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Държавата убива хората с
редки болести

>>3-МА ПОЧИНАЛИ ЗА 2 СЕМИЦИ, ЗАРАДИ
НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ НА КАСАТА
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Е-УПРАВЛЕНИЕ
Пенис XXL таблети...
Повиши ерекцията
си - Подобри
либидото...Пенис
рингове на ТОП цени
Метод за
Уголемяване на
Пениса (правописът
е на авторите).
Тези прелюбопитни
резултати излизат
на платения с
държавни пари
сайт на Народното
събрание.
Достатъчно е само
да напишеш в
търсачката думата
уголемява.
$ $

Енергийните напитки могат
сериозно да увредят нервната
и сърдечно-съдовата система,
доказаха кардиолози

Колекционер си купи бутилка
уиски за $ 843 200

Правят игрален филм Том
и Джери

Учени съветват да намалим
захарта в студените месеци,
защото потиска имунната
система

Бирата предпазва от
затлъстяване

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Държавата убива хората с редки болести
3-ма починали за
2 семици, заради
неуредени сметки
на Касата

Л

ипса на адекватно лечение
отне още един
човешки живот:
29-годишния Адриан Петков, недочакал своята
животоспасяваща операция. Роднините на починалия вече се заканиха да
съдят страната ни в Европейския съд по правата
на човека в Страсбург, защото са били "брутално,
нагло и безочливо" лъгани
от държавата, че има договор Евротрансплант, а
такъв реално не съществува.
У нас подобни операции не се извършват, заради задължения и съмнително счетоводство
в НЗОК. От поне 5 месеца нуждаещите се вече
не могат да заминат и
в чужбина. Проблемът
с чакащите белодробна
трансплантации възникна през май т.г., когато
изтече договорът между
българските власти и австрийската клиника във
Виена, към която дотога-

ва се насочваха болните.
Неуредените отношения
между страната ни с
европейската донорска
мрежа Евротрансплант,
костват реални човешки
животи.
Същевременно само в
рамките на последните две седмици трима
българи са починали, неуспявайки да дочакат
трансплантация на бял
дроб, съобщи новия директор на Изпълнителната агенция по трансплантация д-р Михаил
Христов.
Припомняме, че тази
година нашумя скандалът със задълженията
на НЗОК към чуждестранни здравни заведения. Размерът им възлезе на 271 млн.лв, като

133 млн. лв. от тях са
от просрочени дългове.
От здравното министерство твърдяха, че
НЗОК дължи едва 7.6
млн. лв. Тогавашният
шеф на касата проф.
Камен Плочев публично
обяви за реалния размер
на дълговете, с което си
навлече гнева на министрите Кирил Ананиев
и финансовия Горанов, с
когото са близки, а покъсно бе принуден да напусне поста си.
Шефката на НС на
НЗОК Жени Нечева заяви,
че разходите за лечение
на българите в чужбина
и за лекарства все така
продължават да нарастват.
Дълговете на НЗОК,
които са още по-стран-

Симеонов: Рано е да се говори за
разпад на ОП

"На европейските избори догодина може да се явим отделно”,
заяви пред БНТ вицепремиерът и
лидер на НФСБ Валери Симеонов.
„Ние сме три партии с три отделни
устава и с три различни програми”,
подчерта той.
Симеонов посочи още, че коалицията на ОП я има и за разпад е рано
да се говори. По думите му до месец
ще се вземе решение как трите
партии ще се явяват на европейските избори."Ще обсъдим кой какво
разбира под съвместно явяване на
изборите за ЕП", допълни той.

По-рано лиерът на Атака Волен
Сидеров и евродепутатът от ББЦ
Николай Бареков вече зявиха,
че обмислят съвместно явяване
на евроизборите догодина. Те
оформят консервативна платформа и се надяват да сформират
коалиция с ВМРО.

ни при 500 млн. повече
за здраве тази година,
блокираха редица възможности за лечение на
пациентите, като найпострадали са онкоболните и хората с редки
заболявания.
„Държавата се погрижи да няма хора с редки
болести, като спря всички плащания по тях
по предлог наречен "лимит", алармира в социалните мрежи Павлина
Григорова, която е една
от пациентите. „Болестта на Крон, Адисон,
"моята" Рефетов и какво
ли още не... ревматологичните. Лупусът губи
дори спасителните експериментални програми.
Вече не знам, как и по какъв начин ще се справяме.

Малкото, което имахме,
вече го няма. Решават се
човешки съдби. Убиват се
човешки мечти, в които
една е мечтата и тя се
нарича ЖИВОТ, но явно
животът вече не е даденост - а скъпа прищявка.
Тези, които имат къде и
основа ще се превърнат
в здравни емигранти или
социални бежанци”, написа тя. Заради новите
ограниченията Григорова
отправи открито, протестно писмо до здравния министър Ананиев.
Покрай своите задължения, от Здравната
каса вече въведоха и
лимити за ползване на
високотехнологичната
апаратура, с която се
провеждат процедурите. Досега за лъчетерапията нямаше ограничения.
Друга икономия на касата доведе до нови квоти за заплащане на редица медицински изделия.
Преди въвеждането на
новите цени и правила
НЗОК изцяло заплащаше
общо 177 медицински изделия, сред които и сърдечни клапи. Сега касата отпуска едва 2600 лв.
от цената за една животоспасяваща аортна

ДСБ: Имаме едноличен
режим на Борисов
„В България очевидно има много
пари, след като се раздават
такива подаръци като този на
Георги Гергов – 43 млн. лв. по
сделка за имот във Варна”, заяви
пред bTV ген. Атанас Атанасов,
председател на ДСБ.
„Бойко Борисов нарежда да се
спрат някакви сделки, което означава, че нарежда да се пуснат
тези сделки. Свидетели сме на
едноличния режим на Борисов”,
констатира той.
Според Атанасов по този начин

премиерът си купува влияние в
„т.нар. опозиция” в БСП. „Тя затова тази опозиция е бутафорна”,
уточни лидерът на ДСБ.
„Вижда се, че Борисов с чужда пита помен прави. С наши
пари си купува влияние в
опозицията Борисов не обича
огледалата. На 10 октомври
Борисов се скара на българите, извика посланиците и
между тези две събития реши
да даде парите на Гергов”,
коментира още ген. Атанасов.

клапа, при пазарна цена
15-20 хил. лв. От началото на годината вече
има поне два смъртни
случая, при които пациентите не успяха да
покрият разликата в
цената от своя джоб.
Не става ясно защо са
необходими подобни икономии при 3.8 млрд. лв. годишен бюджет на НЗОК,
с 10% над миналата година. Готвеният нов

БСП ГОТВИ
АЛТЕРНАТИВЕН
БЮДЖЕТ
В централата на БСП
обсъждиха подготовката
на алтернативен бюджет,
който ще бъде внесен в
НС, съобщиха от пресцентъра на левицата.
В проекта се залагат
предложения, които срещат най-висока подкрепа
в страната, в съсловните
организации и сред
експертите - мерки за
стимулиране на икономиката, диференцирана
ставка на ДДС за хляб и
лекарства, семейно подоходно облагане, редица
предложения, свързани с
образованието, се посочва в съобщението.

застрахователен модел
може да влоши ситиацията за пациентите. Найуязвими от реформата
са онкоболните, трансплантираните, хората
с редки болести. Лечението им с границата
от 700 лв. автоматично
отива при застрахователите, които никак
не са готови да поемат
такава тежест.
Предвижда се също най-

скъпите медикаменти за
лечение на рак и редки болести да бъдат включени
в цената на клиничните
пътеки и да се покриват
от застрахователите.
Не е ясно само от къде е
тази сигурност. Принципът, по който работят
всички застрахователни фирми се базира на
минимизиране на риска.
Това е напълно пазарен и
прагматичен механизъм.

В сферата на здравеопазването обаче той
поставя на картата
реални животи. Според
логиката на частното
застраховане онкоболните и пациентите с редки
заболявания попадат в
катерията с висок риск.
Рано или късно застрахователите ще започнат
да си прехвърлят дяловете, които са запълнени с
такива пациенти. Чисто
пазарният механизъм
ще превърне част от
болните просто в „лоши
облигации”.

ФРАНС ПРЕС: БУЗДЛУДЖА ДА СЕ ПАЗИ
ОТ ЮНЕСКО
Западни експерти настояват за запазване на паметника на Бузлуджа като обект
на културното наследство, съобщи
Франс прес. От организацията Европа
Ностра призоваха „българските власти
да спасят определяния от тях "шедьовър на архитектурата, инженерството и
изкуството".
Културната организация включи
Бузлуджа в списък с най-застрашените

културни наследства в Европа тази
година.
"Този паметник е изключителен с
размерите си и ефекта си. Той е един от
малкото социалистически паметници,
които все още съществуват в Европа, и
който прави силно впечатлени”, заяви
Лорен Леви-Щраус от Европа Ностра
и бивш зам.-председател на отдела за
културно наследство на ЮНЕСКО.

>>КАРАКАЧАНОВ СЕ СЪГЛАСИ НА
“РАДИОМЪЛЧАНИЕ”
Вицепремиерът и
министър на отбраната
Красимир Каракачанов изрази съгласие с
призива на президента
да се пази "радиомълчание", докато тече
конкурсът за придоби-

ване на нов изтребител
за българската бойна
авиация, предаде БНР.
"Не е логично да се
говори за който и да е
от четирите самолета
в момента. Това би
могло да се изтълкува

в следващия момент,
когато вземем някакво
решение, че е имало
предварително нагласени неща или че е имало
някакъв предварителен
сценарий", посочи военният министър.

>>ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ВЛИЗА В МС
Законопроектът отива
в МС, след като мина
консултативният процес,
заяви министърът на
труда и социалната политика Бисер Петков. Това
стана след заседанието
на съвета за тристранно
сътрудничество. На него
беше обсъден проектът
на Закон за хората с
увреждания.
Петков обясни, че в законопрокта са заложени
мерки за подкрепа на
хората с увреждания и
за реализиране на техни
права. В проекта са вклю-

чени две национални
програми – едната подпомага работодателите,
като осигурява финансиране за пригодяване на
работните места за хората

с увреждания, а другата е
за по-достъпна жилища
среда.
Предвидени са средства
за реализиране на тези
програми, както и за

по-високите помощи за
хората с увреждания,
които за първи път се
базират на минималната
заплата, заяви социалният
министър.
Остава защитата на хората
с увреждания при уволнение. Отпада промяната,
която имаше на предишен
етап в КТ, уточни Петков.
Той съобщи, че специален
орган ще замени сегашната Агенция за хората
с увреждания, ще бъдат
създадени и областни съвети за политика за хора с
увреждания.
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ВОЛЕН САМ
СПРЯЛ АЛФА-ТВ
Няма процедура за отнемане на лиценза на партийната телевизия Алфа,
а медията не е санкционирана, заяви членът на
СЕМ Бетина Жотева пред
Епицентър. Тя каза още,
че в медийния регулатор нямат обяснение за
действията на Алфа.
Партийната телевизия
спря излъчване на програмата си в понеделник
привечер. Единственото,
което се показва е черен
екран с надпис: "Телевизия Алфа спря. Питайте
правителството защо".
От екипа отказаха,
коментар пред 19 .
„Не е изключено това да
е постановка на Сидеров,
за да бъде одобрена кандидатурата на Светлозар
Лазаров за главен секретар на МВР, е една от
версиите“, пише Гласове.
От Атака запазиха пълно
мълчание по случая.
Сидеров и депутатите
му не вдигат телефоните
си, както и колегите от
телевизията.
Другата е, че решението
за спирането на медията е заявлението на
вицепремиера и лидер на
НФСБ Валери Симеонов,
който съобщи, че няма
никакъв шанс ОП да се
коалират с партията на
Николай Бареков“. Съмнение, че това е постановка
на Сидеров изрази и
самият Симеонов. Пред
ПИК той заяви, че акцията
е чисто политическа:
„Това със спирането на
телевизията не е нещо
ново. Измислих го аз преди изборите през 2006 г.,
когато трябваше да вдигнем рейтинг на втория
в класирането след балотаж – Волен Сидеров.
Спряхме телевизията за
три дни и направихме 600
000 гласа. Това сега е повторение на моята идея“.
Другото обяснение на
Симеонов е, че Сидеров
искал да води евролистата на ОП, за което в ОП
нямат решение.
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7-метров маркуч
открит в килията
на Сумиста

>>ДРОГИРАНИТЕ ЗАД ВОЛАНА СКОЧИЛИ
10 ПЪТИ, ДРУСАТ МАРИХУАНА И АМФЕТАМИНИ
10 пъти е скочил броят на шофьорите, седнали дрогирани
зад волана, за последните три
години.
През 2014 г., когато започна
да набира скорост акцията
по тестване на водачите за
наркотици, имахме 50 до
100 проби на година. 2017
г. завършихме с близо 1000
проби от шофьори, изпратени
за потвърдителен лабораторен анализ, заяви началникът
на Токсикохимична лаборатория към Клиниката по спешна
токсикология във ВМА доц.
д-р Васил Атанасов по БНР.

През последните 2 години се
наблюдава и ръст на комбинираната употреба на наркотици от шофьорите, съобщи
доц. Атанасов. По думите му
по нашите пътища дрогираните шофьори най-често са
употребили марихуана плюс
амфетаминов тип стимуланти.
На първо място метаамфетамин, а на второ място кокаин,
уточни експертът.
75-80% от всички изследвания
показват тези комбинации с
трева, а шофьорите са на възраст между 18-30 години, каза
още доц. д-р Васил Атанасов.

>>ШОФЬОР НА УЧИЛИЩЕН МИКРОБУС ПОЧИНА
ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ, УСПЯ ДА СПАСИ
ДЕЦАТА

Той е преместен в друг затвор,
за да не избяга
7-метров пожарникарски маркуч (шланг)
е бил открит в помещение в софийския затвор, ползвано от осъдения на доживотен
затвор като бос на
бандата на Килърите
Петър
Стоянов-Сумиста, съобщи високопоставен източник
пред 24 часа. Проверяващи се натъкнали на
необичайната находка
през лятото, но случката била запазена в
тайна и не е ясно дали
е документирана.
Сумиста обяснил, че
маркучът му бил нужен, за да тренира и
да поддържа спортната си форма. И подобни помагала наистина
в борбата се използват за подготовка.
Как се е сдобил с него,
не се знае. Внасянето

на подобни вещи е забранено заради опасения,
че могат да послужат
за организиране на бягство.
Още през 2017 г. имаше оперативна информация, че един от бандата на Килърите е
искал от познат заем
от 70 000 евро. Тогава съмненията бяха,
че Килърите търсят
пари, за да отмъстят
на полицаи и прокурори,
участвали в разследването срещу тях.
Сумиста бе осъден на
доживотен затвор заедно с бившия гард на
Бай Миле - Васил Костов - Кеца, и търновския бизнесмен Георги
Вълев. Те бяха признати
за виновни за участие в
банда за мокри поръчки,
свързани с убийствата
на търновския адвокат

Петър Лупов и шуменския бизнесмен Румен
Рачев, с побои, палежи
и лихварство. Претърсвания и обиски се правят периодично. Като
част от предприетите
мерки за ред и сигурност Сумиста е преместен в друг затвор,
казаха от Министерството на правосъдието. Според източник
на вестника босът на
Килърите вече обитава
килия в Белене.
В същото време МВР
вече 6-и месец няма
идея къде е избягалият от софийския затвор в началото на
април – Радослав Колев. Тогава се оказа, че
двамата затворници
(б.р. с убития Владимир Пелов) са разполагали с нож и пистолет
в килиите си.

54-годишен шофьор на училищен микробус почина по време
на движение, докато превозвал деца след учебните часове.
Учениците не са пострадали.
Инцидентът е станал в кюстендилското село Слокощица,
където водачът на бус, марка Мерцедес, се е забил в оградата
на къща и смачкал кофа за боклук.
По информация от свидетели шофьорът е проявил истинско
геройство в последните секунди от живота си. Той е дръпнал
ръчната спирачка и е натиснал педала на спирачката и с
двата си крака, за да убие скоростта на автобуса и да спаси
децата. След това полицаят, в чиято къща се ударил рейсът,
помогнал на учениците да излязат от него.
Водачът е пътувал след първата смяна на децата от Кюстендил
за Слокощица, като влязъл в населеното място от разклона
при пътя за Ново село. Най-вероятно става дума за инфаркт,
но причините за смъртта ще установява аутопсията.

>>ОТЛОЖИХА ДЕЛОТО СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ
ГРАНИЧАРИ, ОБВИНЯВАНИ ОТ ТУРЦИЯ В
УБИЙСТВОТО НА РИБАР
Бургаският районен съд
отложи делото, образувано
по искане на Турция, по
което показания трябваше
да дадат четирима български
граничари, предаде БГНЕС.
Те са обвинени от турската
страна за смъртта на турски
рибар край Резово през 2008
г. Делото беше отложено за 9
ноември, за да се приложат
към него пълния обем от
писмени доказателства, за да
се осигури правото на защита
на българските гранични
служители. Михаил Цонков,
Живко Петков, Никола Костов
и Николай Петков са привлечени като обвиняеми от
турските съдебни власти за
съучастие в престъпление за
причиняване на смърт пора-

ди небрежност, причиняване
на леко нараняване и увреждане на имущество, според
действащото законодателство в Република Турция.
През 2008 г. българската военна прокуратура
прекрати делото срещу
Михаил Цонков за смъртта
на турски бракониер край
Резово. Разследващите бяха
категорични, че инцидентът
е нещастен случай. През
2014 г. Европейският съд в
Страсбург се произнесе в
полза на България по дело,
заведено от роднините на загиналия рибар Ялчин Ерджан.
Събраните доказателства от
Районния съд в Бургас ще
бъдат изпратени на турската
страна.
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ШОК И С ЦЕНИТЕ НА ДЪРВАТА ЗА ОГРЕВ
ДО 20% СА СКОЧИЛИ СПРЯМО МИНАЛИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН
СЕЗОН ЦЕНИТЕ НА ДЪРВАТА ЗА ОГРЕВ. АКО ПРЕДИ ГОДИНА
ТЕ СА СЕ ПРОДАВАЛИ ДО 150 ЛВ. ЗА ТОН, СЕГА НЕ МОГАТ
ДА СЕ НАМЕРЯТ ПОД 175-180 ЛВ. ЗА ТОН, РАЗКАЗАХА КУПУВАЧИ В АНКЕТА НА СКАТ ОТ БАЗА ЗА ТЪРГОВИЯ С ТВЪРДО ГОРИВО. ПО-ВИСОКИ СА И ЦЕНИТЕ НА ВЪГЛИЩАТА,
ПОКАЗА ПРОВЕРКАТА, ДОКАТО ПЕЛЕТИТЕ СА ОБЩО ВЗЕТО
НА СЪЩИТЕ НИВА, КАКТО ПРЕЗ 2017 Г. СТОТИЦИ ХИЛЯДИ
ХОРА В СОФИЯ ВСЕ ОЩЕ СЕ ОТОПЛЯВАТ С ТВЪРДО ГОРИВО,
ТЪЙ КАТО ТОВА Е МНОГО ПО-ИЗГОДНО ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОДГРЯВАНЕ НА ДОМА – С ПАРНО, С ГАЗ, С КЛИМАТИК,
С РАДИАТОР ИЛИ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПЕЧКИ НА ТОК
ИЛИ НА ТЕЧНО ГОРИВО. МИЛИОНИ ДОМОВЕ В СТРАНАТА
ИЗПОЛЗВАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ИЛИ ВЪГЛИЩА.

Ще изгубим 150 млн. лв.
годишно без транзит
на газ и инвестициите
в нови станции,
алармира проф. Тасев

Б

ългария ще
губи по 90
млн.
долара (над 150
млн. лв.) годишно и
всичките
инвестиции от последните
години в нови станции, в това число за
ривърс,
коментира
пред България он еър
енергийният експерт
проф. Атанас Тасев
тръгването на проекта Турски поток още
през следващата 2019
г. Той оцени като знаково изкаването на
Путин във Виена, че
България е изгубила
400 млн. евро годишно
с отказа си от Южен
поток. Но изрази известна надежда, че
втората тръба на
новия проект може и
да мине през нас към
Зайчар и оттам – в
централната част
на ЕС.
Във всеки случай,

Булгартрансгаз се лишава от
смисъл и функции с тръгването
на Турски поток догодина, смята
експертът
съществуването на
Булгартрансгаз при
положение, че престанем да бъдем транзитна държава, е
лишено от всякакъв

смисъл и функции, отсече експертът.
19 минути отдавна предупреждава,
че издръжката на
де факто фалирала-

та Топлофикация –
София и на останалите отоплителни
дружества в страната ще стане невъзможна още през

ПОРТУГАЛИЯ
СВАЛЯ ТОКА
С 5%
Португалия сваля цената на тока в страната с 5%, въпреки че тя
далеч не е богата на
природни енергийни
ресурси. Страната
също така въвежда задължителна
14-а заплата, като
соцправителството
прие и вдигане на
минималното месечно трудово възнаграждение над
600 евро, което е
далеч над средната
заплата у нас, която
според статистиката е 1125 лв., но 83%
от хората получават
по-малко от нея. В
Португалия хранителните стоки в
супермаркетите са с
напълно съпоставими с нашите цени.

следващата година,
тъй като в момента Булгаргаз може
да ги дотира точно
от печалбата от
транзит на дъщерното си дружество
Булгартрансгаз.
Напомняме още, че
в неговата управа
са само непрофесионалисти от приятелско-роднинския
кръг Кумгейт на
шефа на комисията
по енергетика в НС
Делян Добрев от Хасково.
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400 КЪЩИ ЗА ПТИЦИ В БОРИСОВАТА ГРАДИНА
ЗАПОЧНА ПОЕТАПНО ПОСТАВЯНЕ НА ОБЩО 400 КЪЩИЧКИ ЗА ПТИЦИ В КНЯЗ-БОРИСОВАТА ГРАДИНА ПРЕДИ ЗИМАТА.
В ПЪРВОТО СЪБИТИЕ ВЗЕХА УЧАСТИЕ БЛИЗО 100 ДЕЦА, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА АКТИВНО В СГЛОБЯВАНЕТО И УКРАСЯВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ КЪЩИЧКИ И ПОМОГНАХА ЗА ЗАКАЧАНЕТО ИМ ПО ДЪРВЕТАТА. ИНИЦИАТИВАТА Е
ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ, КОИТО СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ПРЕДПРИЕМА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПОМАГАНЕ ЖИВОТА И ГНЕЗДЕНЕТО НА ПТИЦИТЕ В ЛЕСОПАРКА. ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА ИЗБОРА НА ВИДОВЕ КЪЩИЧКИ И ТОЧНИТЕ ЛОКАЦИИ, НА КОИТО ДА
БЪДАТ ПОСТАВЕНИ, Е НА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ. „ЗНАЕТЕ, ЧЕ В БОРИСОВАТА ГРАДИНА ЖИВЕЯТ НАД 100 ВИДА ПТИЦИ. ЗА НАС Е ВАЖНО ДА ОПАЗИМ ТОВА МНОГООБРАЗИЕ И ДА ПОДПОМАГАМЕ ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СУХИТЕ И ОПАСНИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ДЪРВЕТА, КОИТО ПРЕМАХНАХМЕ ОТ ПАРКА В СЕКТОРА МЕЖДУ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ И СТАДИОН ЮНАК, СА ИЗПОЛЗВАНИ ОТ
ПТИЦИТЕ ЗА ГНЕЗДЕНЕ. ИМЕННО ЗАРАДИ ТОВА, НИЕ СЕ ОБЪРНАХМЕ КЪМ ЕКСПЕРТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО
ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ, КОИТО ИЗГОТВИХА АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БРОЯ И ВИДА КЪЩИ, КОИТО ДА
ПОСТАВИМ КОМПЕНСАТОРНО В ПАРКА. ВСИЧКИ КЪЩИ ЩЕ БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА
ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ЗИМАТА, ЗА ДА СА ГОТОВИ И ДА ОЧАКВАТ НАЙ-РАННИТЕ ПРЕЛЕТНИ ПОСЕТИТЕЛИ НА ПАРКА,
КОИТО ИДВАТ ОЩЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ“, ПОДЧЕРТА ЗАМ.-КМЕТЪТ ПО ОКОЛНА СРЕДА ЙОАНА ХРИСТОВА.

ФАНДЪКОВА:
Правим нов конкурс за
трасето на Петицата

О

живена дискусия за
фалшивите новини
и медийната грамотност се превърна в лайтмотив на срещата
между представители на институциите и гимназисти
по проекта Дигитализацията: диалог с националните и
регионалните институции и
лидери за реализация, култура и грамотност за младите
българи,
Съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския
съюз. Организаторите от
Екопрограма поставиха темата пред над 500 ученици
от Перник и Радомир, събрани в голямата зала на Обединения детски комплекс в
парка над града, който в петък отбелязва своя празник.
Областният управител на
Перник г-жа Ирена Соколова
подчерта в експозето си пред
младите хора, че фалшивите новини не са само поли-

ИРЕНА СОКОЛОВА:
Фалшивите новини не
са само политически и
криминални
Областният управител на
Перник активно се включи
в дискусия за медийната
грамотност на младите хора
fb.me/digitalizationdialogue
тически или криминални, на
каквито ставаме свидетели
напоследък, но мнозинството от фейковете в социалните мрежи всъщност са
свързани със здравето. Става въпрос особено за всякакви

„чудодейни” начини, медикаменти и чайове за отслабване или придобиване на „плочки”, които могат да бъдат и
доста опасни.
Съветът на организаторите беше към всяка информа-

ция в медиите, особено в интернет, независимо по каква
тема, да се подхожда по модела на журналистите – да
се сверяват данните на 2 и
повече, най-добре 5, независими източника. По време
на срещата беше подчертано, че борбата с дезинформацията е основен приоритет
на българския еврокомисар
Мария Габриел, чийто ресор е
именно този – дигиталното
общество и цифровата икономика.

След като се оказа, че и вторият
класиран е свързан с GP груп, кметът
прекрати процедурата и стартира нова
„Столичната община прекратява процедурата за избор на изпълнител за реконструкцията на релсовия път
по бул. Цар Борис III поради
получен отказ от класирания
на първо място участник
Джи Пи Груп АД. В най-кратки
срокове ще обявим нова процедура за избор на изпълнител
по Закона за обществените
поръчки. Миналата седмица
Европейската комисия одобри
проекта ни за реконструкция
на трамвайните трасета по
бул. Цар Борис III от Съдеб-

ната палата до Княжево и по
ул. Каменоделска от кръстовището с бул. К. Стоилов до
Орландовци, както и закупуването на 13 нови нископодови трамвая, които ще се движат по линията на трамвай
№5”, съобщи кметът Йорданка Фандъкова. Припомняме,
че стойността на съфинансирания от ЕС проект е 125
млн.лв.
До това решение, за което първи съобщи сайтът ни
19min.bg се стигна, след като
сутринта в понеделник из-

браният за изпълнител Джи
Пи Груп се отказа от ангажимента, във връзка с изразената от премиера Борисов воля
фирмата да бъде извадена от
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всякакви европейски и финансирани от хазната проекти.
Причината са съмненията,
породени от поредица публикации на сайта Биволъ. Общината прие това решение на
изпълнителя, който по-рано
отказа на държавата от друга спечелена поръчка – за тунела на АМ Струма.
В следобедните часове обаче излязоха нови разследвания, които свързаха и втория
класиран в конкурса, който
по право трябваше да получи поръчката, с победителя
Джи Пи Груп. Става въпрос
за консорциум, собственик
на един от двата участника
в който е Владимир Пилчев.
Той участва в дружеството
Пи Ай, чийто адрес е същият
като на Джи Пи, а още пошокиращ е електронният,
даден за кореспонденция по
търга: office@gpgroup.bg.
Кметът реагира в самия
край на работния ден и реши
да прекрати цялата процедура
и да започне нова. Трудно ще се
осъществи идеята работата
по проекта да започне през
март, както се очакваше при
нормални други условия.
Според източници от
властта и експерти от
бранша, новината не е добра не само за Джи Пи, но
и за гражданите, тъй като
фирмата била с повече персонал от останалите, които поемат по много големи
поръчки, и с по-добра организация на работа в сравнение с тях.

Продавам място в село Дръмша,
общ. Костинброд.
- 3 дка в регулация;
- 20 дка ниви;
Руска Вълканова
0876 554 027, 02/986 13 08

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
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ГАЛАСЪБИТИЕТО WOMEN IN HOLLYWOOD AWARDS СЪБРА ПОД ЕДИН ПОКРИВ ИМЕНА КАТО
КИЙРА НАЙТЛИ, ЛЕЙДИ ГАГА, ЧАРЛИЙЗ ТЕРОН, ДЖЕНИФЪР ЛОПЕС И КЕЙТ БЕКИНСЕЙЛ, А
ДОМАКИН БЕШЕ СПИСАНИЕ ELLE. ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ТОЛКОВА МОДНИ ИКОНИ, НЯМАШЕ
КАК ТОАЛЕТИТЕ НА ВЕЧЕРТА ДА НЕ СА ВПЕЧАТЛЯВАЩИ. ЛЕЙДИ ГАГА БЕШЕ ЗАЛОЖИЛА НА
МОНОХРОМЕН АНСАМБЪЛ ОТ ШИРОКИ ПАНТАЛОНИ И САКО. ПРИДРУЖАВАШЕ Я ПРИЯТЕЛЯТ Й - КРИСТИАН КАРИНО, С КОГОТО МИНАЛАТА ГОДИНА ПЛАНИРАХА СВАТБА, НО ТЯ ТАКА
И НЕ СЕ СЪСТОЯ, ПОРАДИ ПРИЛИВИТЕ И ОТЛИВИТЕ В ОТНОШЕНИЯТА ИМ. КИЙРА НАЙТЛИ
БЕШЕ В ИЗЯЩНА РЕТРО ВИЗИЯ, ОБЛЕЧЕНА В РОКЛЯ В ДУХА НА 50-ТЕ. ТЯ БЕШЕ СЪЧЕТАЛА
СИВИЯ ТОАЛЕТ БЕЗ ПРЕЗРАМКИ С ОБУВКИ В СЪЩИЯ НЮАНС И НЕЖЕН ГРИМ.

С

офия
Индепендънт
Филм Фестивал за 9-и
пореден път ще зарадва феновете на независимото кино в дните от 26
октомври до 3 ноември, когато София ще се превърне в
център на световното кино.
Домът на киното, Люмиер
Лидл, Одеон, Г8 и Евро Cинема ще прожектират ленти
от 4 континента. Официалното откриване на фестивала е на 26 октомври
от 19:00 часа в кино Люмиер с биографичния филм
McQueen, който разказва
за живота и кариерата на
модния дизайнер Александър Маккуин – от прохождането му като шивач, през
стартирането и управлението на едноименната му линия и чак до ненавременната
му смърт. По време на феста ще гледаме и носителя
на Оскар Twin Towers, а режисьорът му Скот Хилър
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ще бъде специален гост на
събитието в София. Фестивалът, организиран от

Vienna Classic
Orchestra с концерт
в София
На 8 декември в първа зала на
НДК ще се проведе пищен концерт
на Vienna Classic Orchestra, събрал в
едно най-виртуозните симфоници
на австрийската столица. Концертмайсторите ще съберат в една
програма най-обичаните образци
на една многолетна музикална
традиция. Основан през 1998 г.,
когато най-значимите солисти на
няколко класически формации
във Виена решават да поставят
началото на най-елитния оркестър.
Продължителните разработки по
произведенията на най-големите
композитори на виенската класика
дава основание той да бъде озаглавен на този величествен период на
музикален възход, отдавайки почит
на Щраус, Ланер и Шуберт.

Хилър, ще бъде партньор на
София Индипендънт Филм
Фестивал.

ВТОРИЯТ СЕЗОН
НА МАРС ТРЪГВА
В ЕФИР
Втори сезон на признатия сериал на National
Geographic Марс – окачествяван от критиката
като впечатляващ и вдъхновяващ – се завръща на
11 ноември. Поредицата
продължава да се развива в уникалния хибриден
формат от редуващи се
игрални и документални
кадри, за да прогнозира
какъв би бил животът на
Червената планета, съдейки по случващото се на
Земята днес. В този сезон
историята изследва подълбоко границите между
науката и индустрията в
една изолирана и безпощадна необетована земя.
Експертни визионери,
сред които Йлън Мъск, Бил
Най, Елън Стофън, Наоми
Клайн и Стивън Петранек
ще преведат аудиторията
през премеждията и възможностите, откриващи се
пред хората на Марс.

MERCEDES 500SE „ПУРА” 1990 Г.
ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ
ФАНТАСТИЧЕН КОЛЕКЦИОНЕРСКИ

0878 510 390

show@19min.bg

НОВИНИ

Кулагин
напусна
Къщата
принудително

ЗВЕЗДИТЕ СЕ СЪБРАХА НА ЦЕРЕМОНИЯ В ХОЛИВУД

Биографичния филм за
Маккуин с премиера

www.19min.bg

ШОУ

17.10.2018
брой 2174

НОВИНИ

СУПЕР
ЦЕНА

снимка: dusan martincek
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Гримьорът ще съди Ваня Костова
Заради неспазване на правилата в Къщата от страна
на Ваня и Кулагин, елиминациите бяха отменени и двамата бяха изправени пред
вота на зрителите. Те гласуваха във Фейсбук страницата на шоуто, за този когото
искат да изгонят. Кулагин
събра 71% и напусна принудително шоуто. С излизането си той беше освиркан,

но заяви, че е бил жертвата.
Гримьорът даде щита за защита на Ричард. Гримьорът
поиска спешна среща с лекар, заради подут пръст. За
това той обвини както Биг
Брадър заради мисиите, които се дават, така и Петко,
който се опита да го прибере
при опита му да напусне Къщата. Докато чакаше лекарския екип, Валентин започна

да чупи чаши и чинии в Къщата, да се заканва на съквартирантите и на Биг Брадър,
дори лекарката, която дойде
да прегледа гримьора, трябваше да изтърпи поведението му. Ваня Костова също не
издържа на поведението на
гримьора и в крайна сметка
изпусна нервите си. Кулагин
заяви, че ще се изправи в съда
срещу естрадната певица.

Кристо се завръща с
документална изложба

Лорд Минчев блести на
Българския бал в Лондон
Адмирал-лорд Уест ъф Спидхед бе почетен патрон и гост на Британско-Българския Бизнес Бал
в Лондон. Той отправи благодарствено послание
към гостите а в края на вечерта предложи на търг
чай за четирима в House of Lords на британския
Парламент. Адмирал Уест е една от най-влиятелните фигури във Великобритания, отговарял е за
сигурността на страната. Балът започна със силно
патриотично начало, след рецитацията на Аз съм
българче, което вдигна на крака близо 250-те
присъстващи. Почетната дама на вечерта и
председател на организационния Комитет
Елена Кристиано връчи наградите Friend of
Bulgaria, които отидоха съответно при бизнесдамите Кармел Грийнууд, Александра Сайкс и
стилиста Артур фон Чехович. Следващото голямо
събитие на лорд Минчев са наградите Fashion
idol в София на 1ноември.

Кристо и Жан-Клод. Проекти представя
подписани постери и видео материали от емблематични произведения на двамата артисти.
Изложбата Роден в Габрово е документален
разказ за семейство Явашеви и първите стъпки
на малкия Христо в изкуството. Двете уникални
изложби почти година са част от експозицията
на Дома на хумора и сатирата в Габрово и могат
да се видят само до 26 октомври. Като въведение
присъстват ранните творби на Кристо – Опаковани кутии и бутилки, които той прави в Париж
и серията от Фасади на магазини, създадени във
Франция и продължена след като двамата с ЖанКлод се местят да живеят в Ню Йорк.
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ХОРОСКОП

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

Овните да се погрижат
за здравето и добрата си
физическа форма. Телците
ще вземат важно решение.
Времето е удачно за
поставяне на ново начало от
Раците. Скорпионите имат
сериозен шанс за успех днес.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Погрижете се
за здравето
си и добрата
си физическа
форма. Дори да нямате
сериозни проблеми е
необходимо да бъдете
по-отговорни към себе
си. Подбирайте храната
си и се движете повече.

Изглежда
времето
е много
удачно за
поставяне на ново начало.
Промените, които идват
се осъществяват за дълъг
период напред. Те ще касаят вашите лични изяви и
всичко свързано с тях.

Изостаналата
работа ще бъде
свършена и ще Ви
остане време за
лични занимания. Не бъдете
прекалено придирчиви към
никого, радвайте се на това,
което имате. Културен отдих
би Ви се отразил добре –
духовно и емоционално.

Очакват ви
много и приятни събития.
Доста находчиви сте и това най-вероятно ще ви донесе успех.
Бъдете по-скромни и не
влизайте в безсмислени
пререкания.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Не бъдете
мнителни, това
не е обичайното
ви поведение.
Не се заблуждавайте,
никой няма за цел да ви
измами. Напротив, с мил
жест на внимание ще ви
се покаже, че около вас
има доброжелатели.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Предстои ви да
вземете решение, от което ще
зависят бъдещите ви дела. Не избързвайте,
направете решителната
крачка, когато сте сигурни
в себе си. Напрегнати сте в
личен план, отдавате прекалено голяма значение
на проблеми, които ще се
решат от само себе си.

Деловите ви
контакти днес са
на ниво. Предложенията Ви се
възприемат радушно и
шансовете да успеете са
значителни.

Водолей

Дева

Пред вас ще изникнат предизвикателства в професионален план, и това
може да се окаже отлична
възможност да се изявите.
Добро сътрудничество с
човек, с когото работата ще е
удоволствие и едновременно
с това ще постигнете наистина впечатляващи резултати.

Възможно е да се
почувствате отегчени и уморени,
но това няма да
попречи на акуратността, с
която ще отхвърляте задачите си днес. Ще работите
по текущите си задачи, осигурявайки на семейството
си всичко необходимо за
нормален живот.

Стрелец

Близнаци

времето
Днес времето ще
бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 4°, а
максималната 25°.

Стихията ви
е работното
място. Всичко
ви спори и ако
сте недоволни положението, което заемате в
службата сега е момента
да го промените. Днес
това няма да ви коства
особени усилия, просто
ви се удава.

Предстоят Ви
важни решения
и се налага да
бъдете максимално съсредоточени.
Възползвайте се от
експертно мнение и
не щадете средства за
предварителна подготовка. Очакват Ви късмет
и успешни сделки.
Погрижете се
да се освободите от присъствието на сребролюбиви и себични
хора около себе си. Ако
се опитвате безкористно
да служите на другите ще
имате огромно преимущество. Конкурентите ви
ще отстъпят.

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.

min: 2о max: 22о

min: 5о max: 21о

Варна

min: 12о max: 23о

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 8°,
максималната 23° .

min: 6о max: 22о

min: 3о max: 20о

Перник

Пловдив

Бургас

min: 11о max: 20о
min: 5о max: 24о

min: 8о max: 23о
Сандански

Кърджали

min: 4о max: 24о

min: 9о max: 20о

новини
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НЕ СЪМ ЗВЪНЯЛ В МОСКВА ДА МЕ ПРАВИ ПРЕЗИДЕНТ, ПОВЕЧЕ В ИЗБОРИТЕ НИ
СЕ МЕСЯТ КИТАЙЦИТЕ РЕЧЕ ТРЪМП
В ПРОГРАМНО ИНТЕРВЮ ЗА ПРЕДАВАНЕТО 60 МИНУТИ НА CBS
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТРЪМП НАПРАВИ
НЯКОЛКО ВАЖНИ ИЗЯВЛЕНИЯ.
ТОЙ ПЪРВО ИЗРАЗИ МНЕНИЕ, ЧЕ
Е „ВЪЗМОЖНО” (С 1 СТЕПЕН ПОД
БРИТАНСКОТО „ВИСОКО ВЕРОЯТНО”) РУСКИЯТ МУ КОЛЕГА ПУТИН
ДА Е ЗАМЕСЕН В „УБИЙСТВА И
ОТРАВЯНИЯ В ЧУЖБИНА”. МИЛИАРДЕРЪТ ПРИЕ И ЕВЕНТУАЛНА

НАМЕСА В ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ 2016
Г. КАТО ЗАЯВИ: „НЕ СЪМ ЗВЪНЯЛ
В МОСКВА ДА МЕ ПРАВИ ПРЕЗИДЕНТ, АКО ТОВА МЕ ПИТАТЕ. АКО
РУСНАЦИТЕ СА СЕ МЕСИЛИ, КАКВО
ДА КАЖЕМ ЗА КИТАЙЦИТЕ, КОИТО
СА ПО-ОПАСНИ. ТЕ ЩЕ СЕ МЕСЯТ
И ВЪВ ВОТА ТАЗИ ЕСЕН”. ТРЪМП
НЕ СПРЯ ДОТУК, А ИЗСТРЕЛЯ ОЩЕ
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА АНТИРУСКАТА СИ ПОЛИТИКА: „ОБАМА САМО

ГОВОРЕШЕ, ЧЕ ПОМАГА НА УКРАЙНА, А ВМЕСТО ОРЪЖИЯ, ПРАЩАШЕ
ОДЕАЛА. АЗ ИЗПРАТИХ ОРЪЖИЯ
И ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ”. ТОЙ
НАРЕЧЕ ВОЕННИЯ СИ МИНИСТЪР
МАТИС „ПОЧТИ ДЕМОКРАТ” И НЕ
ИЗКЛЮЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА СКОРО
ТОЙ ДА НАПУСНЕ ПОСТА СИ. ВЪПРЕКИ ТОВА ПОДЧЕРТА, ЧЕ ПРЕДИ
ДНИ ДВАМАТА ВЕЧЕРЯЛИ В ЧУДЕСНА ОБСТАНОВКА.

826 56 25;

Русе

Велико Търново

В Перник ще бъде предимно слънчево. Минималната температура ще бъде
5°, максималната 24°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Видин

София

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 11°,
максималната 20°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

Риби

В София ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 6°, а
максималната 22°.

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
12°, максималната 23°.

София 1000,

www.19min.bg
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брой 2174

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

Меркел се
оплака от
изгубено
доверие, щяла
да си го връща
След разгрома на
правителствената
коалиция в най-важната и най-богата
част на Германия –
Бавария, и преди решаващия за цялата
й кариера регионален
вот в провинцията
Хесен след 10 дни,
канцлерът Меркел заяви, че „доверието е

Канцлерът обмисляше да поиска
вот в парламента още лятото, но
не посмя да го стори
изгубено, но ще си го
върнем”. След 13 години начело на четири
правителства мисията изглежда невъз-

можна, особено след
като още в навечерието на гласуването в
Свободната държава
преди седмици ключо-

вите медии, начело с
правителстваната
Дойче Веле погребаха
надеждите й.
Напомняме, че Мер-

кел се канеше през лятото да поиска вот
на доверие в парламента, но не посмя
да го направи, тъй
като щеше да се окаже единствения канцлер в 70-годишната
история на страната, който пада предсрочно.

С. Арабия: А ако направим
петрола не $100, а 200 или 400?
В отговор на засиления
медиен натиск срещу
Саудитска Арабия по
повод изчезването в
нейното консулство в
Истанбул на известния
журналист Кашоги,
шефът на най-влиятелната и международна
медия на кралството
Ал Арабия се обърна

към света със заплаха:
„Сега Ви е страх, че
петролът може да
стане 100 долара, но
ако обединим усилия
с Иран и го направим
200 или 400, какво ще
правите”?! Подобен
род рекет явно върви
и на най-високо
равнище. Въпреки

заканата на президента Тръмп, че ако няма
неговата подкрепа
саудитският крал „е
паднал от престола
за 2 седмици”, той
изпрати държавния
си секретар Помпео
на крака при монарха
в Рияд, за да се разберат какво правят с

казуса Кашоги и другите
щекотливи теми. Напомняме, че престолонаследникът Сюлейман,
наричан кой знае
защо в нашите медии

Салман, се очаква на
гости не премиера Борисов скоро, след като
наша правителствена
делегация преди дни се
завърна от Рияд.
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Мейуедър прие предизвикателството
на Хабиб

ОЩЕ ДВА МЕДАЛА ЗА
БЪЛГАРИЯ ОТ МЛАДЕЖКИТЕ
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

Нурмагомедов
отказа $15 млн.
за реванш с
Макгрегър

Непобеденият американски
боксьор Флойд Мейуедър прие
отправеното предизвикателство от шампиона на UFC в
леката категория Хабиб Нурмагомедов.
Припомняме, че преди няколко дни ММА-боецът предизвика Мейуедър чрез видео
в Инстаграм.
„Хайде Флойд, аз съм готов
за мач. 50:0 срещу 27:0. И двамата никога не сме губили.
Хайде. В тази джунгла има
само един крал. Това съм аз.
Успях да сваля Конър. При
това го направих лекота”,
казва Нурмагомедов тогава.

Мейуедър отговори веднага на предизвикателството,
като се обърна към най-големите телевизионни мрежи в
САЩ.
“CBS, Showtime и MGM
Grand, приготвяйте си чековите книжки. Ще направим Лас Вегас велик отново”,
беше краткото послание на
американеца. През миналата година Мейуедър и Конър
Макгрегър счупиха рекорда
за най-голяма гледаемост и
приход в бойните спортове,
като инкасираха над 400 млн.

долара от техния мач, завършил с победа за боксьора.
В същото време Хабиб отказа оферта на стойност
$ 15 млн. за реванш с Конър
Макгрегър. Новината съобщи чичото на Нурмагомедов.
Дали е възможен реванш с
Конър - попита риторично
чичото. - Не. Хабиб не се интересува от това. Няма да
се бие с него за каквито и да е
пари. Знам, че предлагат реванш. Като за начало дадоха
$15 млн., ако се съгласи. Но
Хабиб каза - не. Нека Конър
се нареди на опашката и да
се бие с другите. Хабиб иска
да се бие с Фъргюсън, а след
това да прекрати своята кариера.
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България спечели нови два медала
от Младежките олимпийски игри в
Буенос Айрес. Смесената ни двойка в
акробатиката Мариела Костадинова
и Панайот Димитров завоюваха втора
титла в столицата на Аржентина.
Българите влязоха с трети резултат
във финала, но там бяха недостижими
с общ резултат 27.850 т. Среброто
е за Израел с 27.590, а бронзът за
Украйна с 27.450 т. Костадинова и
Димитров вече грабнаха едно злато
преди седмица като част от обединен
мултинационален гимнастически
отбор. В хвърлянето на чук голямата
ни надежда Валентин Андреев стигна
до сребърното отличие в надпреварата. Така България има вече девет
отличия от младежките олимпийски игри: 4 златни, 3 сребърни и 2
бронзови.
Титли в отборните състезанията
спечелиха стрелеца Кирил Киров,
бадминтонистката Мария Делчева и
двойката акробати Мариела Костадинова и Панайот Димитров.
Адриан Андреев спечели сребро на
двойки в тениса, вицешампион е и
щангистът Христо Христов, а третото
ни сребро дойде от лекоатлета Валентин Андреев. Бронзовите ни отличия
са две - на Галя Шатова (вдигане на
тежести) и Едмонд Назарян (борба).

Rossi:
добра
кухня и в
Перник

К

азват, че самият посланик на
Италия
оценил
пиците в пернишкия ресторант Rossi,
което вероятно е най-добрата гаранция за кухнята в него. Разположен в
приятна къща насред още
по-приятна, но не особено
подходяща за вече хладния
сезон градина, той не е
посветен само на тестените изделия. В ресторанта, където се отбиват
всички ВИП-ове, преминали през града, а тази сед-

мица те никак не са малко
около неговия празник 19
октомври – от Графа до
Весна Змиянац участват
в тържествата, започва-

щи утре, та в ресторанта правят отлични салати, има и богато меню, в
което фаворит са зеленчуковите кюфтета. Ние из-

брахме за основно свинска
вратна пържола и останахме доволни от реализирането на тази кулинарна
класика.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

УЛ. ВАЦЛАВ РОУБАЛ е тъпа
по ъгъл

Престолонаследникът на Саудитска Арабия
иска Манчестър Юнайтед, Глейзър отказаха
Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамeд бин Салман
е пожелал да купи Манчестър
Юнайтед. Саудитският принц е
предложил 3,5 милиарда, за да
придобие Червените дяволи.
Настоящите собственици на
рекордьора по титли на Англия – семейство Глейзър обаче
отхвърлиха офертата на Мохамeд
бин Салман, а на български поправилно е Сюлейман. Според

пресата във Великобритания
фамилията иска поне 4 милиарда евро за клуба, но и тогава
не е сигурно дали ще се стигне до
сделка.
Саудитска Арабия пък от своя
страна има сериозни намерения
да навлезне във футбола. Страната иска да последва съседите
си Абу Даби и Катар, които на
практика притежават Манчестър Сити и Пари Сен Жермен.
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В своеобразния
своеобр
чешки по
имена ква
квартал в жк Овча
купел, където
къд
преди 6
години об
общината наспори

улици, кръстени на хора
от братската нам и при
соца, и при капа страна,
има и една, наречена на

Вацлав Роубал. Той е може
би най-малко известният от строителите
на съвременна София,

поне ако го сравним
с предшественика му
като първи главен
архитект на града
Анотнин Колар, или с
братя Прошек, за които
разказвахме вчера покрай тяхната улица, недалечна от онази, която
опоетизираме днес.
Тъпа по ъгъл на пречупване поради панелките
и меандрираща тук-там,
пътната артерия върви от
улица 763 до улица 761,
нещо като успоредна се
явява на ул. Промишлена,
която пък е продължение
на улицата, за която вече
разказвахме, посветена на
други чешки софиянци –
братята Бартел.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
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 сутрешен информационен блок с водещи Ели
Гигова, Боряна Каменова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев
08.30 По света и у нас Информационна
емисия
08.45 На този ден
08.50 Култура.БГ предаване за култура с
водещи Анна Ангелова, Александра Гюзелева, Михаил Заимов и
Димитър Стоянович
09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвременен
начин на живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А.Щерев
10.45 Спортисимо спортно-развлекателно предаване/п/
11.15 Дързост и красота тв филм /4005
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:„Храна за
душата“ /п/
14.00 Малки истории документален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 анимационен филм
14.50 Космически кораб„Догстар“
анимационен филм
15.15 Гимназия„Черна дупка“ тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информационна
емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота тв филм /4006
епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно:„Храна за
душата“ кулинарно предаване
с водещи Елена Петрелийска и
Николай Петров
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно предаване с водеща Славена
Вътова
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.20 Още от деня коментарно
предаване
19.00 Стани богат тв игра с водещ
Михаил Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Петър Първи: Завещанието тв
филм /3 епизод/(14)
22.00 Системата тв филм /8 епизод/ (12)
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 При щангистите тв филм /5
епизод/
23.40 Брат за брата тв филм /11 епизод/
(14)
00.30 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни /п/
02.25 Системата тв филм /8 епизод/п/
(12)
03.30 Туристически маршрути
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ТВ ПРОГРАМА
03.55 Днес и утре
04.20 Брат за брата тв филм /11
епизод/п/(14)
bTV
05.00 „Приятели“/п./- сериал
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс„ анимация
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/- вечерно
ток шоу
13.30 Премиера:„Любов на инат“ сериал, с.1, еп. 35
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.3, еп. 37
16.00 Премиера:„Алиса в страната на
любовта“ - сериал, с.2, еп. 29
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Скъпи наследници“ сериал, с.1, еп. 123
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Искрите на отмъщението“ - сериал, с. 1, еп.27
21.00 „Фермата: Съединение“ - риалити,
сезон 5
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
ток шоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Приятели“- сериал, с.7, еп.22,23
01.00 „Дневниците на вампира“ сериал, с.7, еп.3
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.20 „Опасни улици“- сериал, с.11,
еп. 78
NOVA
05.20 „Костюмари“ - сериен филм, 6
сезон /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
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
14.30 „Прости ми“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме“ (премиера) - сериен
филм
17.30 „Господари на ефира“ - забавно
предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 -„Златната
топка“
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Анатомия
на гнева“ (премиера) - сериен
филм, 6 сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ - забавно
предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 - риалити шоу,
на живо от Къщата
00.30 „Хотел„Халсион“ (премиера) сериен филм
01.30 „Костюмари“ - сериен филм,
6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето“ - сериен
филм
03.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
07.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон
8 /п/
07.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2 /п/
08.40 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон
11 /п/

10.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 10 /п/
11.00 „Топ Гиър“ - предаване за автомобили, сезон 20 /п/
12.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 1 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2
14.00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 12
15.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 10
16.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 8
16.30 „Шанхайски рицари“ - комедия с
уч. на Джаки Чан, Оуен Уилсън,
Арън Тейлър - Джонсън, Том
Фишър, Ейдън Гилън, Фан Уонг,
Дони Иен, Оливър Котън, Алисън
Кинг и др. /п/
19.00 „Топ Гиър“ - предаване за автомобили, сезон 21
20.00 „Транспортер“ - сериал, сезон 1
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 1
22.00 „Кикбоксьор“ (премиера) - екшън
с уч. на Жан - Клод Ван Дам, Ален
Муси, Дейв Батиста, Джордж
Сейнт Пиер, Джина Карано,
Дарън Шавали, Сара Малакъл
Лейн и др.
00.00 „Транспортер“ - сериал, сезон 1 /п/
01.00 „Краят на дните“ - екшън с уч. на
Арнолд Шварценегер, Гейбриъл
Бърн, Кевин Полак, Робин Туни,
К.К.Х. Паундър, Род Стайгър, Лойд
Герауей, Гейбриъл Бърн и др. /п/
03.30 Еротичен телепазар
KinoNova
05.30 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06.30 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 4
08.40 „От любовта боли“ - романтичен
филм с уч. на Анете Фриер,
Андре Рьонер, Бернхард Шир,
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12.00 „Посрещане и изпращане“ романтичен филм с уч. на
Скот Улф, Аманда Детмър, Еди
МакКлинток, Рейчъл Лефевр,
Роджър Хаскет, Алекс Паунович
и др.
14.00 „Сигналът“ - трилър с уч. на
Брентън Туейтс, Оливия Кук,
Лорънс Фишбърн, Бо Нап, Лин
Шей, Джефри Гроувър и др.
16.10 „Годзила“ - екшън-фантастика с
уч. на Матю Бродерик, Жан Рено,
Ханк Азария, Мария Питило,
Кевин Дън, Арабела Фийлд, Дъг
Савант, Хари Шиърър, Майкъл
Лърнър и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 8
21.00 „Книгата на Илай“ - екшън с уч. на
Дензъл Уошингтън, Мила Кунис,
Гари Олдман, Рей Стивънсън,
Дженифър Бийлс, Майкъл
Гамбон и др.
23.20 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 8 /п/
00.20 „Сигналът“ - трилър с уч. на
Брентън Туейтс, Оливия Кук,
Лорънс Фишбърн, Бо Нап, Лин
Шей, Джефри Гроувър и др. /п/
FOX
05.10 Империя - втори сезон, еп. 2
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 9
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 4
06.45 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 5
07.10 От местопрестъплението: Маями,
еп. 15
08.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 161
08.55 Светкавицата - четвърти сезон,
еп. 21
09.50 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 10
10.45 Кости - девети сезон, еп. 4
11.40 Кости - девети сезон, еп. 5
12.35 911 - първи сезон, еп. 2
13.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 19

14.25 Излъжи ме - трети сезон, еп. 2
15.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 162
16.15 От местопрестъплението:
Маями, еп. 17
17.10 Светкавицата - четвърти сезон,
еп. 22
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 6
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 7
19.00 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 11
20.00 Кости - девети сезон, еп. 6
21.00 Кости - девети сезон, еп. 7
22.00 Куантико - трети сезон, еп. 12
22.55 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 20
23.50 Излъжи ме - трети сезон, еп. 3
00.50 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 11
01.45 Светкавицата - четвърти сезон,
еп. 22
02.30 Империя - втори сезон, еп. 3
03.15 Не си мой тип - първи сезон, еп. 5
03.40 Демоните на Да Винчи - първи
сезон, еп. 8
04.25 Уейуърд Пайнс - първи сезон,
еп. 1
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5
08.15 „Зрителна измама“ - трилър
(САЩ, 2013), режисьор - Луис
Летериер, актьори - Джеси
Айзенбърг, Морган Фрийман,
Уди Харелсън, Майкъл Кейн,
Айла Фишър и др.
11.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5
13.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
14.00 „Историята на Пепеляшка: Имало
една песен“ - комедия, семеен,
романтичен (САЩ, 2011), режисьор: Деймън Сантостефано,
актьори -Люси Хейл, Миси Пайл,
Меган Парк, Фреди Строма,
Джесалин Уанлим, Титус Макинмл., Емили Пиърс и др.
15.45 „Информаторът“ - комедия, драма, криминален (САЩ, 2009),
режисьор - Стивън Содърбърг,
актьори - Мат Деймън, Тони
Хейл, Мелани Лински и др.
18.15 „Кървав диамант“ - драма,
трилър, приключенски (САЩ,
2006), режисьор - Eдуард
Зуик, актьори - Майкъл Шийн,
Дженифър Конъли, Леонардо
Ди Каприо, Джимон Хонсу и др.
21.00 „Кодът“ - криминален, трилър
(САЩ, Германия,2009), режисьор - Мими Ледър, актьори
- Морган Фрийман, Робърт
Форстър, Антонио Бандерас,
Том Харди, Раде Шербеджия,
Стефан Щерев, Асен Блатечки,
Велислав Павлов, Велизар
Бинев и др.
23.15 „Предчувствие“ - драма, психо,
трилър (САЩ, 2007), режисьор
- Менън Япо, актьори - Амбър
Валета, Джулиан МакМеан,
Сандра Бълок и др.
01.45 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5
03.15 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
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 със Златимир
Йочев
09.30 Пътеводител на здравословната
храна - филм
10.00 Райски градини - филм
10.30 Последният еничар - исторически сериал, романтичен
11.30 Едно френско село - исторически
сериал
12.30 Новините ON AIR
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13.00 Видимо и невидимо - коментарно предаване за измеренията
на свободата с Калин Манолов
/п./
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Законът на любовта - романтичен сериал
15.00 Goodwood - парад на колите
- филм
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Дивото зове - приключенски
сериал, семеен
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 Полдарк - сериал, историческа
драма
21.30 Новините ON AIR
22.10 Жертвата - политически сериал
23.00 Жоакина, доня Революция сериал
00.00 Новините ON AIR /п./
00.30 Операция: История - предаване с
Росен Петров /п./
01.30 Новините ON AIR /п./
02.00 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
03.00 Новините ON AIR /п./
03.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин със Златимир
Йочев /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/Светозар Димитров
/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 Светът на Майли Сайръс - док.
филм
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки/Светозар Димитров
14.00 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Анджелина Джоли - поглед
отвътре - док. филм
17.00 Водещите новини
17.05 Студио 1 - док. поредица на
Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки/Светозар Димитров
20.00 Индекс спорт с Александър
Костадинов и Цветин Филипов
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 Светът е бизнес с Николай
Кръстев
22.00 Здравей, свят - док. поредица
на Bloomberg
23.00 Шефове - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
02.30 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар
Димитров /п./

Водоравно: Жак. Налим. Бараба. Ока. Ело. Локомотив. Оди. Репешаж. Ко. Изпитател. Бар. Атлас. Рир. Поп. Есари. Циник. Катарина Вит. То. Тас. Наналал. Кос. Малц. Ене. Народ. Психо. Димов. Ти. Нинон. Таз.
Мур. Амоли. Лирета. Истерик. Ятаган. Иран. Бенкс. Да. Сиам. Ноно. Аар. Хан. Американ. Ана. Амур. Ка. Длани. Кракатит. Врява. Тамино. Одаи. Анто. Алов.
Отвесно: Лоб. Део. Бандит. Амонити. Есаул. Излет. Самарянин. Ава. Жал. Пасат. Розетка. Анри. Борис Арабов. Тасмания. Жакет. Рис. Маг. Ма. Ва. Опарин. Ту. Акне. Кан. Кан. Комети. Анапирин. Орар. Кошер.
Валс. Анимато. Натал. Цинцинати. Окука. Иж. Пита. Химера. Арама. Лев. Бон. Леонора. Ан. Тил. Ил. Капитан. Олинда. Кино. Мотор. Колесник. Арбатов.
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ШОУ
снимка: Борис Ангелов

БАТМОБИЛ

Демокрацията
окончателно победи,
другарки и
другари! Бананите са
два пъти по-евтини от
доматите! Урааа...

>>СУДОКУ
лесно

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

Един от принцовете на Абу Даби кръстосва паркира пред Мариот и главния мол на
емирството с поръчково превозно средство, което изключително много прилича на
автомобила на популярния супергерой –Батман.

Бате Гошо:

17.10.2018
брой 2174

show_news@19min.bg

НОВИНИ

Успешно емигрирали българи са тези, които после не
идват в България да си правят
зъбите.
:) :P :D
Не може да бъде описано
чувството, когато в просъница
някой те прегърне ите придърпа към себе си! Особено,
ако живееш сам...

умерено

:) :P :D
Много внимавайте с употребата на наркотици, защото
ако ви хванат не е изключено да лежите и в затвора.
А от там до най-голямото
падение в живота Ви - да
участвате във ВИП брадър,
сте само на една крачка.
:) :P :D
Движението е живот! Ето
защо, лежейки на дивана,
леко потрепвайте с крака!
:) :P :D
Наричаш ме приятел, а къде
беше, когато селфито ми
имаше само четири лайка?
:) :P :D
Спря му Интернета и се
заговориха с жената. Ми... тя
не била лош човек! Даже му
стана и любовница!
:) :P :D
Мъж се прибира, звъни, но
не му отварят. Изнервен
от разни подозрения, се
засилва и разбива вратата.
От спалнята излиза жена му
по халат и вика:
- Какво направи бе идиот?!
Защо разби вратата? Добре,
че случайно тук има един
дърводелец...
:) :P :D
Ако на една жена й кажеш,
че имаш работа, но не й кажеш каква е работата, ще си
отвориш още една работа.

:) :P :D
Тази година съм решил да
карам Нова Година в Нигерия... Поне веднъж да се
почувствам бял човек...
:) :P :D
Задали един и същ въпрос
на ученик, икономист и
адвокат:
- Колко прави 3+3?
Ученикът веднага отвърнал:
- 3+3 е равно на 6.
Икономистът отговорил:
- Вероятно е 6, но може да
бъде и 7, зависи от икономическата конюнктура.
Адвокатът затворил вратата,
запалил цигара, седнал на
стола си, помислил малко и
отговорил с въпрос:
- Колко искате да прави?
:) :P :D
Продавам мъжки сватбен
костюм. В перфектно състояние. Обличан е само веднъж
и то погрешка.
:) :P :D
Психолозите съветват, когато
някой ви е нервирал, да
преброите до десет...
... и тогава да му забиете един
в зъбите, тъкмо ще се е отпуснал и няма да го очаква...
:) :P :D
Докато тати поправяше
крана в кухнята, ние с мама
успяхме 30 пъти да отидем
на майната си!

трудно

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

