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2000 хванати нелегални мигранти
за 6 месеца при „нулев натиск”
>>ОГРАДА ЗА НАД 200 МЛН. ЛВ. И 40% РЪСТ НА НАПЛИВА ПРЕЗ
ТУРЦИЯ КЪМ ЕС
БЪЛГАРИЯ.стр.2

НЕ Е ЛУКАРСКИ

Всяко четвърто дете и
всеки втори възрастен у нас
гладуват, сочи Българската
хранителна банка

Гълъб пияница бе избран за
птица на годината
в Нова Зенландия

България е на 51-о място по
конкурентноспособност от
140 страни

Климатичните промени
застрашават производството
на бира

Един от малкото фенове на Локо-София
бившият министър в Борисов 2 Божидар
Лукарски шеговито отрече да е замесен
във вандалския акт на мемориала
на жертвите от атомната бомба в
Хирошима:„Само да уточня, за да разсея
спекулациите! В България съм, не съм
в Япония!“ Както е известно, България
отново се прочу в цял свят, след като наши
сънародници написаха„Локо- София“ на
паметника в японския град. Властите в
страната задържаха двама осветители от
софийската опера, които са осквернили
мемориала. Те са били част от екипа на
Софийската опера, която гастролира в
страната на изгряващото слънце.
Постановката Турандот направи истински
фурор в Япония. Още за него четете на стр.8

Извадиха 55-килограмов
тумор от яйчника на жена

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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2000 хванати нелегални мигранти за 6 месеца
при “нулев натиск”
Само в рамките на
половин година 2000
нелегални имигранти
са уловени прескочили
оградата на границата
ни с Турция, пише Сега,
позовавайки се на данни
на МВР. Това е бройката само на онези, които
властите са задържали.
Колко пъти по 2000 не
сме изловили е загадка.
От всички арестувани 1142 са били хванати
във вътрешността на
страната, далеч от границата. Следователно,
че всички те са успели да
преминат, въпреки наличието на ограда и патрулиращи граничари.
Статистиката на
МВР силно се разминава
с твърденията на премиера Бойко Борисов,
който през август заяви: „България е на практика единствената неуязвима от мигранти”.
Тогава след инспекция на
границата около Малко
Търново той призна, че
над 2500 са върнатите
по страни на произход
за близо година.
В първата половина на
годината премиерът за-

цената на въпросното
съоръжение струва на
данъкоплатците над
200 млн. лв. (милион на
един километър). Тази
сума ще продължи да нараства, защото държавата е сключила странни договори с фирмите,
издигнали оградата, в
които почти няма ангажименти за ремонт
и поддръжка. За подобни проблеми, както и

АНАНИЕВ: ПРЕДСТОЯТ
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА
ЗА ДОНОРСТВОТО

Ограда за над 200 млн. лв. и 40% ръст на
наплива през Турция към ЕС
яви, че „ние имаме нулев
миграционен натиск”.
По-късно той призна, че
"натискът е голям”, но
пък „контролът е силен”
и дори добави, че „България може да бъде модел”.
Заловените мигранти
във вътрешността на
страната обаче оспорват и тези твърдения.
Иначе Борисов се хва-

ли също, че в специализираните центрове в
страната има едва 200
мигранти. Това обаче
са само онези, които са
преминали границата
легално, а разликата с
прескочилите оградата
незаконно е многократно.
Наблюдава се рязък
скок на незаконните

преминавания на сухоземната ни граница с
Турция. Това също не се
връзка с гръмко делкарираното по време на
европредседателството
ни твърдение, че „споразумения с Анкара работят перфектно”.
Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс,

която има свои представители и по южната българска граница,
отчете 40% ръст на
броя на нелегалните
мигранти, които са
влезли в ЕС през Турция.
Цялата статистика
повдига въпроса за ефективността на „великата българска ограда”
(б. р. както я кръсти
вицепремиерът Валери
Симеонов), която пази
границата ни на юг.
Припомняме,
досега

Нинова се срещна и с Макаров Радев с вето за държавната
собственост

Лидерът на БСП Корнелия Нинова се срещна с
посланика на Руската
Федерация у нас Анатолий Макаров. По
време на разговора им
бяха обсъдени двустранните отношения между
България и Русия, както
и възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество
между двете държави. В
рамките на разговора бе
дискутирана и възможността България да бъде

мост в отношенията
между Русия и ЕС.
Припомняме, че само
преди броени дни
Нинова се срещна и с
американския посланик
Ерик Рубин в централата на БСП. Визитата
на Позитано е била по
искане на американския
дипломат.
Както пред Макаров, така
и пред Рубин соцлидерката е представила
проекта си Визия за
България.

Президентът Румен Радев наложи вето
върху част от Закона за изменение на
Закона за държавната собственост,
съобщиха от президентската администрация. Промените бяха приети от
44-то НС на 10 октомври 2018 г.
Според държавния глава с приетия
закон се създава възможност за
скрита и дори безплатна приватизация на дружества от забранителния списък по Закона за приватизация и следприватизационен
контрол.
Президентът налага вето с разбирането, че е недопустимо правната

уредба да се превръща от средство
за защита в законодателни решения, които увреждат обществения
интерес.
„Справедливостта и честността на
приватизационния процес обяснимо са във фокуса на обществото,
защото чрез този процес в частни
ръце преминават блага, създадени с труда на много поколения.
Поради това законовите правила
трябва ясно и точно да регулират
разпореждането с държавната
собственост”, посочва в мотивите си
държавният глава.

„Ще направим кампания в
подкрепа на донорството
на органи и бързи законодателни промени, които да
облекчат неговите процедури”, заявиха в МС министърът
на здравеопазването Кирил
Ананиев и Даниела Дариткова, председател на Комисията
по здравеопазване в НС.
Те участваха в среща на
премиера Бойко Борисов с
близките на Адриан Петков,
който почина преди да му
бъде направена белодробна
трансплантация в чужбина.
На срещата премиерът
разпореди от МЗ да изготви
различни предложения за
законодателни промени,
които максимално да улеснят
донорството в България.

за лошата работа на
строителите
заяви
преди време депутатът от БСП Елена
Йончева. Вече има поне
4 случая на паднали
участъци, през които
би могъл да мине всеки
желаещ.
Фирма
Интерком
груп, която е в съдружие
с екоминистъра Нено
Димов пък участваше в
изграждането на огра-

дата. Компанията спечели обществена поръчка за близо 4 млн. лева.
Припомняме, че тя е
била щателно проверена
от следствените органи и ДАНС, като има
образувани две производства, които доказват, че съоръжението е
строено по цени, 4 пъти
по-високи от пазарните.
Освен, че е прекомерно
скъпа, според статис-

тиката на МВР огратата явно и не е толкова
„велика”. Съставът на
пристигащите е разнороден, голяма част от
тях идват от Ирак и
Афганистан, има и терористи. Припомняме,
че т.г., във вътрешността на страната беше
заадържан мароканецът
Науфал Захри, който
има връзки с ИДИЛ и се
идрирвал от Интерпол.

ЙОНЧЕВА: ПРАВИТЕЛСТВОТО Е В АГОНИЯ
„Правителството е в агония, тече
битка за постове и разпределение
на финансово влияние“, заяви говорителят на ПГ на БСП Елена Йончева пред журналисти в парламента.
Йончева бе категорична, че правителството на ГЕРБ е бедствие
за България. „Това правителство

си отива, но оставя след себе
си катастрофа във всяка една
сфера, включително в здравеопазването“, каза още говорителят
на Левицата. Тя поясни, че битката
на БСП оттук нататък е да покажекак ще започне възстановяването
на България.

>>ВОЛЕН: СИМЕОНОВ Е
ЧОВЕК НА СОРОС
Партийната телевизия
Алфа на Атака отново
предава без никакви
обяснения за спирането си. От понеделник
вечер партийната Алфа
излъчваше черен екран.
Първоначалният надпис
бе "Телевизия "Алфа"
спря. Питайте правителството защо..." Цял

ден в сряда Сидеров и
депутатите му запазиха
мълчание по темата. От
СЕМ обясниха, че не са
спирали телевизията и
дори изпратиха писмо
до ръководството й, за да
попитат за причината.
В сряда вечерта на екрана
се появиха 4 надписа
един след друг. От тях

става ясно, че Сидеров
обвинява Джордж Сорос
и Валери Симеонов. Той е
ядосан на изявление на
вицепремиера Симеонов за искането за разкол в православието в:
Македония и Украйна.
Волен обвинява коалиционния си партньор
от НФСБ, че е човек на
Сорос и атакува вярата
в разрез с всички църковни канони.

НФСБ МОЖЕ ДА НАПУСНЕ КОАЛИЦИЯТА
„Не е изключено и да напуснем
коалицията на ОП”, заяви в Пловдив
вицепремиерът и лидер на НФСБ
Валери Симеонов часове след като
партията му свали доверието от Волен Сидеров, като председател на
ПГ на ОП. НФСБ ще иска оставката
на Сидеров като шеф на групата
още на следващия коалиционен
съвет.
Причина са слайдовете от името
на Сидеров на черния екран на
спряната телевизия Алфа срещу
Валери Симеонов, в който той го
обвинява, че е вицепремиер на
Джордж Сорос.
Публичните изявления и поведението на Сидеров в страната и

чужбина, включително
в Русия, не следва да се
обвързват с ОП заявиха
от НФСБ. И обвиниха
Сидеров в "поредното
нарушение на споразумението на коалицията".
Решението на НФСБ
обаче нямало да доведе
до разпад на управляващата коалиция, увериха
от партията. До месец партията на
Симеонов ще вземе решение за
евроизборите.
Междувременно Сидеров се стяга
да отлети за Молодва на срещата
на европейкските консерватори, по
покана на евродепутата Николай

Бареков.
На свой ред от ВМРО заявиха, че не
искат да взимат стана с конфликта
между НФСБ и Атака. „ВМРО винаги
е било фундаментално важно
единството на патриотичните сили”,
обяви депутатът от листата на
воеводите Искрен Веселинов.
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БАРЕКОВ
ПРИЗОВА
ОП КЪМ
ПОМИРЕНИЕ
„С огромна тревога
наблюдавам всекидневните скандали в
консервативно-патриотичната част на българското управление”, заяви
евродепутатът Николай
Бареков по повод на
конфликта в ОП.
„Не съм очаквал, че
отправената от мен
покана към трите
политически партии
да се присъединят към
фундаментален патриотично-консервативен
блок за европейските
избори ще предизвика
подобен емоционален
изблик и дори проява
на завист и агресия от
лидерите на тези формации", заяви Бареков.
"Оказва се, че искайки
да направя добро за
консервативната идея
в България и в Европа,
съм на път да разпадна
цяло правителство на
„стабилността”, без дори
да присъствам на територията на България”, с
недоумение отбеляза той.
„Обръщам се към Валери Симеонов, лидер
на НФСБ, и Красимир
Каракачанов, лидер
на ВМРО, с призива да
обмислят събитията
от последните дни, да
откликнат също на моята покана и да вземат
участие в най-висшия
форум на европейските консерватори”,
посочи още Бареков и
допълни, че ще поеме
пътните им разходи.
"Симеонов да се успокои, че не сме хора на
Путин, а политици със
западни и национални
консервативни ценности. Просто сме срещу
неолиберализма и ЕС в
този му чудовищно бюрократичен вид", отсече
преди това евродепутатът.
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6 ранени при
инцидент
в завод
Арсенал

Шестима души пострадаха след поредния инцидент в завод
Арсенал в Казанлък.
За щастие този път
няма смъртни случаи.
Вчера около 8,45 часа
в цех в Завод 3 на оръжейницата при запалване на барутна маса
е възникнало възпламеняване, което е предизвикало локален взрив. То

>>ИЗВЕСТЕН БИЗНЕСМЕН БЕ
ОТКРИТ ОБЕСЕН В КОЧЕРИНОВО
Собственикът на фирма
Робифирпласт Георги
Динков е открит мъртъв в производствената
база в град Кочериново.
Той е открит увиснал
на бесило в базата си,
която се помещава в
селскостопанския двор
в Кочериново. Робифир-

пласт е една от водещите фирми в Югозападна
България, която притежава собствен завод в
Кочериново. Занимава
се с производство на
полиетилен и термосвиваемо фолио, рекламни
торби за опаковка и
пликове.

>>ПОЧИНА МЕНИДЖЪРЪТ НА А1,
ОТКРИТ В БЕЗПОМОЩНО СЪСТОЯНИЕ
В БОРИСОВАТА ГРАДИНА
32-годишният Илия
Кусев, който бе открит в
безпомощно състояние
в Борисовата градина на
7 октомври, е починал
във ВМА след 9 дни в
реанимация.
Според негови близки и
познати, той е бил пребит
с метални колове от
незвестни лица в нощта
на 6 срещу 7 октомври.
Полицията обаче твърди,
че множеството рани
по тялото, включително
и счупеният му череп,

се дължат на падане в
шахта в парка. Тезата на
близките на Илия Кусев се
подкрепя и от експертизата на лекарите във
ВМА, които твърдят, че той
е бил жертва на жесток
побой.
БСП ще изиска от вътрешния министър Младен
Маринов подробна
информация за действията или бездействията на
подчинените му полицаи
от столичното Първо РУП,
съобщи Епицентър. бг.
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БЕЗ РАЗЧЕТИ И ОБСЪЖДАНЕ В БЮДЖЕТНАТА КОМИСИЯ ВДИГАНЕТО
НА ДАНЪЦИТЕ ВЛИЗА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА НА НС

Двоен налог на
жилищата, 30% скок
за старите коли от
Горанов стават закон

Работниците пострадаха след
взрив в предприятието за оръжия
не се е разпространило
извън помещението или
в други цехове. Ранени
са шестима работещи
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в цеха, като четирима от тях са получили
фрактури и други полеки наранявания и са
настанени за лечение
в болници в Казанлък и
Стара Загора, а другите двама са прегледани
и освободени за домашно лечение. Мъжете са
на възраст между 23 и
60 години, а най-тежко
е пострадал най-младият от тях.
Това е поредният инцидент в оръжейното
предприятие. В нача-

лото на годината двама мъже на 26 и 45 години загубиха живота
си при авария в завода.
През 2015г. двама души
загинаха при инцидент там. През месец
април 2016 двама мъже
загинаха при екзплозия в предприятието,
а само месец по-късно
мъж почина след взрив
на пресоваща машина в клона на завода в
Мъглиж. За нито един
от тези случаи няма
виновен. МВР си из-

мива ръцете като обвинява починалите за
авариите в завода. В
същото време пък Инспекцията по труда е
установила повече от
400 нарушения само за
година в Арсенал.
19’
многократно
вече писа как продукцията на скандалния
завод е изнасяна за
армиите на Ислямска
държава в Сирия, както и в Йемен. В утрешния брой на вестника очаквайте: как и
защо България снабдява незаконно с оръжие
и двете страни на
конфликта в Украйна.

О

Проектът е нарушение
на правителствената
програма и коалиционното
споразумение

тпадането на 50%
отстъпка от данъка за основно жилище, което ще доведе
до удвояването му от 2019 г.
и „до 30% скок” налога за колите над 15-годишна възраст,
които са 65% или над 2,5 милиона в България по данни на
КАТ – това са две от промените, които без обсъждане и
разчети минаха набързо през
Комисията по бюджет и финанси на парламента. Само
БСП не подкрепи промените,
които влизат направо в пленарната зала на НС, пише
Сега. Социалистите обещаха да внесат корекции в тях
между първото и второто
четене на закона, но шансът доводите им против да

70% усещат
инфлацията,
74% очакват
да галопира
Мнозинство от 70% от
пълнолетните български
граждани твърдят, че в
последните седмици са
усетили увеличение на
цените на стоките и услугите, които ползват. 74% от
интервюираните очакват,
че повишението на цените на основните стоки
ще продължи. 18% не са
усетили поскъпване, а 3% са
отговорили, че са усетили
намаление. Останалите или
нямат мнение, или не са от-

говорили. Това сочат данни
на ежемесечното независимо във финансирането
си национално представително изследване, известно
като Политически и икономически индекс на Галъп
интернешънъл по актуални теми. Най-чувствителна

е промяната в цените за
по-възрастната част от
населението, хората с
по-ниски доходи и тези,
които живеят в селата. Те
са най-силно ударени от
поскъпването на хляба
с 47%, а той е основната
храна. Дори и мнозинство-

бъдат приети клонят към
0. Според шефката на бюджетната комисия Менда
Стоянова промените в облагането „нямат съществевно значение като сума”,
а точността им тя определи с оригиналното „приблизително смятаме”.
Според финансовото министерство „не става въпрос за вдигане на данъците”. Хората на Владислав
Горанов изчислили ефекта от
по-високия налог за старите
коли на 6 млн.лв, което прави
невъзможно твърдението на
Стоянова, че ставало въпрос
за „6-7 лв. на автомобил”, т.е.
за 20 млн.лв. Разликата в сумите е тройна и е ясен показател за ненаправени изобщо сметки.
Странно е защо всички
мълчат по темата за корекциите в налога на жилищата. Ще се облагат и то в
нарушение на закона за срок
и печалбите над 100 лв. от
тото и лотария. Както и по
друга тема: в коалиционното
споразумение и правителствената програма категорично е записано, че за целия
мандат на кабинета – т.е.
до май 2021 г. данъци няма да
бъдат променяни и вдигани.
то от привържениците на
ГЕРБ също твърдят, че са
усетили увеличението –
макар и не в същата степен.
Галъп е питал и по друг
актуален въпрос. Мнозинството от българските
граждани не одобряват
смяната на часовото време
през пролетта и есента,
отчита Галъп интернешънъл
по отношение на станалата
напоследък актуална тема
за смяната на часовото време. 59% от интервюираните по-скоро не одобряват
това, че часовото време
по принцип се сменя.
20 на сто по-скоро нямат
мнение по този въпрос, а
13% по-скоро одобряват
сезонната промяна на
времето. Останалите са се
затруднили да отговорят.
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БИБЛИОТЕКАТА ОТБЕЛЯЗВА СВОИТЕ 90 ГОДИНИ
На 24 октомври 2018 г. Столичната библиотека
навършва 90 години от създаването си. Найстарият градски културен институт предлага
на софиянци цял маратон от тържества. Във
вторник се откри фотодокументална изложба
Библиотеката на София 90 години в/и Града
с 30 платна, които представят историята на
Столичната библиотека, на улиците и площад
Славейков, архитектурното и културното
богатство на този район, част от най-стария
градски център. Днес пък в американския
център в основната й сграда на пл. Славейков
всички са поканени на Разходка по Графа

„Благодаря на софтуерната компания Acronis
за доверието да отворят
офис в София и пожелавам
успех на целия екип”, поздрави за откриването на
офиса й в столицата кметът на града Йорданка
Фандъкова. Компанията
планира да инвестира 50
млн. долара през следващите 3 години в центъра
в София, който ще е фокусиран изцяло върху киберзащита. Инженерният
екип на Акронис България
ще достигне 300 души.
Сред целите на компанията е партньорството с
университетите в София
и собствени обучения.
„Благодаря на основателя
на компанията г-н Белоусов за това, че образованието е и негова лична
кауза”, посчерта кметът.
Софтуерната
компания Acronis е снована през
2003 г. и продукти й се
продават в над 150 страни.
В момента в София над
40 хил. души работят в IT
сектора, а световни лидери като SAP Labs, HPQ
Coca Cola, VMware, IBM,
CISCO имат центрове за
развойна дейност. В София са около 90% от технологичните компании в
страната.

– спомени и бъдеще, поетично четене и
изложба на хайги. Организира се съвместно
със Софийския есенен салон на поезията.
Събитието се провежда всяка година от 2008
г. като минифестивал за поезия. На 23.10.2018
г., 11:00 ч., пак на познатия адрес, но в мраморното фоайе е Моята София. Спомени от съвременниците, още едно събитие, посветено
на кръглата годишнина – премиера на книга.
Тя е съставена на базата на дигитализираната
версия на сп. Сердика (1937 – 1952). Материалите изграждат облика на града през очите
на съвременниците, съставят пъстра картина

на софийското всекидневие в миналото. Ще
има и научна конференция на тема Библиотеката в/и Града, отново на 23 октомври. И пак
тогава ще бъде представено Националното
биенале на илюстрацията, с което се отбелязва и половин век от първата национална
изложба в този жанр. Документална експозиция с „арестувани“, инкриминирани и спасени
книги от фондовете на Столична библиотека
пък е предвидена за самия рожден ден на
института. Същата вечер в зала България ще
има и специален концерт по красивия повод
под диригенството на проф.Пламен Джуров.

$50 млн. инвестиция
и 300 работни места
в София от лидер
в киберсигурността

www.19min.bg
soa@19min.bg
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91 УЧАСТЪКА ОТ РЕЧНИ КОРИТА ПОЧИСТЕНИ ТАЗИ
ГОДИНА, РАБОТЯТ ПО ОЩЕ 6
„СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
ЕЖЕГОДНО ИЗПЪЛНЯВА
ПРОГРАМА ЗА ПЛАНОВО
ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИТЕ
КОРИТА. ОТ ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ Е ОСИГУРЕНО
ФИНАНСИРАНЕ И КЪМ
МОМЕНТА ДО СЕГА СА
ПОЧИСТЕНИ 91 УЧАСТЪКА
С ОБЩА ДЪЛЖИНА 45 КМ.“,
КАЗА ПРИ ПРОВЕРКА НА
РАБОТАТА ПО РЕКА СЛАТИНСКА КМЕТЪТ НА СОФИЯ
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА.
ПОЧИСТВАНЕТО НА РЕЧНИ-

ТЕ КОРИТА СЕ ИЗПЪЛНЯВА
С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ ОТ
НАВОДНЕНИЯ. ПРЕДСТОИ
ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ДА СЕ ПОЧИСТЯТ
ОЩЕ 6 УЧАСТЪКА С ОБЩА
ДЪЛЖИНА 2 КМ, ЗА КОИТО
ОБЩИНАТА Е ОСИГУРИЛА
ФИНАНСИРАНЕ. ТОВА СА
УЧАСТЪЦИ ОТ РЕКИТЕ
ПЕРЛОВСКА И ВЛАДАЙСКА. ЩЕ СЕ ПОЧИСТВАТ И
ВОДОСТОЦИТЕ НА СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН
ПЪТ – ЮЖНА ДЪГА. „ДО-

ПЪЛНИТЕЛНО, АВАРИЙНО
СМЕ ОСИГУРИЛИ ПРОВОДИМОСТТА НА 46 РЕЧНИ
УЧАСТЪКА. КАНДИДАТСТВАЛИ СМЕ ОТНОВО И В
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА
КОМИСИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА ОКОЛО 60
УЧАСТЪКА, НО СЪЩО ТАКА
ВСЯКА ГОДИНА ЗАДЕЛЯМЕ
СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНАТА, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПРОВОДИМОСТТА НА
РЕКИТЕ. СЛЕДИМ И НИВАТА
НА ОБЩИНСКИТЕ ЯЗОВИ-

РИ. ПОЧИСТВАНЕТО НА
ОТТОЦИТЕ Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ
НА ПОЧИСТВАЩИТЕ ФИРМИ“, КАЗА ОЩЕ КМЕТЪТ НА
СОФИЯ.

Нашият град е дом на 90% от IT бизнеса в
България, над 40000 души са заети в сектора
с най-високи заплати в цялата икономика

Н

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Кардиология, Кардиохирургия
и Съдова хирургия
www.tokudabolnica.bg
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Съвременно лечение на сърдечно-съдовите
болести – планово и спешно
По договор с НЗОК

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

ов скандал с ремонта
на ул. Граф Игнатиев се
разрази след разкрития
на БТВ. Телевизията проведе
разследване и показа документи, подписани от заместниккмета на София по транспорт
и строителство Евгени Крусев
за подмяна на уплътняването
на трамвайната линия.
Един от участниците в търга за обекта е отстранен, тъй
като предложеният от него материал е оценен като ненадежден. Но спечелилият кандидат
GP се оказва, че използва същия.
Проблемът е, че материалът
позволява завишени вибрации,
което е важно заради близкото
отстояние на сградите по старата и възлова софийска улица
до трасето на трамвая според оценка на представител на

Нови спорове около
ремонта на Графа
Столичния електротранспорт.
Който след това пише обратното мнение. Подмяната на
позицията обаче става повече
от месец, след като вече е започнал ремонтът. Напомняме,
че той стартира на Гергьовден
и трябваше да е завършил до 3
октомври.
Разликата в цените е 160 000
лв. според бТВ. Заместник-кметът оцени пред телевизията
разминаването в сумите като
„несъществена разлика” и оспори конкретната сума. Експертите споделят неговото
мнение.
Именно поради подмяната проектантът е напуснал

предсрочно работата по мащабната реконструкция, а
австрийското посолство е претендирало за неправомерното
използване на търговско име
на фирма от председателстващата ЕС държава в конкурс,
без след това реално тя да е по-

ела работата. ЕС съфинансира
проекта.
Историята обаче не е толкова проста, нито пък е еднозначна, включително от австрийска страна, както ще
разберете от разследване на
19 минути в следващите дни.

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

СЕРИАЛЪТ НЕОБИКНОВЕНИТЕ, ЧИЕТО ДЕЙСТВИЕ СЕ РАЗВИВА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА НА X-MEN,
СЕ ЗАВРЪЩА С ВТОРИ СЕЗОН НА 1 НОЕМВРИ ОТ 22 ЧАСА ПО FOX. ПЪРВИ СЕЗОН НА СЕМЕЙНАТА ПРИКЛЮЧЕНСКА ПОРЕДИЦА ЗАВЪРШВА С КАДРИ ОТ ЩАБА НА МУТАНТИТЕ В АТЛАНТА, КОЙТО Е АТАКУВАН И В ПОСЛЕДСТВИЕ РАЗРУШЕН. ВТОРИ СЕЗОН ПРЕДСТАВЯ ДЕЙСТВИЕТО ШЕСТ МЕСЕЦА ПО-КЪСНО, В НОВАТА ЦЕНТРАЛА НА НЕЛЕГАЛНАТА МУТАНТСКА МРЕЖА
ВЪВ ВАШИНГТОН. ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕМ С РИЙВА ПЕЙДЖ (ГРЕЙС БАЙЪРС, ИМПЕРИЯ), СИЛЕН
И БЕЗМИЛОСТЕН МУТАНТ, КОЙТО ПОЕМА РОЛЯТА НА ЛИДЕР НА ВЪТРЕШНИЯ КРЪГ. ПОРЕДИЦАТА Е СЪС ЗВЕЗДНОТО УЧАСТИЕ НА СТИВЪН МОЙЕР, ЕЙМИ АКЪР, НАТАЛИ ЕЛИН ЛИНД
И ПЪРСИ ХАЙНС УАЙТ В РОЛИТЕ НА СЕМЕЙСТВО СТРАКЪР.

Н

а изискана церемония в първа зала на НДК
филмът Ще се
видим там горе на режисьора Албер Дюпонтел беше
удостоен с почетната
статуетка Синелибри за
върхово постижение на литературната адаптация.
Зрителите присъстваха на
видео обръщение от страна на автора на едноименния роман Пиер Льометр,
който изтъкна качествата на екранизацията
и благодари за оказаната
чест. Френско-канадската
приключенска драма има в
актива си 5 награди Сезар
и още 8 номинации. Второ
място беше отредено на
копродукцията Съпругата
на режисьора Бьорн Рунге. Третата награда беше
присъдена на българското заглавие в конкурсната програма 8 минути и
19 секунди. Фестивалът
продължава до 24 октомври, като у нас се очаква
да пристигне прочутият
френски кинорежисьор и
сценарист Беноа Жако,
който лично ще открие
премиерната прожекция
на филма Ева с Изабел
Юпер и Гаспар Юлиел.

НОВИНИ

Лейди Гага
показа
годежен
пръстен

НЕОБИКНОВЕНИТЕ ТРЪГВА ОТ 1 НОЕМВРИ

Ще се видим там горе
грабна наградата на
CineLibri

ШОУ
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>>ТУРАНДОТ
НА СОФИЙСКАТА
ОПЕРА ЖЪНЕ
УСПЕХИ
В ЯПОНИЯ
Постановката Турандот на
Софийската опера постигна
огромен успех в Япония.
Спектакълът бе показан
пред японската публика
вече три пъти по време на
седемте гастрола на трупата в Страната на изгряващото слънце. При първото
гостуване на театъра
японците гледат в партията
на Турандот великата Гена
Димитрова. Затова сега
Софийската опера представя в тази роля ученичката
на примата и най-добра
българска изпълнителка на
партията в момента - Габриела Георгиева. В ролята на
Калаф � партнира блестящият тенор Камен Чанев.
Солистите, заедно с хора и
оркестъра на Софийската
опера взривиха двехилядната публика в Мие и заслужено получиха 15-минутен
аплауз.

Майкъл Бубле
напуска сцената

Майкъл Бубле напуска
сцената. На 43-годишна
възраст, канадският певец
разказа пред Дейли Майл
за отчаянието, което му е
причинил ракът на сина
му Ноа, и решенията,
които е взел. „Вече нямам
сили за всичко това. За
известността, за нарцисизма“, обяснява певецът.
Ракът на черния дроб на
Ноа бил диагностициран
преди две години, когато
детето било едва на три.
Майкъл Бубле и съпругата
ми, аржентинската певица
Луизана Лопилато, прекратиха тогава всичките
си ангажименти, за да се
посветят на сина си. „Реших повече никога да не
видя името си, отпечатано
на афиш, никога повече да
не използвам социалните
мрежи“, признава Бубле.
Ноа в момента е в ремисия. Баща му се готви да
издаде новия си и последен албум - Любов - през
ноември.

www.19min.bg
show@19min.bg
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осителката на Грами
Лейди Гага е напът
да се врече във вечна
вярност на приятеля си – импресариото Кристиан Карино. Това стана ясно по време
на церемонията за раздаване
нанаградите на Жените в Холивуд на списание Elle. Пред
всички присъстващи изпълнителката на Bad Romance нарече любимия си моя годеник,
а за задаващата се сватба говори и фактът, че певицата
се появи с диамантен пръстен на събитието. Според
източници на E! News бижуто
струва между 300 и 400 хиляди
долара. Искрата между Гага
и Карино пламна преди около
година. Кога ще си кажат заветното „да“ обаче все още не
е ясно. Преди това певицата
бе сгодена за актьора Тайлър
Кини. Междувременно ексцентричната изпълнителка
продължава да трупа позитиви за първата си кинороля в Роди се звезда на Брадли
Купър като в средите вече се
шушука, че певицата ще бъде
номинирана и за Оскар.

Избранникът е
импресариото Кристиан
Карино
Обявиха номинациите за
Ваня избухна против Ричард
наградите Перото

Зелда, 15 ангела на върха на пръста, Дърводелецът и Топлото човече са сред заглавията
- финалисти за наградите Перото, които четвърта
година се дават за принос към българската литература и ще бъдат връчени на 2 ноември в Литературен клуб Перото. Трима автори и техните
произведения и преводачи стигат до финала във
всяка от петте категории: Проза, Поезия, Детска
литература, Превод от български на чужд език
и Дебют. Те са избрани от жури в състав: проф.
д-р Амелия Личева, проф. Милена Кирова, доц.
Дария Карапеткова, доц. Дарин Тенев и д-р Митко
Новков. Всички селектирани заглавия са публикувани между юли 2017 и юни 2018 г. Освен тях
ще бъде връчена и Награда за цялостен принос в
съвременната българска литература. Статуетките
за наградените са дело на българския скулптор
проф. Емил Попов.

Новите разкрития
и думи на съквартирантите един за
друг донесоха хаос
и нови емоционални
ситуации в Къщата.
Според правилата
на седмичната мисия
Ново начало грубият
език и повишаването
на тон са забранени,
докато искреността и
добронамереността са
основно изискване. В
мисията Дилемите на

добротата на съквартирантите им бяха
разкрити мненията и
оценки едни за други и
откровенията продължиха да се разгръщат. В мисия Стаята
на покаянието пък
видяхме изповедите на
обитателите на Къщата
към зрителите на Нова.
Ваня избухна срещу
Ричард, а Стефан и
Мира се оказаха в
деликатна ситуация.
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ХОРОСКОП

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

Сериозни промени
предстоят за Близнаците.
Девите ще бъдат
център на вниманието.
Везните ще трябва да
вземат важно решение.
Козирозите да бъдат посериозни.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Подготовка за
предстоящо пътуване, приключване
на професионална
задача или друг ангажимент
ще направи деня по-забързан
за повечето от вас. Романтиката в живота ви, която в
последно време съвсем я
нямаше, сега се завръща.

Избягвайте да се
превръщате
в наставници на когото и да било.
Рискувате да развалите
отношенията си с тях,
което не бива да го
допускате.

Подготвени
сте и можете
да се справите в сложна
ситуация, при това без
особени затруднения.
Ще имате на своя страна
добър помощник.

Приключенски
настроени сте и
това може да ви
създаде известни неудобства на работното място. Предстоят ви
сериозни ангажименти,
изискващи от вас пълна
концентрация.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Лъв

Скорпион

Замислете се
сериозно за
бъдещата си
професионална
реализация. Не отбягвайте съветите на вашите
близки, самовглъбяването ви не е от полза.
Помислете за разширяване на контактите си,
срещите с нови хора ще
се окажат благотворни

Някои от васще
отбележат финансов успех, за
който са положили немалко усилия. Други
ще поставят на дневен ред
решаване на проблеми,
от значение за много
хора. Обществените ви
изяви са на път да повишат
популярността ви, не го
правете с користни цели.

Предстоят ви
различни предизвикателства, с
които ще трябва
да се справите днес. Не се
отказвайте лесно от плановете си, но и не бъдете
прекалено упорити в преследването им, ако видите
че нещата не се случват
така, както сте искали.

В деловата сфера ви предстои
сериозна промяна свързана
със значими резултати.
Вероятно е ваши близки
да потърсят помощта ви.
Съветите ви ще са необходими и на колегите ви.

Предстои ви да
станете център
на вниманието - вашето
подобаващо място. А там
някои хора ще завидят
на вашата самоувереност. Напрежението ще
е огромно, но вие ще се
справите без проблеми.

Подготвени сте
за процесите на
работното място, но непредвидени развития могат
да объркат плановете
ви. Каквито и да са те не
бива да пренебрегвате
професионалните си
задължения.

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 13°,
максималната 19°.
В Перник ще бъде предимно слънчево. Минималната температура ще бъде
5°, максималната 23°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;
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
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

Риби

Използвайки
знанията и
опита си, ще
се включите
успешно в изпълнението
на професионална или
друга бизнес-задача,
с което ще подобрите
материалното си състояние.

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: 4о max: 22о

min: 8о max: 21о

Варна

София

Велико Търново

min: 13о max: 21о

min: 8о max: 22о

min: 7о max: 20о

В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 8°,
а максималната 22°.

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
13°, максималната 21°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес времето ще
бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 5°, а
максималната 24°.

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 9°,
максималната 23° .

Стрелец

Прагматично
ще се възползвате от познанствата си
за финансирането на
бъдещ проект. Общуването с различни хора
ще Ви създава усещане
за значимост, което в
повечето случаи не е
без основание.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 13о max: 19о
min: 5о max: 23о

min: 9о max: 23о
Сандански

Кърджали

min: 4о max: 23о

min: 10о max: 20о
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ВРЕМЕ

новини

ТЕРОРИСТ УБИ ПОНЕ 10 ДУШИ В КРИМСКИ ГРАД, РАНИ НАД 50
СИЛНА ЕКСПЛОЗИЯ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ УБИ ПОНЕ
10 ДУШИ И РАНИ НАД
50, НЯКОИ ОТ КОИТО В
КРИТИЧНО ПОЛОЖЕНИЕ,
В КОЛЕЖ В КРИМСКИЯ
ГРАД КЕРЧ ПО ПЪРВОНАЧАЛНИ ИНФОРМАЦИИ
НА РУСКИТЕ МЕДИИ. ТОЙ
Е ИЗВЕСТЕН, ЗАЩОТО
ОТТАМ ТРЪГВА МОСТЪТ,
КОЙТО СВЪРЗВА ПОЛУОСТРОВА С ДРУГИЯ БРЯГ НА
АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ,
КЪДЕТО Е РУСКИЯТ ХИНТЕРЛАНД. ТОВА СТАВА
САМО ДЕН СЛЕД ЗАКАНИ
ВЪВ ВОЕННА УНИФОРМА
НА КИЕВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ
ПОРОШЕНКО, ПОСЕТЕН

ПРЕДИ ДНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПРЕМИЕР БОРИСОВ
ПО АДРЕС НА МОСКВА И
2 ДНИ СЛЕД ДИРЕКТНА
РЕЧ НА НЕГОВ МИНИСТЪР,

ЧЕ ТЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕВЗЕТА
ОТ БИВШАТА СИ ПРОВИНЦИЯ. В УТРЕШНИЯ
БРОЙ ЧЕТЕТЕ КАК И ЗАЩО
БЪЛГАРИЯ СНАБДЯВА

Ужасяващ
вирус в
2 млрд.
смартфона
Андроид

НЕЗАКОННО С ОРЪЖИЕ
ВЪОРЪЖЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА БИВШАТА СЪВЕТСКА
РЕПУБЛИКА.

Не влизайте в
подозрителни съобщения,
дори да идват уж от
близки хора
Вирус, който да
зарази всички 2 милиарда
смартфона
Андроид е пуснат
и тепърва е в процес на разработване
от създателите си,
докато рови като
червей в машините.
За това алармират
международните медии. Често той се появява като напълно
стандартна на пръв
поглед иконка в менюто, като на нея
пише Google Play M и
продължение, което
понякога дори не се
чете поради размера
на надписа.
В други случаи вирусът ви иска найневинно лични данни,
а понякога, вече допуснат, и сам си ги
взема, като особено
търсени от него са
информациите, които държите в телефона и другите устройства, с които
работите
сметки,
пинове и всякакви

други
координати
като номера на лични
карти, на паспорти,
адреси и т.н. Вирусът праща на ваши
познати съобщения,
даже звъни от ваше
име, без да можете да
контролирате този
процес.
Прави и обратното,
праща ви на мейла, на
телефон, в месинджъра на Фейса или по
другите многобройни
канали
съобщения.
Съветът на експертите от Касперски
е да не отваряте
поща, която ви се
вижда подозрителна
по събджект или по
други причин, даже
да пише, че идва от
близки хора.
Най-лошото е, че
моделът на вируса
тепърва се разработва и много специалисти прогнозират, че
ще стане истинска
напаст, когато се изработи пълната му
версия.
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СПОРТ
НОВИНИ

Начева спечели
злато в тройния
скок на игрите в
Буенос Айрес
България вече има десет медала от младежката
олимпиада в аржентинската столица

Г

олямата надежда
на
българската
лека
атлетика
Александра Начева спечели златен медал в трой-

ния скок на младежките
олимпийски игри в Буенос Айрес. Българката
триумфира в надпреварата след вълнуващо съ-

ревнование с испанката
Мария Висенте.
Според регламента за
крайното класиране се
взима сборът от два-

та най-добри опита на
състезателите от първия и втория етап. В
първата фаза Начева и
Висенте имаха равен резултат и така втората
се превърна във финал за
двете.
След първите скокове
испанката поведе с 13.67
м срещу 13.56 м за Начева. След това българката отговори с много
добър опит и 13.86 м. Висенте остана по-назад с
13.50 м.
Двете допуснаха фаулове при третите си
опити.
Развръзката
остана за четвъртия
скок, но испанката направи много слаб опит
с 11.95 м и това осигури
титлата за Начева с
общ резултат 27.62 м
срещу 27.43 м за Висенте.
Припомняме, че през
тази година Начева стана и световна шампионка за девойки.
Така България вече има
общо десет медала от
младежките олимпийски
игри. Страната ни спечели 5 златни, 3 сребърни
и две бронзови отличия.
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УИЛИАМ ЧОЛОВ Е
ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН

Уилиам Чолов завоюва
втората си европейска
титла. Представителят на
СКБ Боксова академия
Боби Бояджиев спечели
златен медал на европейското първенство по бокс
за юноши. На финала в
категория до 66 кг. родния
талант победи категорично
руснака Игор Кузенцов и
така завоюва втората си
титла на Стария континент.
През миналата година Чолов спечели и европейското първенство за ученици.
Българските боксьори
завоюваха още две титли
и един сребърен медал
на шампионата в Анапа,
Русия. В категория до 46 кг.
Радослав Росенов стъпи
на европейския връх. При
63-килограмовите пък
шампион стана Емирджан
Мехмед. В категория до 52
кг. Ясен Радев стигна до
сребърния медал.

НОРВЕГИЯ СЛОЖИ КРАЙ
НА ПОБЕДНАТА НИ СЕРИЯ
Норвегия победи България
с 1:0 в турнира Лигата на
нациите и сложи край на
победната ни серия. Преди
този двубой родните национали бяха постигнали четири поредни победи, което
не им се беше случвало от
много време насам. Така
викингите нанесоха първо
поражение на възпитаниците на Петър Хубчев и ги изместиха от първата позиция
в класирането в група 3 на
дивизия C. Двата отбора са
с равен брой точки – 9, но
норвежците имат по-добра
голова разлика от нас.
През ноември ще се
изиграят и последните
два мача от груповата фаза на новия
турнир на УЕФА. На 16
ноември България ще
гостува на Кипър, а на
19 приемаме Словения.

ВИП Брадър или
убийството на
достойнството

Т

олкова много съм
коментирал
ВИП
Брадър - от първото му издание преди
12 години най-официално и
пред тогавашната тройно по-голяма аудитория на
предаването, че досега се
въздържах. Обаче видяното
в понеделник наистина ме
удиви. Преди всичко ще напомня онзи познат стих от
култова песен: „Звездите
са звезди, защото са високо“... И ще кажа, че изобщо
не ме интересува екземплярът Кулагин, около когото
странно защо бе завъртяно
цялото действие този сезон, което само по себе си е
показателно за нивото или
за липсата на ниво. Обаче не
е луд, който яде баницата...
Моето ужасяващо впечатление е от Ваня Костова.
Не бива хора, от които очакваме да бъдат образец за
чест, да убиват сами собственото си достойнство. А с
това и по малко от всеки от
нас, на когото са в сърцето,

в личните истории. И то по
причина на дребни битови
неуредици. Да демонстрират на публиката агресия

- вербална и физическа, за
няма нищо и изобщо. А на
всичко отгоре да не получават наказание, а напротив

- поощрение за това.
Като гледах само част
от позорището в понеделник вечер, при това само
онези решаващи минути на
грозни думи и нескопосани
биткаджийски движения,
запитах се „има ли пилот в
самолета“ не само в Брадъра, а по принцип в нашата
държава?
Хубаво, ще пазим „радиомълчание“, както призова
президентът преди да отлети при английската кралица и бъдещия крал Чарлз. Радиомълчание за сделки - от
купуването на изтребители
до трасето и новите мотриси на Трамвай №5 в София, въпреки че не разбирам
по каква точно причина.
Обаче не бива да пазим
никакво мълчание, при
никакви обстоятелства,
при отчайващия вид на
тоталния упадък на нацията, на нейното достойнство! Нещо, което
с удоволствие ни демонстрират на екрана онези
хора, представяни за елит
на нацията. Нещо, в което се съмнявам силно, защото все пак става дума
за шофьор, мъж на жена
си, жена на мъжа си, дъщеря на татко си, готвачка
и нещо като певци плюс
Ваня.
Все едно елит ли са или не
са, очевидно са представителна извадка за българите днес. Жалко е!
Борис Ангелов

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

0878 510 390

СУПЕР
ЦЕНА

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 /4006
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 /п/
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 /4007
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
18.15 Още от деня коментарно
предаване
18.30 Спорт ТОТО
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
20.55 Играчът игрален филм /САЩ,
1992г./, режисьор Робърт Олтман, в ролите: Тим Робинс, Грета
Скаки, Фред Уорд, Упи Голдбърг,
Питър Галахър и др.
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика предаване за
класическа музика и джаз с
водещ Марио Николов
00.00 TrendY младежко лайфстайл
предаване/п/
00.30 Култура.БГ /п/
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ТВ ПРОГРАМА
01.25 100% будни /п/
02.25 Отблизо с Мира /п/
03.30 Играчът игрален филм /п/
bTV
05.00 „Приятели“/п./- сериал
05.30 „Лице в лице“ /п./- публицистично предаване
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. 36
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.3, еп. 38
16.00 Премиера: „Алиса в страната
на любовта“ - сериал, с.2,
еп. 30
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Скъпи наследници“ - сериал, с.1, еп. 124
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Искрите на
отмъщението“ - сериал, с.
1, еп.28
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.24, с.8, еп.1
01.00 „Дневниците на вампира“ сериал, с.7, еп.4
02.30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.20 „Опасни улици“- сериал, с.11,
еп. 79
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
22.30 „София - Ден и Нощ“ (премиера) риалити сериал
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
05.30 „Национална лотария“ /п/
07.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон
8 /п/
07.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 2 /п/
08.40 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон
12 /п/
10.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 10 /п/
11.00 „Топ Гиър“ - предаване за автомобили, сезон 21 /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,
2 епизода
17.00 „Атака срещу Еър Форс Едно“ екшън с уч. на Джеръми Систо,
Кас Анвар, Емили дьо Равин, Кен
Дукен, Рупърт Грейвс и др., I част
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 „Железният човек“ - екшън с уч.
на Робърт Дауни Младши, Терънс
Хауърд, Гуинет Полтроу, Джеф
Бриджис, Лесли Биб, Шон Тоуб,
Пол Бетани, Кларк Грег и др.
00.30 „Транспортер“ - сериал, сезон 1 /п/
01.30 „Похитители на изчезналият град“
- приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън Сомърхолдър, Бетина Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг и др. /п/
03.40 Еротичен телепазар
KinoNova
05.30 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06.40 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 4
08.45 „Кралска връзка“ - комедия с уч.
на Андреа Завацки, Дженифър
Улрих, Мира Бартушек, Мириам
Вайхселбраун и др.
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12.00 „Операция Дъмбо Дроп“ - приключенски екшън с уч. на Дани
Глоувър, Рей Лиота, Денис Лиъри,
Корин Немек, Маршал Бел и др.
14.30 „Надиграването“ - драма с уч. на
Джош Холоуей, Лаз Алонсо, Джош
Пек, Кейти Лотц, Крис Браун,
Айвън„Флипс“ Велес и др. /п/
16.50 „Обирджии“ - екшън-трилър с
уч. на Пол Уокър, Мат Дилън,
Хейдън Кристенсен, Крис Браун,
Идрис Елба, Джей Ернандес, Зоуи
Салдана и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 8
21.00 „Браво, момчето ми!“ - комедия
с уч. на Адам Сандлър, Анди
Самбърг, Лейтън Мийстър,
Ванила Айс, Тони Орландо, Уил
Форте, Сюзън Сарандън, Майло
Вентимиля, Джеймс Каан и др.
23.15 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 8 /п/
00.15 „Книгата на Илай“ - екшън с уч. на
Дензъл Уошингтън, Мила Кунис,
Гари Олдман, Рей Стивънсън,
Дженифър Бийлс, Майкъл Гамбон
и др. /п/
FOX
05.10 Империя - втори сезон, еп. 3
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 10
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 6
06.45 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 7
07.10 От местопрестъплението: Маями,
еп. 162
08.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 17
08.55 Светкавицата - четвърти сезон,
еп. 22

09.50 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 11
10.50 Кости - девети сезон, еп. 6
11.40 Кости - девети сезон, еп. 7
12.35 Куантико - трети сезон, еп. 12
13.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 20
14.25 Излъжи ме - трети сезон, еп. 3
15.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 18
16.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 19
17.10 Светкавицата - четвърти сезон,
еп. 23
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 8
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 9
19.00 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 12
20.00 Кости - девети сезон, еп. 8
21.00 Кости - девети сезон, еп. 9
22.00 Пришиване - трети сезон, еп. 8
22.55 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 21
23.50 Излъжи ме - трети сезон, еп. 4
00.50 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 12
01.45 Светкавицата - четвърти сезон,
еп. 23
02.30 Империя - втори сезон, еп. 4
03.15 Не си мой тип - първи сезон, еп. 6
03.40 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 1
04.25 Уейуърд Пайнс - първи сезон, еп. 2
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.5
08.15 „Зимна приказка в Ню Йорк“ фентъзи, драма, романтичен,
мистери (САЩ, 2014), режисьор
- Акива Голдсман, актьори - Колин
Фарел, Мат Боумър, Луси Грифитс,
Майкъл Крейн, Кевин Кориган,
Уилям Хърт, Джесика Браун
Финдли, Дженифър Конъли,
Ръсел Кроу, Уил Смит и др.
11.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.5
13.15 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
14.15 „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.
16.30 „Даяна“ - биографичен, драма,
романтичен (Великобритания,
САЩ, Швеция, 2013), режисьор
- Оливър Хиршбийгъл, актьори
- Наоми Уатс, Нейвин Андрюс, Кас
Анвар и др.
19.00 „Предчувствие“ - драма, психо,
трилър (САЩ, 2007), режисьор
- Менън Япо, актьори - Амбър
Валета, Джулиан МакМеан,
Сандра Бълок и др.
21.00 „Ужилването“ - комедия, криминален (САЩ, 1973), режисьор
- Джордж Рой Хил, актьори - Пол
Нюман, Робърт Редфорд, Робърт
Шоу, Чарлс Дърнинг и др.
23.30 „Рокенрола“ - екшън, криминален
(Великобритания, 2008),
режисьор - Гай Ричи, актьори
- Джерард Бътлър, Идрис Елба,
Джема Артъртън, Лудакрис,Марк
Стронг, Танди Нютън, Том Уилкинсън, Тоби Кебел, Джеръми Пивън,
Том Харди и др.
01.45 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.5
04.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /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
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11.30 Едно френско село - исторически
сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /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 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Магията на Одри - 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 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
02.30 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар
Димитров /п.

Водоравно: Самодивско хоро. Фораминифери. Кашон. По. Икако. Нек. Реване. Об. Хан. Корал. Таша. Бином. Ник. Мед. Бацил. Миномети. Фин. Ние. Мал. Вакарел. Базиле. Нанос. Гора. Ел. кати. Ериг. Ревю.
Окиси. Обор. Чанове. Имов. Но. Нал. Рутил. Ров. Касис. Калинов. Наса. Идитол. Бела. Аза. Ика. Ве. Опака. Атиг. Магат. Тодорова. Расате. Оборот. Пато. Елени. Ино.
Отвесно: Бафана бафана. Ана Гевара. Мошеници като нас. Легат. Порок. Нина Николина. Асо. Дан. Кол. Ро. Ив. Са. Ота. Сим. Ром. Несесер. Сап. Та. Випер. Мил. Ри. Указател. Основание. Ги. Ита. Ако. Ки. Алин.
Богомили. Адон. Дофин. Комар. Болиди. Оби. Хекет. Мазаров. Никаро. Мора. Амели. Ер. Ротатори. Рикошет. Лев. Ново. Ивон. Го. Обади се любов. Легато.
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вътре всички са чорбари...
:) :P :D

Едно време момчетата
искаха да имат брада
като бащите си, а сега вежди като на майките
си
:) :P :D

Плажният хандбал бе
официално представен на
Младежките олимпийски игри
в Буенос Айрес. Новият спорт
бързо се превърна в любим
на мъжете. Без съмнение
пред него има голямо бъдеще.
Всичко за българските
успехи на игрите в
аржентинската столицата
четете на стр.12

Бате Гошо:

В Япония има
повече фенове
на Локо София,
отколкото в
България

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

Няма никаква разлика
между женското: "Готова
съм след 5 минути" и мъжкото: "Прибирам се след 5
минути".
:) :P :D

blessed in Dubai" звучи
по-добре от "мамо, аз съм
проститутка".
Иво Сиромахов
:) :P :D

Щом е вредно да се
Фейсбук е много похраним след 18ч.,за какво
красив от реалността. Съ- е тогава лампичката в
гласете се, че "I'm feeling хладилника?

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D

Магистрала Тракия е
наречена така в чест
на племето, направило
първата копка
:) :P :D

Купих си светещо магнитче за хладилника. Сега
като вляза през нощта в
кухнята и свети с надпис:
„Връщай се в леглото
свиня такава!“
:) :P :D

Мъж към жена си:
- Айде млъкни малко, не
мога да разбера дали
запали двигателят!

умерено

:) :P :D

Студент се явява на изпит
по история. Тегли си билет и му се пада да говори
за Левски. Той сяда при
професора и започва:
- Левски е най-добрият
футболен отбор в България!
Професорът гневно го
прекъсва, пише му двойка
и го изгонва от залата...
На излизане студентите,
които чакат отвън питат:
- Труден ли беше изпитът?
Студентът:
- Абе елементарен, ама

трудно

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

Жена ми се протяга към
мен и прошепва:
- Скъпи, бъди спонтанен
и непредвидим за мен...
Веднага скочих, взех
акордеона... и като
запях...
:) :P :D

При зъболекаря:
– Докторе, нима хелият
ще премахне болката?
– Не, но ще викате много
смешно...
:) :P :D

Знаете ли, че... В Перник
билетчетата от лотарията се търкат със зъб от
софиянец?
:) :P :D

Има ли право нотариусът
да ме бие по главата, ако
за осми път се разписвам
не където трябва?
:) :P :D

- Абе в трети клас ни
правиха манту и казаха
да не се мием. Дали е
разрешено вече?
Иван, 39 годишен
:) :P :D

