
:) :P :D
- Бабо, защо са ти
големи очите?
- Видях си сметката
за ток, бабиното.
.:) :P :D
У всеки човек, дори и
у най-лошия, може да
се открие нещо хубаво. Затова се налага
той да бъде обискиран внимателно!
(из инструкция към
дежурните полицаи
:) :P :D
Истинската любов е,
когато край теб мине
страшна мадама, а ти
си помислиш:
„Страхотно палто има
тази, трябва да купя
на жената такова”.
:) :P :D
Ако работата ти не
спори, зарежи я. К’во
толкова ще спориш
с нея.
:) :P :D
Сервитьор в ресторанта пита един от
клиентите си:
- Господине, как намирате паржолата си?
- Намерих я съвсем
случайно, под един
картоф от гарнитурата.
:) :P :D

