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Стената на стара кооперация на улица Паренсов в
столицата е превърната в страхотна торта.
$ $

Хитлер е бил влюбен в
травестита Хес, съобщава ЦРУ

Забраняват на туристите с
надномерно тегло да яздят
магарета в Санторини

Откриха бидони
с $1,7 милиона вътре на бряг
на Тихия океан

Испания ще измести Япония
от първото място
за най-дълголетно население

Продават на търг
емблематичната сатенена
пижама на Хю Хефнър
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Бг оръжие незаконно и за 2-те страни
на войната в Украйна
Пореден инцидент с
локален взрив на военния
завод Арсенал разстърси
Казанлък, а само седмица преди това аналогичен инцидент се случи
на оръжеен склад в украинският град Чернигов. На пръв поглед не се
наблюдава пряка връзка
между двете аварии, но
причините за тях могат да бъдат сходни или
дори обвързани.
Репортаж на предаването Итоги недели
по руската телевизия
НТВ разкри как Въоръжените сили на Украйна
(ВСУ) продават оръжия
на собствените си противници от другата
страна на барикадата,
а след това следите се
замитат чрез инциденти на оръжейните
складове и заводи. В репортажа се споменава
за продукцията на Арсенал и държавния (!!!)
ВМЗ-Сопот, която по
заобиколен път достига до бойните полета
на гражданския конфликт в Украйна.
19’ вече многократно

Киев препродава на противника си
опасни стоки, купени от нас
писа как боеприпаси на
българските оръжейни
заводи се изнасят за
армиите на терористите в Сирия, както и в
Йемен. По всичко личи,
че страната ни налива масло и в огъня на
гражданската война в
Украйна, където живее
най-голямата българска общност зад граница.
Случаят в Арсенал от
сряда е втори за тази
година. Това е четвъртият склад у нас, в
който има подобен инцидент за последните

Нинова: Борисов си отива,
но оставя разруха

"Борисов си отива,
но оставя разрушена
държава", заяви лидерът на БСП Корнелия
Нинова пред жители
на район Подуяне по
време на представяне на проекта Визия
за България. По
думите и ще бъдат
необходими години
и много силна подкрепа от хората, за
бъде възстановена
държавата.

Тя добави, че в
последните месеци
Борисов действа на
принципа "след мен
и потоп". "Колкото
по-бързо свърши тази агония,
толкова по-добре
за България. С
Визията ние предлагаме перспектива и
търсим националната енергия за нейната реализация", каза
още соцлидерката.

няколко години и 13-и
за последните 15 години. Статистиката на
оръжейните складове в
Украйна е напълно аналогична.
Едва ли всичко това
е плод на системна немърливост. При реални
съмнения за в износ на
оръжия тук може да
става дума за замитане
на следи и прикриване на
липси.
Според украинските
власти взривовете са
избухнали в различни
краища на комплекса,
което означавало, че са

резултат от саботаж.
Най-удобната и универсална версия прозвуча
от Петро Порошенко,
който традиционно обвини Русия в диверсия.
По-вероятно е обаче
инцидентът да има
пряка взръзка с предстоящите инспекции на
оръжейните складове в
страната.
Репортажът на НТВ
разкрива, че практиката ВСУ да продава
собствените си муниции се води още първите дни на конфликта.
Бизнесът с оръжия

от различен калибър
стана толкова масов,
че предвид обстановката голяма част от
цивилното население
от 2-те страни в Донбас също се въоръжи,
макар и незаконно. Цената за един автомат
варира до $100, за купувачите на едро имат
отстъпки.
Само срещу няколко
хил. долара може да бъде
закупен дори и танк. Цената зависи от техническото състояние на
машината.
Бизнесът с амуниции
е едно от обясненията
за това, че войната в
Украйна не свършва. От
една страна има такива, които печелят от
продажбата, а от друга
има купувачи, които винаги са в бойна готовност. Макар и косвен
приносът на на България не е за подминаване.
Пред журналистите
от НТВ българският
военен експерт Димитър Димитров, заяви,
че България официално продава оръжия на

БСП: Искаме преизчисляване
на всички пенсии
"В алтернативния бюджет на БСП за
2019 г. ще внесем предложение за
преизчисляване на всички пенсии с
друг размер на средния осигурителен
доход", заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконференция след среща с представители
на пенсионерските организации,
които протестираха вчера. Тя добави,
че пенсиите са преизчислявани за
последно през 2008 г. от правителството на БСП, а животът през
тези 10 години се е оскъпил. "Пари
в държавата има и доказателство са
последните няколко години. Ежегод-

но премиерът Борисов, еднолично харчи над 1.5 млрд", добави
Нинова.
Тя изтъкна, че на протеста на пенсионерските организации, е бил отправен
призив към политиците с конкретни
искания за разрешаване на изключително наболели проблеми на възрастните хора. "Ние днес ги поканихме на
среща, обсъдихме техните искания и
смятаме, че е абсолютно наложително
всички да се погрижим за възрастните хора на България, които живеят
в нищета, чиито пенсии не стигат за
основни нужди“, заяви още тя.

няколко американски
компании.
„Юридически всичко е чисто,
необходим е само т.
нар. Сертификат на
на крайния потребител, който се издава
при разтоварването
на оръжието. Никой
обаче не може да каже
къде се озовава то
фактически”.
Говоритетял
на
милицията в Донецк
Дмитрий Астрахан демонстрира на журналистите фрагменти от
гранотомета РПГ-22,
който според маркировката с числата 10
и 11 е с български произход. Това е обозначението на заводите Арсенал и ВМЗ-Сопот. По
заобиколен път предприятията доставят
оръжия на ВСУ, които в

>>НС ЕДВА СЪБРА
МИНИМАЛНИЯ
КВОРУМ

крайна сметка се оказват от двете страни
на конфликта.
Припомняме,
че
ПАСЕ поиска страната ни да бъде разследвана за износа на оръжия за терористите
в Сирия. Поискана е
проверка, която да
установи дали са изнасяни оръжия за ИДИЛ
и други терористични
организации в периода

между 2014 и 2017 година (кабинетите ББ1 и
ББ2). От ПАСЕ се позовават на нашумялото
разследване на българската
журналистка
Диляна Гайтанджиева
и международен пул.
Междувременно етническите българи в
Донецк питат защо
правителството на България позволява българско оръжие да спомага за

разпалването на конфликта.
„Това, че България
изпраща оръжия тук,
което убива нас, българите... този факт
не ни възмущава, а направо ни съсипва. И аз
се надявам, че нашите
сънародници в България ще предприемат
конкретни действия и
български снаряди повече няма да падат на
нашата земя”, заяви
преди време бившият
председател на Българската общност в Донбас Анатоли Стоянов.

КАРАКАЧАНОВ: НЕ Е МОЯ РАБОТА КАКВО СТАВА В ОП
„Синята каска си изигра своята роля
на онзи етап, сега трябва да търсим
друго средство”, заяви вицепремиерът
и министър на отбраната Красимир
Каракачанов при отбелязването на Деня на
военния парашутист.
На въпрос за това какво мисли за раздорите
в коалицията, каза, че е хубав ден – денят на

българския военен парашутист.
„И, когато отбелязваме един хубав военен
празник, не ми се говори за политически въпроси. Както знаете, казвал съм го
много пъти в ефира на всички телевизии:
„не коментирам, когато мои партньори имат
проблеми, не е моя работа, не коментирам“,
заяви още той.

ДО 2030 Г. РОМИТЕ ЩЕ БЪДАТ 22%
“Aпокалиптични прогнози със сигурност
няма, но ще се промени
етническата и възрастовата структура на обществото”, заяви доц. Георги Бърдаров, зам.-декан
на Геолого-географския
факултет на СУ Св. Климент Охридски, който
представи анализ за
демографските тенден-

ции в България до 2030
година.
"В страната няма ниска
раждаемост. Да, ако
я сравняваме преди
100 или 200 години е
ниска. В момента този
показател е в рамките на европейските
норми. Страната ни
е с нормална раждаемост от 9 промила

при 7 за Италия и 6 за
Ирландия", посочи доц.
Бърдаров.
„Големият проблем
е, че от 30 години
нямаме естествен
прираст, а съвкупно
няколко общини
регистрират такава
смъртност, каквато
имат региони във
военен конфликт”,
призна все пак доц.
Бърдаров.
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СИМЕОНОВ: КАК ЩЕ Е
СТАБИЛНА КОАЛИЦИЯТА
ПРИ ТАКИВА ОТНОШЕНИЯ?
„Искането за оттегляне на
Волен Сидеров като лидер
на парламентарната група
е проява на лош вкус”,
коментира в НС атакистът
Николай Александров.
Той посочи, че има ясно
регламентирани правила,
записани в коалиционното споразумение.
Александров подчерта,
че въпросът за оставката
е несериозен. „Това е като
въпроса има ли сериозен
вариант да се оттегли подкрепата към Валери Симеонов като вицепремиер”,
коментира той. От НФСБ
за сега се въздържаха от
остри отговори на коалиционните си партньори.
„На коалиционен съвет
ще си кажем всичко, което
има”, коментира Борис
Ячев. Според него не е
нормално партньорите да
си говорят през медиите.
„Как ще е стабилна
коалицията? Може
ли да има нормално
управление при такива
отношения между партньорите?”, запита ден
по-рано Симеонов пред
собствената си телевизия Скат.
Припомняме, че коалицията на ОП отново претърпява трус, след като Сидеров нападна партньора си
Симеонов. От НФСБ пък
поискаха лидерът на Атака
да се оттегли от поста си
на лидер на ПГ на ОП.

РАДЕВ ПОКАНИ КРАЛИЦАТА В БЪЛГАРИЯ
Депутатите отново не
успяха да се съберат
от първия път, за да
започнат работа.
Председателят на
парламента Цвета
Караянчева даде десет
минути отсрочка, за
да се съберат повече
народни преставители.
След "извънредната
почивка", която даде
шефката на НС, в
пленарна зала се събра
кворум от 121 депутати,
което е минимумът за
старт на работния ден.

„Отправих покана към кралица
Елизабет II при възможност тя
или член на кралското семейство
да посети България”, заяви пред
журналисти в Лондон българският президент Румен Радев
след аудиенцията му при Нейно
Величество, предаде Фокус.
Радев отправи поканата си във
връзка и с предстоящата 140-годишнина от установяването на
дипломатическите ни взаимоотношения с Великобритания.
Попитан как е отговорила
кралица Елизабет II на поканата, президентът отговори: „Ще
разберете“.
„Аудиенцията при кралица Елиза-

бет II не ражда новини,
тя е новина сама по
себе си. Тя е знак за приятелските отношения
между България и Великобритания”, коментира
президентът. Държавният глава обясни, че
по време на аудиенцията са обсъдени теми,
важни за двустранните
отношения между България и
Великобритания.
„Между България и Великобритания има стратегическо партньорство и отличен политически диалог. Има активно сътрудничество
в редица области. Поканата за

аудиенция е знак за уважение
между двете страни“, заяви
държавният глава.
Радев коментира още, че отношенията между Великобритания
и ЕС са важни за двете страни и
Брекзит не може да промени тази
даденост.
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>>БЪЛГАРИЯ ОТНОВО ЛИДЕР ПО ТРАФИК НА ХОРА, КЪДЕ Е МВР?!
БЪЛГАРИЯ ОТНОВО Е ЛИДЕР ПО ТРАФИК НА ХОРА В ЕВРОПА. ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2018 Г. У НАС СА РЕГИСТРИРАНИ 330 ЖЕРТВИ НА ТОЗИ ВИД ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ. ЕКРЕТАРЯТ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С
ТРАФИКА НА ХОРА КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ОБОБЩИ ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ, ЧЕ ОСНОВНА ЧАСТ ОТ ТЯХ СА ЖЕНИ, РОБИ
НА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. СЛЕД ТЯХ СЕ ПОДРЕЖДАТ ЖЕРТВИТЕ НА ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЖЕНИТЕ, ПЪТУВАЛИ В ЧУЖБИНА, ЗА ДА ПРОДАДАТ НОВОРОДЕНИТЕ СИ, ПРЕДАДЕ БТА. МАСОВО ЕКСПЛОАТАТОРИТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА ЗАРИБЯВАНЕ НА ЖЕРТВИ, НО И ЗА КОНТРОЛ НАД ТЯХ. ТАКА ТРАФИКАНТИТЕ ПРОСЛЕДЯВАЛИ ВСЯКА КРАЧКА НА РОБИТЕ СИ.29 МИЛИАРДА ЕВРО В СВЕТОВЕН МАЩАБ ГЕНЕРИРА ТОЗИ ВИД ПРЕСТЪПНОСТ.

Доста по-хуманно
отношение към
Северин, отколкото
за Иванчева
Шестима адвокати
отказаха да
защитават
предполагаемия
убиец на Вики
Предполагаемият извършител на зверското
убийство на русенската
журналистка
Виктория Маринова – Северин
Красимиров се радва на
доста по-хуманно отношение от страна на
правораздавателните
органи отколкото бившия кмет на Младост
– Десислава Иванчева.
Късно в сряда Северин
беше транспортиран в
България като направи
впечатление, че беше
само с белезници, за разлика от Иванчева, която дори до болницата
ходеше с белезници и вериги на краката. Освен
това, заподозряният за
зверското убийство ще
има далеч по-добри битови условия от тежко болната Иванчева.
Самият
правосъден
министър Цецка Цачева увери немските
власти, че Северин ще
бъде настанен в килия по европейските
стандарти – минимум

4 кв. м. място и собствен санитарен възел. 19’
вече ви разказа в какви
потресаващи условия
беше държана Иванчева, която е обвинена във
вземане на подкуп.
В същото време стана ясно, че шестима
адвокати са отказали
да защитават предполагаемия убиец на Вики.
Вчера той бе освидетелстван от съдебен
лекар в Русе.
Близките на задържания пък са били принудени да се скрият, а жената, с която живее на
семейни начала се е преместила да живее в село
близо до Русе. Емел разказа, че се притеснява
за живота си и не знае
как ще продължи по-нататък, защото ромите
от двете русенски махали - Тракцията и Селеметя, не я искат при

тях, пише Монитор.
Тя разказва и за деня,
в който Северин се върнал в дома на леля си с
окървавени дрехи:
„Кръв имаше по дънките му и по долните
му гащи. Хвърли ги за
пране, ама аз нямах време да ги изпера, щото
имах друга работа. Не е
докарвал никакви вещи.
Седна на леглото, плака, беше целият червен.
Аз му казах: „Какво
стана?“, той започна
да вика: „Не знам, не
знам, не знам“. Не викаше на мене, така си
викаше. Каза, че ударил
едно момиче и туй, взе
да вика: „Айде да излизаме“, пък аз: „Къде,
бе, да излизаме“. Не
вярвам Селяйдин да е
извършил туй нещо, не
искам да лежи в затвора“, допълва половинката му Емел.

>>АНТОН - СРЕДНАТА БИРМА БРАЛ
СЛИВИ НА СЕЛО, ДОКАТО ГО ИЗДИРВАТ
В ЦЯЛ СВЯТ
Докато полицаи по света и
у нас са издирвали Антон
Станоев, известен като
Средната Бирма, той се изплашил, хвърлил телефона
си и отишъл да бере сливи
в Брезово. Това обясни
самият Станоев пред
апелативния спецсъд на
въпрос къде е бил през
последните два месеца,
докато го търсели.
32-годишният мъж е
обвинен като член на
престъпна група за производство на нелегални
цигари. Има и друго обвинение, че през март тази
година осигурил пари за
производство на цигари
в нелегална фабрика. Станоев се предаде миналата
седмица сам в спецпрокуратурата. Вчера той и
адвокатът му настояха

пред съда да бъде пуснат
на свобода.
Съдът реши Средната
Бирма трябва да остане
зад решетките. Един от
мотивите им бе, че той
е обвинен за две тежки
умишлени престъпления.
Съдиите подчертаха, че
Станоев е работил в нелегална фабрика за цигари в
Горна Оряховица срещу 5
хиляди евро заплата, без
да има трудов договор.
Освен това те изтъкнаха,
че след претърсване у
Станоев са намерени
много на брой цигари без
бандерол.
По делото срещу Антон
Станоев са обвинени и
други 8 души, сред които
баща му Евлоги Станоев и
брат му Георги, които са в
неизвестност.

УБИЕЦЪТ НА ЯНА ОТ БОРИСОВАТА
НАМАЛЯВА ПРИСЪДАТА СИ КАТО
РИСУВА В ЗАТВОРА
Убиецът на Яна Кръстева-Николай Русинов-Чеци намалява присъдата
си като рисува в артклуб в затворническо
общежитие Кремиковци, съобщава Фрог.
Чеци получи 20 години
затвор за убийството на
младата жена в Борисовата градина в средата
на юли 2011 година.
Във въпросния арт-клуб
са се записали петима
затворници, а той се
ръководи от осъдения
по делото Килърите
Янко Попов-Туцо. Служители признават, че в
него нищо не се прави.
Внезапна проверка от
прокуратурата наскоро

доказала думите им.
Те заварили „художниците“ да си приказват,
като се оправдали,
че не могат да правят
гипсови човечета,
защото нямали гипс от
три месеца. Независимо, че арт-пандизчиите
бездействат, присъдите
им се приспадат, като
2 дни се зачитат за три.
По време на съдебното
следствие срещу Чеци
стана ясно, че преди
да умре Яна Кръстева
е била бита и изнасилвана в продължение на
20-30 минути. Експертиза доказва, че той е
агресивен, садистичен
и безмилостен.

З

имата влиза в
Лидл България
със селекция от
специални зимни
продукти в постоянния
си асортимент, като
добавя редица нови висококачествени месни
предложения, особено
подходящи за трапезата през по-студените
месеци на годината.
Освен традиционните
за българската сезонна трапеза свинско и
телешко, едновремен-

Диетични и
традиционни меса
и даже дивеч
изкушават в Лидл
но най-диетичното
и много питателно
патешко месо е хит,
заедно с пилешкото.

Цяла серия от дивечови изкушения от сърна
и диво прасе е предназначена за онези, които

обичат деликатеси. На
почитателите на балканския вкус е посветена специалната серия

50% от българите носят дрехи втора
ръка преди новия данък върху тях
В богата София
„само” 42% от
хората износват
чужди тоалети от
специализираните
магазини

П

азаруването на дрехи втора ръка става
все по-популярно в
България, като през
последната година 50% от
българите поне понякога са
пазарували дрехи от физически магазини, базари или
онлайн магазини за дрехи втора употреба. Тези официални
данни бяха оповестени на
официална среща с Асоциацията на преработвателите
и търговците на дрехи втора
употреба, заедно с резултатите от първото по рода си
социологическо проучване за
пазара на дрехи втора употре-

ба и нагласите към рециклирането на ненужни дрехи.
Напомняме, че в правителствения пакет данъчни
промени фигурира нова
екотакса – данък именно
върху тези дрехи втора
ръка. Предложението,
докладвано от финансовия министър Горанов, бе
прието от синдикатите и
работодателите да бъде
въведено още през 2019

г. Но предстои все пак
гласуване в парламента, на
което може човечността да
надделее и да бъде отхвърлено. Тъй като приходите от
хазната ще бъдат частици от
процента, при деклариран
огромен профицит.
Делът на пазаруващите
дрехи втора ръка е сходен
в цялата страна, като изключение прави единствено
София, където потребле-

от сурови сушеници и
суджуци, подходящи
за скара или за сушене
от любителите на домашно приготвените
колбаси. Всяка седмица тези продукти ще
вдъхновяват, заедно
с шеф Иван Манчев и
шеф Таньо Шишков,
да предлагат по една
традиционна любима
рецепта, с която любителите на месните
специалитети ще могат да експериментират и да зарадват своите близки и приятели.
Към постоянната
селекция Lidl ще добави и редица лимитирани предложения,
които
потребителите ще могат да
закупят по време на
акции до изчерпване на количествата,
защото веригата е
всепризнат лидер в
съотношението качество-цена и не спира да го доказва.

нието е с около 8% по-ниско. Напомняме, че 83%
от българите получават
месечно възнаграждание
по-малко от статистическата средна заплата
в страната от 1125 лв.,
която в София е 1500 лв.
пак според НСИ.
Като основен аргумент за
покупка на дрехи втора
употреба анкетираните
посочват значително пониските цени, над 30% от
купуващите изтъкват шанса
да се сдобият с „качествените, разнообразни и маркови
стоки, които се предлагат”.
9 от 10 българи одобряват
идеята непотребните дрехи
да се предават в контейнери и така да намират своето
ново приложение. Найуверени в полезността на
рециклирането са по-младите, на възраст между 18 и
29 години.
За изминалата година
оборотът на преработвателите и търговците на
дрехи втора употреба е
114 000 000 лв.
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ОТКРИХА ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТУТ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА СОФИЯ Д-Р ТОДОР
ЧОБАНОВ ОПОВЕСТИ: „В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ ОТКРИХМЕ ОФИЦИ-

Н

овият пакет данъчни промени, който
управляващите скоростно пробутват
през парламента, на практика ще доведе и до по-големи данъци при покупко-продажбите
на апартаменти. Хората на
финансовия министър Горанов продължават да твърдят
обаче, че и удвоеният налог
за основно жилище, и 30% повисокият за коли над 15 г. не
били вдигане, поради което
не нарушавали коалиционното споразумение и правителствената програма, които са едва на годинка и пет
месеца.
Нотариусите вече ще бъдат задължени да докладват
в общините какъв данък е
платен за всяка сделка с недвижим имот или моторно
превозно средство. В 7-дневен

АЛНОТО ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ И
КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР КЪМ ФАКУЛТЕТА.
СНАБДЕН С ПЪРВОКЛАСНО НАУЧНО
ОБОРУДВАНЕ, ЦЕНТЪРЪТ ЩЕ ДАВА
ВЪЗМОЖНОСТ НА СТУДЕНТИ И

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДА ИЗВЪРШВАТ НА
МЯСТО РАЗЛИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
И НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ, ДА РЕШАВАТ
КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ И ДА ПОДГОТВЯТ ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗРАБОТКИТЕ В ПРАКТИКАТА”.

По-високи данъчни оценки
към удвоения налог на
апартаментите от Горанов
срок те ще трябва да уведомят какъв е платеният налог за придобиване на имуществото и върху каква сума е
начислен той.
Това е записано в разпоредба, която е част от правителствения пакет за данъчни
промени за 2019 г., съобщава
Сега. Те трябва да бъдат обсъдени в Народното събрание
тази седмица.
Данъкът при покупко-продажба на недвижимо имущество е върху по-голямата
сума между продажната
цена и данъчната оценка.

При превозните средства налогът не трябва да бъде понисък от застрахователната
стойност.
Целта на разпоредбата е общините да разполагат с точна информация на каква цена
е сключена сделката, за да се
използва това като база при
определянето на годишните
данък сгради и данък превозно средство. По този начин
ще може да се осъвременят
(сиреч, да бъдат вдигнати в
пъти)данъчните оценки на
недвижимите имоти, които
за голяма част от жилищата

не са променяни от 1998 г.
Нотариусите ще бъдат задължени електронно да правят справки дали за автомобила е платен годишният
данък, преди да изповядат
сделката за него. Справката
ще става чрез системата за
обмен на информация, поддържана от финансовото министерство, към която всяка
община е задължена да подава
данни. Ако такава проверка не
може да се направи, от клиентите ще се изисква да представят удостоверение за платен данък на хартия.
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БИВОЛЪ И СПАСИ СОФИЯ ВЪВ ВОЙНА КОЙ Е ВРАГ №1 НА ГРАФА
САЙТЪТ БИВОЛЪ С 213 000 ФЕНОВЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ САМО ВЪВ ФЕЙСБУК
И ГРУПИЧКАТА ЗА ПОРЪЧКИ СПАСИ СОФИЯ СЕ ИЗПОКАРАХА В СОЦИАЛНИТЕ
МРЕЖИ КОЙ Е ПО-ГОЛЯМ ВРАГ НА РЕМОНТА НА ГРАФА, ЧИИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
СА ПРИЧИНИЛИ ПОВЕЧЕ ЩЕТИ НА ОБЩИНАТА И ФИРМИТЕ – ИЗПЪЛНИТЕЛИ И КОЙ ВСЪЩНОСТ СПОРЕД ДВЕТЕ СТРАНИ Е ПО-ГОЛЯМА ПОДЛОГА НА
ГЕРБ. РАЗПРАВИЯТА НА ДОСТА ПОПУЛЯРНАТА СТЕНА НА БИВОЛЪ ПРИВЛЕЧЕ
ГОЛЯМ ИНТЕРЕС И МНОГО КОМЕНТАРИ. МЕЖДУ „РАЗГРАДСКАТА ФОЛКЛОРНА ГРУПА” НА ИВО ПРОКОПИЕВ И БИВОЛЪ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ ТЕЧЕ
СЕРИОЗНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ.

„Вчера ми се обадиха от
административния съд във
Варна за да ме уведомят, че
съдиите са оставили моята и
на колегата Григор Григоров
жалба срещу решението на Община Варна да купи Дупката
на Гергов за 43 млн лв. без удовлетворение“, съобщи общинският съветник от Партия
Възраждане Костадин Костадинов.
„Мотивът на съдиите е
следния - ние, като общински съветници, нямаме право да обжалваме решения на
Общинския съвет. Излиза, че
според честния, независим
и некорумпиран съд ние съветниците не сме граждани.
Веднага уведомих любезните
служители на административния съд, че ще заведем
ново дело, само че този път
от случайни граждани, примерно майка ми и баща ми.
Те на свой ред любезно ме осведомиха да не храня илюзии,
защото в този случай пък решението на съда ще бъде, че
гражданите от своя страна
нямат правен интерес да обжалват сделката. Впрочем съдиите са взели решението си
невероятно бързо - жалбата
ни е заведена във вторник
в 14 ч., след два часа, в 16 ч.
съдът се събира и след половин час, в 16,30 ч. излиза с
решение. Според мен това е

Варненският съд купен:
не приема жалба срещу
43-те млн. лв. за дупката
на Гергов
най-бързо взетото
решение в историята на българското правораздаване. Същевременно
делото, което водя
с Мутрешки (Марешки), по което страна е и
държавата в лицето на прокуратурата, се влачи вече 4 години на първа инстанция!
А, и още нещо - в определението си съдиите са посочили
кой може да обжалва общинското решение. Или областен
управител, или прокурор - с
други думи излиза, че само човек на управляващия режим
може да обжалва решения на
управляващия режим.
Аз няма да се откажа и ще
продължа да се боря срещу
престъпната сделка, но съм
напълно наясно, че в една
престъпна държава с прес-

тъпници начело, в една престъпна община с престъпници
начело, в един престъпен съд
с престъпници начело няма
как да спечеля битка за справедливост и законност. Поне

докато я водя сам, разбира
се. Затова искам подкрепа от
всеки, който мисли като мен.
Продължавам да мисля, че бъдещето принадлежи на Възраждане, но само ако ние възрожденците станем десетки
и стотици хиляди, както сме
вече напът“, каза още съветникът.
В следващ брой ще ви разкажем защо топполитици
и магистрати се държат
като подчинени на Георги
Гергов – свинаря от Маноле,
и с какво ги държи.

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

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

0878 510 390

СУПЕР
ЦЕНА
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НОВИНИ

БЕЛА ОТНОВО ДЕФИЛИРА ЗА ШАНЕЛ
АНИ ЦОЛОВА: ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ПРЕКРАТИХ ДОГОВОРА СИ С НОВА
ТВ ВОДЕЩАТА АНИ ЦОЛОВА НАРУШИ ПУБЛИЧНОТО СИ МЪЛЧАНИЕ ГОДИНА, СЛЕД КАТО БЕ
НЕОЧАКВАНО СВАЛЕНА КАТО ТИТУЛЯР В СУТРЕШНИЯ БЛОК. “ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ПРЕКРАТИХ
ДОГОВОРА СИ С НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ. БЯХ ЗАПОЧНАЛА ПОДГОТОВКА ЗА НОВО ПРЕДАВАНЕ,
ИЗВЪН НОВИНИТЕ И ПУБЛИЦИСТИКАТА. ЗАЩО ПРЕДАВАНЕТО НЕ Е В ЕФИР? НЕ МОГА ДА
ОТГОВОРЯ НА ТОЗИ ВЪПРОС“, СПОДЕЛЯ ЦОЛОВА В ИНТЕРВЮ ЗА ЖЕНАТА ДНЕС. ОТ ДУМИТЕ
НА ЖУРНАЛИСТКАТА СТАВА ЯСНО, ЧЕ ТЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ИМАЛА ЖЕЛАНИЕ ЗА СОБСТВЕНО ПРЕДАВАНЕ, НО НЕ И ДА НАПУСНЕ ЗДРАВЕЙ, БЪЛГАРИЯ В ОНЗИ МОМЕНТ. „ОБМИСЛЯХ
ОТ ДОСТА ВРЕМЕ ДА НАПУСНА АКТИВНАТА ЖУРНАЛИСТИКА. НЕ БЯХ ПЛАНИРАЛА МОМЕНТА, В КОЙТО ТОВА СЕ СЛУЧИ“, КАЗВА АНИ. ВОДЕЩАТА ДАВА ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ ИМА
РАЗЛИЧНИ ПЛАНОВЕ ЗА БЪДЕЩЕТО СИ, ИЗВЪН НОВИНАРСТВОТО. НОВИЯТ Й ПРОЕКТ
ВСЪЩНОСТ Е ЗА СЕРИЯ ОТ ОБУЧЕНИЯ ПОД НАСЛОВ ГОВОРИ, ЗА ДА ТЕ ВИДЯТ.

>>БРИТНИ
НАДМИНА
СЕЛИН ДИОН
ПО ХОНОРАР

Р

удолф
Нуреев:
Бялата врана е
заглавието
на
третия
филм
на Ралф Файнс като режисьор. Той проследява
живота на един от найлегендарните
балетни
артисти за всички времена. Филмът е базиран на
книгата Рудолф Нуреев:
Животът от Джули Кавана и се фокусира основно върху установяването на артиста в Париж
в разгара на Студената
война. Филмът ще е с
премиера на Киномания на 23 ноември от
19:00ч. в първа зала на
НДК. Историята ни връща и към ранните години
на големия артист – от

Гледаме филма
за Рудолф Нуреев
на Киномания
раждането му в транссибирската
железница, през трудното му
детство на дете, което
отстоява идеите си, до
младежките му години и
сложната му сексуалност
във време, когато Студената война разрушава
всеки стремеж на съветски артист да преследва

световна кариера. Главната роля се изпълнена
от руския танцьор Олег
Ивенко, който прави внушителен филмов дебют.
В образа на Клара Сейнт
- жената, помогнала на
Нуреев да се установи в
Париж, когато бяга от
руския режим, влиза Адел
Екзаршопулос.

Поп дивата Бритни Спиърс
е сключила огромна сделка,
с която става най-скъпоплатената певица, която има
собствено шоу в Лас Вегас.
Според Дейли Мейл тя е
договорила хонорар от $507
000 долара за едно шоу.
От изданието припомнят, че
до момента другата звезда,
която пее в града на хазарта,
Селин Дион, е взимала по
$476 000 долара за едно
свое участие. Тези дни стана
ясно, че Бритни вече ще изплаща и по-голяма издръжка
на бившия си съпруг Кевин
Федърлайн. Той се е оплакал
пред съда, че получава само
по 20 000 долара на месец.
Федърлайн живее за нейна
сметка от години, след като
двойката се разведе през
2007-а година. Певицата ще
трябва да изплаща на танцьора няколко хиляди долара
повече за разходи по синовете им, които живеят с него.

ПО ВРЕМЕ НА СЕДМИЦАТА НА МОДАТА В ПАРИЖ
МОДЕЛКАТА НА ИВЕТ ФЕШЪН БЕЛОСЛАВА ХИНОВА СЕ РАЗХОДИ ПО ПЛАЖА НА КРЕАТИВНИЯ НА
ФРЕНСКАТА МОДНА КЪЩА, ПОКАЗВАЙКИ ДИЗАЙН ОТ НОВАТА ПРОЛЕТНО-ЛЯТНА КОЛЕКЦИЯ
ЗА 2019-ТА ГОДИНА. ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ДЪЩЕРЯТА
НА БИЛЯНА САВОВА ЩЕ ИЗЛЕТИ ЗА БАНКОК,
КЪДЕТО НА 31 ОКТОМВРИ ОТНОВО ЩЕ ПОКАЖЕ
ПОСЛЕДНИТЕ ТВОРЕНИЯ НА КАРЛ ЛАГЕРФЕЛД В
РЕВЮ ЗА КРУИЗНАТА КОЛЕКЦИЯТА НА CHANEL.
ТЕМАТИЧНИТЕ МОДНИ ДИЗАЙН ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА БРЕГА НА РЕКА CHAO PHRAYA, ЕДИН
ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА СТОЛИЦАТА НА ТАЙЛАНД.

Мафалда пя
на парти на
Майкъл Корс

Рози, Петко
и Стефан
номинирани
за изгонване

К

Мафалда Сакскобургготска,
дъщерята на принц Кирил
и Росарио Надал, продължава да развива музикалната си
кариера. Тя се изяви на представянето на новата колекция
на едно от най-големите
имена в модния свят - Майкъл
Корс. Внучката на Симеон
II е млада надежда в света
на музиката. 24-годишната
Мафалда завършва образованието ви в престижния
колеж Бъркли в Бостън.
Певицата се е качила на
сцената и с изпълнението си
е завладяла знаменитости
като Кейт Мос, Сабине Гети,
Ерин О‘Конър и Ник Роудс, съобщава испанското издание
Hola. 24-годишната Мафалда,
която е израснала в Лондон,
е пристрастена към модата,
макар че нейната слабост
си остава музиката и след
години работа тази година тя
най-сетне ще издаде първия
си албум.

акто се очакваше, първите номинации в отсъствието на Кулагин
поставиха съквартирантите
в нова ситуация. За Петко
изборът се оказа по-труден
от обичайното и той не можа
да направи две номинации, за
което Биг Брадър забрани достъпа до фитнеса до второ нареждане. Ричард бе защитен
от номиниране посредством
щита си. Божана се опита

да накара мистър София да
даде щита си на Розмари, но
треньорът отказа. Моделката отново пострада заради
отношенията си с Ричард, в
които съквартирантите не
вярват и смятат, че не са истински, а игра за пред камерите. Манекенката събра цели
шест номинации. Двамата
мъже в Къщата също попаднаха в номинациите. Освен,
че са основни фигури в шоуто,
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Моята вечеря с
Ерве с премиера
Вдъхновен от действителни
събития от живота на режисьора и сценарист Саша
Джерваси Моята вечеря с
Ерве разказва за необичайно приятелство, което се
заражда по време на една
дива нощ в Лос Анджелис.
Начинаещият журналист
Дани Тейт (Джейми Дорнан)
и най-известният актьор
джудже в света Ерве Вилшез
(Питър Динклидж) се запознават и срещата им има
съществена роля за съдбата
и на двамата мъже. Питър
Динклидж (носител на Еми
и Златен глобус за Игра на
тронове) влиза в образа
на актьора Вилшез, познат
от сериала от 70-те години
на миналия век Островът
на фантазиите и от Джеймс
Бонд: Мъжът със златния
пистолет. Джейми Дорнан
пък се въплъщава в журналиста Дани Тейт. Българската премиера е тази неделя
от 21:00 часа по HBO.

се оказа, че с държанието си
Стефан и Петко нараняват
част от участниците.
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ХОРОСКОП

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

Телците укрепват
авторитета си.
Скорпионите трябва да
бъдат по-активни днес.
Водолеите се нуждаят
от повече разнообразие и
позитивни емоции.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Ще се радвате
на добро разбирателство с
околния свят,
което ще ви позволи да
помислите за почивката
си, без да се притеснявате за нищо.

Заедно с
близките си
ще споделите вълнението на деня и ще търсите
най-топлите думи, за да
изразите вниманието и
обичта помежду ви. Не
отхвърляйте обзелото ви
романтично настроение.

Абстрахирайте
се от излишни вълнения
и приведете
мислите си в кондиция,
предстои Ви да вземете
важно решение. Съобразете се и мнението
и на хората, които имат
отношение по въпроса.

Където и да сте
днес общуването ще бъде
отличителната
ви черта. Способни сте да
се заговорите с всеки и да
откриете нещо интересно
за себе си. Артистичното ви
поведение и чувството ви
за хумор ви правят желани.

Излиза от 01.09.2008 г.

Лъв

Скорпион

Натрупаните в
последно време
задължения ще
Ви подтикнат
към по-голяма активност
в търсене на изход от
ситуацията. В тази връзка
ще подновите контактите си и ще постигнете
полезни договорености,
както за бизнеса си, така и
в личния си живот.

Водолей

Още от началото на деня
си изработвате
план за действие, който да включва и
хората около вас. Това
може да предизвика
неодобрението им и да
прерасне с неприятни
спорове.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Телец

Предстоящите
събития ще
укрепят авторитета ви. Придобивките ще са добри
и това ще стабилизира
духовното и финансовото ви състояние.

Близнаци

Интересни
преживявания
и срещи ви
очакват днес.
Някои от вас обмислят
нов бизнес или разширяване на сферата си на
дейност. Вечерта посветете на близките си. Има
какво да обсъдите и на
какво да се радвате.

Дева

Мнозина ще използват част от
времето си за да
свършат работата, която отлагаха досега.
Не позволявайте това да
попречи на личните ви
ангажименти.

времето
Днес времето ще бъде
предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 6°,
а максималната 24°.

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

Демонстрации
на работохолизъм са излишни,
защото сте
познати на света като
такива. Насочете енергията си в дела, имащи
отношение към амбициите ви да сте водачи и
независими.

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: 6о max: 21о

min: 7о max: 21о

Варна

Велико Търново

min: 13о max: 21о

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

min: 8о max: 22о

В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 8°, максималната 23°

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Русе

София

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 13°,
максималната 19°

Ако се чувствате застрашени, защитете
интересите си,
и го направете почтено, аргументирано и
елегантно. Агресията
няма да доведе до нищо
добро, както за вас, така
и за отсрещната страна.

От повече
разнообразие
и позитивни
емоции, ето от
това се нуждаете днес.
Включвайки се в живота
около Вас, ще откриете
нови възможности за
себе си. Професионални ангажименти ще Ви
държат в кондиция.

София 1000,

Видин

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°

Стрелец

Перник

Пловдив

min: 7о max: 20о

Бургас

min: 13о max: 19о
min: 8о max: 23о

СВЯТ

19.10.2018
брой 2176

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

min: 9о max: 23о
Сандански

Кърджали

min: 9о max: 22о

min: 9о max: 21о

новини

>>КАБИНЕТЪТ НА ЦИПРАС СЕ
РАЗПАДА ЗАРАДИ ИМЕТО НА БЮРМ
Кабинетът в Гърция в разпад,
тъй като коалиционните партньори не могат да се разберат
за новото име на БЮРМакедония. Гръцкият външен
министър Никос Кодзиас
подаде оставка и премиерът
Ципрас ще поеме ръководството на ведомството.
Причината е конфликт с
лидера на коалиционния
партньор Независими гърци
Панос Каменос, който е и
министър на отбраната.
Десният е категорично
против споразумението със
Скопие и заплаши партията
му да напусне кабинета,

ако споразумението влезе
в сила. Това няма как да
стане без нейните гласове в
парламента. Премиерът все
пак нямаше друг избор, освен
да заяви, че е решен да запази
споразумението от Преспа, тъй
като изборите така или иначе
наближават и някой месец
няма да е силно решаващ за
съдбата им. Македонският
парламент също продължава
да дебатира върху договорката
и също най-вероятно ще я отхвърли, което ще значи падане
на Заев, когото не подкрепят и
важна група негови депутати, а
след това и нови избори.

>>$100 МЛН. И САЩ НЕ ЗАКАЧАТ С.
АРАБИЯ ЗА СМЪРТТА НА ХАШОГИ
Съединените щати получиха
плащане от Саудитска Арабия
на стойност $ 100 млн. в същия
ден, когато в Рияд пристигна
държавният секретар Майк
Помпео, за да обсъди изчезването
на журналиста Джамал Хашоги,
съобщи държавният департамент
на фона на глобалните призиви за
разнищване на случая, цитиран
от Вашингтон Пост. Това доведе
до голяма усмивка на лицето на
държавния секретар Помпео,
вместо закономерен гняв за нарязването на парченца на жив
човек в консулство на страната,
която с американски натиск И
БГ ПОДКРЕПА оглави .... Коми-

Руският външен министър Лавров:
Няма да има 3-та световна, но
Западът не ще диалог, приятели са
ни КНР, Индия, Япония, Ю. Корея
„Никой не е толкова луд, че
да причини Трета световна
война”, обяви руският външен министър Лавров в голямо прогамно интервю за найпристижния
всекидневник
Фигаро, за елитното списание Пари Мач, за френския
канал на руската тв RT. Самият факт на даването му
показва, че за Кремъл Париж
е предпочитан партньор, в
сравнение с Берлин в ЕС и с
Вашингтон в евроатлантическата общност. „Готови
сме за още по-големи провокации и нашият отговор
винаги е простичък: ако ни
ги отправят медийно, ще
отговаряме медийно и ние,
специфично и в коректен
маниер”, заяви още Лавров.
Той се опасява от недоверието между военните на НАТО
и Русия, като благодари на
Господ, че изстрелването от
испански самолет на оръжия
към територията й по време
на учение, не предизвика конфликт. Той коментира преработената военна доктрина на САЩ към тактически

ядрени оръжия като „ясно
намерение потенциално да
бъдат използвани в бой”. Лавров обясни, че докато Западът се опитва да шамаросва Москва със санкции: „Ние
трябваше да компенсираме
ниското равнище на икономическо сътрудничество с
Европа с нарастващите възможности за разширяване
на приятелството с Китай,
Индия, Япония и Южна Корея.
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Пекин стана най-големият
ни партньор, никога не сме
били толкова близки”. Той
обърна внимание, че „пред
очите ни някои западни
сили, които са се самообявили за световни лидери,
срещат сериозни затруднения в оказването на натиск
върху все по-силните други
държави.
Колониалният
диктат остана в архивите,
назад в историята”.

сията по ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
В ООН. Официално„Саудитска
Арабия публично се ангажира с
плащането, за да подкрепи усилията на САЩ за стабилизиране в
Североизточна Сирия”. Времето
на прехвърлянето повдигна
въпроса за целите на плащането,
тъй като Рияд се стреми да се
справи с обвиненията, че негови
агенти са отговорни за смъртта на
журналиста. Държавният департамент отрече всякаква връзка
между плащането и разговорите
на Помпео с престолонаследника
Мохамед бин Салман за Хашоги,
сътрудник на супер влиятелния
вестник Вашингтон Пост.

WSJ: Санкциите
предизвикаха
неочакван подем на
руската икономика
Гласът на US бизнеса WallStreet
Journal обяви, че противно
на очакванията санкциите
са предизвикали неочакван
подем на руската икономика.
Вестникът цитира скочилите
акции на компании като Лукойл с 39% и Роснефт с 56%,
галопиращите цени на нефта,
умело комбинирани от руската
централна банка с плавно сваляне на курса на рублата, което
според медията прави двойно
по-положителен ефекта върху
руския бюджет от комбинацията на двете обстоятелства.
19’ добавя, че тази година той
ще приключи с профицит/
излишък от 1,8% при същата
инфлация като у нас, но рекордно ниска за огромната
държава и безработица 1%
под нашата, която смятаме
за съвършена. Напомняме,
че Русия трета година поред
е най-голям износител на
зърно в света, значително
пред САЩ, рязък скок има и
нейната оръжейна промишленост, за която войната
в Сирия доведе до бум на
поръчките от цял свят, а
хайтек секторът на Кремъл
продължава също скоростно се развива, като вече
негоривният износ е далеч
над 50% от портфолиото на
страната.
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СПОРТ
НОВИНИ

www.19min.bg

Барселона с
$1 милиард
приходи за
година

МЕЙУЕДЪР:

ОТ БОЙ С ХАБИБ
ЩЕ ИЗКАРАМ
ПОНЕ $ 100 МЛН.
ПОВЕЧЕ ОТ ТОЗИ
С МАКГРЕГЪР

Отново тръгнаха
спекулации за
завръщане на Неймар
Барселона
стана
първият
спортен
клуб в света, който
преминава границата от $ 1 милиард
печалба. Каталунците

представиха
годишния си отчет и в него
се казва, че за сезон
2017/2018 са спечелили
$ 1,05 милиарда (€914

милиона). За осма поредна година блаугранас завършват на печалба кампанията.
Клубът също така

обяви, че дълговете
му са в размер на €157
милиона, но няма намерение да ги плаща
наведнъж, а стриктно следва погасителен
план. За настоящия
сезон Барселона ще
има бюджет в размер на € 960 милиона.
Голямата цел на настоящите шампиони
е през сезон 2021/2022
годишният бюджет
на тима да бъде над
€1 милиард.
Извънредните приходи пък от сезон
2017/2018 в касата на
Барселона пък идват
от трансфера на Неймар, който беше продаден за € 222 млн. на
Пари Сен Жармен. В
същото време отново
започнаха спекулациите за връщането на
бразилеца в отбора.
Според каталунския
вестник Мундо Депортиво бразилецът е
молил ръководството
на лос кулес да направи
опит да го откупи от
ПСЖ.

www.19min.bg

19.10.2018
брой 2176

Непобеденият американски боксьор Флойд
Мейуедър отново
заяви, че иска да се бие
с шампиона на UFC в
лека категория – Хабиб
Нурмагомедов.
“Виждате, че живея
страхотен живот и винаги имам много пари.
Абсолютно съм готов
за Хабиб, защото винаги съм с парите, ще
се бия с него, все пак
аз съм си шеф. Не мога
да говоря от негова
гледна точка, но аз съм
си шеф и съм навит.”,
сподели Мейуедър.
Според него евентуален сблъсък с Нурмагомедов би направил
повече пари отколкото
двубоя му с Макгрегър
преди година.
„Ще направя поне $
100 млн. повече от
мача с Конър”, заяви
Флойд. Припомняме,
че приходите от сблъсъка между Макгрегър
и Мейуедър преди
година надхвърлиха $
400 млн.
Единственото условие
на американеца е мачът му с Хабиб да бъде
по правилата на бокса.
„Ще се бием по правилата на бокса, разбира
се, защото аз съм
по-голямата звезда, а
и той ме предизвиква.
Не знам някой боец да
има моята статистика и
да е спечелил толкова
пари като мен”, завърши Мейуедър.

The Book
e книжно
бистро
„Така, както ме гледате,
нося 167 различни химикала
върху себе си, върху своята
кожа и коса”, заяви на представянето на своята нова
книга Код Червено: Ботокс
бившият депутат Юлияна
Дончева. Пред звезди като
двукратната
олимпийска
шампионка Мария Гроздева и
поизчедналата от светския
живот, докато мъжът й е във
Фермата Аня Пенчева, красавицата разказа и още шокиращи данни за индустрията
за разкрасяване, за които тя
предупреждава във второто
си произведение. В миналото

тя се беше спряла на здравословното и нездравословното хранене. Сред първите й
читатели, спазила червения
код, но по коса, беше до неотдавна зам.-председателят на
Комисията за финансов надзор Ралица Агайн. Тази пъстра
компания, в която присъстваха също бившият Горан и настоящият съпруг на Дончева
Стъки, се наслади на обстановката на новото бистро The
Book на напрегнатото кюше
между ул. Раковски и бул. Левски, където преди това имаше
клон банката на Цветелина
Бориславова. Идеята за книж-

ния център с бар и хапване е
на бившия шеф на недалечното от тази невралгична точка НДК Мирослав Боршош, чи-
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ето око си личи и по дизайна,
и по подбора на персонала. Ако
забелязахме проблем, той е с
паркирането.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

УЛ. ТРЪНКА, КАРЛ ТРЪНКА
Не би ви учудило, че така да
се каже в София, по-точно в
жк Овча купел 2, в полите на
Люлин планина, има улица
Трънка. Обаче не каква да
е трънка, а Карл Трънка. Тя
е в чешкоименния квартал,
съвсем досами улицата на
доста по-популярните сънародници и колеги на този
строител – братя Прошек.
Трънка не е обаче прост
зидаро – мазач, а цял професор. Роден е през 1898 г. в
София. През 1923 г. завършва
строително инженерство във
Висше техническо училище в
Берлин. Работи като инженер
в София, в Иран, технически
ръководител е на тунела
при с. Радуй по ж.п. линията
Перник – Волуяк. От 1945 г. е
доцент по тунелно строителство, а от 1954 г. е професор.
Автор е на учебници и трудове по транспортни и тунелни
работи. Умира през 1964 г. в
София.

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
05.30 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 /4007
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 предаване на социална тематика с водеща Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден слух
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 /4008
епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно:„Вкусната
България“ кулинарно риалити с
водещ Ути Бъчваров
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 Панорама с Бойко Василев обзорно
политическо предаване
22.00 Нощни птици вечерно токшоу с
водеща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Концерт на„Дейвид Дауър трио“ /
Великобритания/ Международен
джаз фестивал - Банско 2018
00.30 Порокът на Махоуни игрален филм /
Канада, 2003г./, режисьор Ричард
Квиетновски, в ролите: Филип
Сиймор Хофман, Мини Драйвър,
Мори Чайкин и др.
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 100% будни /п/
04.15 Япония днес /п/
04.25 Още от деня коментарно
предаване/п/

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg
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брой 2176

ТВ ПРОГРАМА
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. 37
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.3, еп. 39
16.00 Премиера:„Алиса в страната на
любовта“ - сериал, с.2, еп. 31
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. 125
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Искрите на отмъщението“ - сериал, с. 1, еп.29
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.8, еп.2,3
01.00 „Дневниците на вампира“ - сериал,
с.7, еп.5
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.20 „Опасни улици“- сериал, с.11, еп. 80
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
06.20 „Женени с деца“ - сериал, сезон 8, 2
епизода /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
15.50 „Женени с деца“ - сериал, сезон 8,
2 епизода
16.50 „Атака срещу Еър Форс Едно“ екшън с уч. на Джеръми Систо,
Кас Анвар, Емили дьо Равин, Кен
Дукен, Рупърт Грейвс и др., II 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 „Мумията се завръща“ - приключенски екшън с уч. на Брендън
Фрейзър, Рейчъл Уайз, Джон Хана,
Арнолд Вослу, Одет Фер, Дуейт
Джонсън, Патриша Веласкес и др.
00.40 „Транспортер“ - сериал, сезон 1 /п/
01.40 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
04.00 Еротичен телепазар
KinoNova
05.30 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06.30 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 5
08.30 „Операция Дъмбо Дроп“ приключенски екшън с уч. на
Дани Глоувър, Рей Лиота, Денис
Лиъри, Корин Немек, Маршал
Бел и др. /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12.00 „Силата на обещанието“ - драма с
уч. на Ким Дилейни, Ким Дилейни,
Джаред Ейбрахамсън, СараДжейн Редмънд, Пол МакГилиън,
Макензи Портър и др.
14.15 „Животът е прекрасен“ - драма с
уч. на Роберто Бенини, Николета
Браши, Джорджо Кантарини,
Джустино Дурано, Серджо Бини
Бъстик, Мариса Передес, Хорст
Бучхолз и др.
16.45 „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. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 8
21.00 „Антропоид“ (премиера) - трилър
с уч. на Джейми Дорнан, Килиън
Мърфи, Тоби Джоунс, Марчин
Дорочински, Шарлот Ле Бон,
Хари Лойд, Анна Гейслерова, Бил
Милнър и др.
23.30 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 8 /п/
00.30 „Бъгси“ - биографична драма с
уч. на Уорън Бийти, Анет Бенинг,
Харви Кайтел, Бен Кингсли, Елиът
Гулд, Джо Мантеня и др.
FOX
05.10 Империя - втори сезон, еп. 4
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 11
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 8
06.45 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 9
07.10 От местопрестъплението: Маями,
еп. 18
08.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 19
08.55 Светкавицата - четвърти сезон,
еп. 23
09.50 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 12
10.50 Кости - девети сезон, еп. 8
11.40 Кости - девети сезон, еп. 9
12.35 Пришиване - трети сезон, еп. 8
13.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 21
14.25 Излъжи ме - трети сезон, еп. 4
15.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 20

16.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 21
17.10 Агентите на ЩИТ - трети сезон, еп. 1
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 10
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 11
19.00 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 13
20.00 Кости - девети сезон, еп. 10
21.00 Кости - девети сезон, еп. 11
22.00 Империя - пети сезон, еп. 1
22.55 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 22
23.50 Живите мъртви - осми сезон,
еп. 2
00.50 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 13
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 1
02.30 Империя - втори сезон, еп. 5
03.15 Не си мой тип - първи сезон, еп. 7
03.40 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 2
04.25 Уейуърд Пайнс - първи сезон,
еп. 3
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.5
08.30 „Ужилването“ - комедия, криминален (САЩ, 1973), режисьор
- Джордж Рой Хил, актьори - Пол
Нюман, Робърт Редфорд, Робърт
Шоу, Чарлс Дърнинг и др.
11.15 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.5
13.45 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
14.45 „Под прикритие“- драма,
криминален (САЩ, 2007),
режисьор - Джордж Менделук,
актьори - Шони Смит, Майкъл
Уудс, Гордън Майкъл Улвът, Лори
Триоло и др.
16.45 „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 Макин-мл.,
Емили Пиърс и др.
18.45 „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.
21.00 „Бандата на Оушън“ - екшън,
комедия, трилър, (САЩ, 2001),
режисьор - Стивън Содърбърг,
актьори - Джордж Клуни, Джулия
Робъртс, Мат Деймън, Анди
Гарсия,Брад Пит и др.
23.15 „Бандата на Йонсон: Големият обир“
- екшън, приключенски, комедия
(Швеция, 2015), режисьор - Ален
Дарборг, актьори - Симон Дж.
Бергер, Александър Карим, Торкел
Петерсон, Сузане Торсън и др.
01.00 „Дявол“ - трилър, ужаси, мистерия (САЩ, 2010), режисьор
- Джон Ерик Доудли, актьори
- Крис Месина, Джефри Аренд,
Якоб Варгас, Мат Крейвън,
Джени О‘Хара, Логан МаршълГрийн, Джофри Аренд, Божана
Новакович, Бокеем Уудбайн,
Джейкъб Варгас и др.
02.45 „Информаторът“ - комедия,
драма, криминален (САЩ,
2009), режисьор - Стивън
Содърбърг, актьори - Мат
Деймън, Тони Хейл, Мелани
Лински и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин със Златимир Йочев
09.30 Пътеводител на здравословната
храна - филм
10.00 Райски градини - филм
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10.30 Последният еничар - исторически
сериал, романтичен
11.30 Едно френско село - исторически
сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Операция: История - предаване с
Росен Петров /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
22.00 Необичайните заподозрени с Георги
Лозанов
23.00 Ковбой - сериал, криминален
00.00 Новините ON AIR /п./
00.30 Q&A - отговори на важните въпроси
от политиката с Клара Маринова
/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 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки/Светозар Димитров
14.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Животът след Бийтълс - 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: Метафора. Озеки. Нахут. Радомир. Рибак. Барон. Ро. Ба. Олеша. Амин. Дони. Окука. Ало. Рабат. Волов. Кипарис. На лов. Нани. И ти ли. Аг. Борика. Икони. Ват. Ронин. Лот. Бах. Карат. Киви. Отоми.
Абате. Папаризу. Ароса. Бетис. Перун. Гонит. Матиз. Ма. Ри. Амеде. Обем. Вито. Яхъри. Аца. Чирак. Калан. Великан. Витиня. Нула. Апоконин. Никаро. Алемани.
Отвесно: Жени Божинова. Аборигени. Табан. Парахопенит. Лук. Саха. Иранит. Тати. Очила. Фуко. Арик. Корита. Икар. Пот. Лоби. Арамис. Мяра. Бекаси. Ориз. Механа. Парашут. Тина. Упадък. Па. Арак. Никита.
Етор. Вол. Додо. Авалон. Бари. Икике. Зона. Олин. Карузо. Атом. Лем. Мало. Илитон. Балина. Кирилова. Овес. Мецанин. Миронов. Гути. Аня Маняни.
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Животът е несигурен, затова яжте първо десерта си, пише на прозореца на тази
сладкарница. В Мол Дубай - най-големият в света.

Бате Гошо:

>>СУДОКУ
лесно

19.10.2018
брой 2176

show_news@19min.bg

НОВИНИ

Хирошима:

Културните дейци
затова са културни, да оставят следа след себе си.

умерено

Интелектуалците може и да
се възмущават, но е факт,
че никога досега толкова
много хора не са коментирали софийската опера.
Иво Сиромахов
:) :P : D
- Маце, имаш ли туитър?
- Нямам, миналата седмица
си правих пълни изследвания.
:) :P : D
- Най-добрият път към успеха е да се влюбиш в това,
което правиш.
- То аз така се пропих.
:) :P : D
В чата.
Тя:
- Опиши се. Как да те позная?
Той:
- Виждала ли си Брад Пит?
Тя:
- Да.
Той:
- Ами нямаме нищо общо...
:) :P : D
Чък Норис влязъл на концерт на AC/DC с фланелка
на Deep Purple и те засвирили Smoke On The Water
:) :P : D
Новият Зрънчо с награда Диплома от УНСС
:) :P : D
В ресторанта:
- Извинете, дали още работи тук келнерът на когото

поръчах?

:) :P : D
Ако тъпотата беше смъртоносна болест, населението на България щеше
да е около трийсет хиляди
души.
Иво Сиромахов
:) :P : D
Не е вярно,че не ставам
за нищо! Можете да ме използвате като лош пример!
:) :P : D
Уикипедия е много демократична институция. Статията за някой си Айнщайн
е почти толкова голяма,
колкото статията за великия Азис.
:) :P : D
Пешо водеше доста спокоен живот, докато жена му
не забеляза, че съседката
мие асансьора с неговите
боксерки…
:) :P : D
Вчера ходих на психолог. И
той ме посъветва да оставя
всичките си проблеми
пред вратата на апартамента и така да вляза в
къщи. Сега не знам какво
да правя? Жена ми отказва
да спи на стълбището!
:) :P : D
- Държиш ли на мен?
- Разбира се, като старо
тиксо плакат на стената!
:) :P : D

трудно

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

