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Държи ли Гергов топполитици
с видеозаписи от хотелите си?
>>МАГИСТРАТИ, ТВ ЗВЕЗДИ И ДРУГИ КЛЮЧОВИ ФИГУРИ СЪЩО МОЖЕ ДА СА В
СВОЕОБРАЗНИЯ ВИП БРАДЪР, АКО СЕ ВЯРВА НА ИЗТОЧНИЦИ ОТ ПЕРСОНАЛА НА
СВИНЕВЪДА, ОБЛАЖИЛ СЕ СЪС 105,2 МЛН. ЛВ. ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2 ГОДИНИ
БЪЛГАРИЯ.стр.2

СЕКСИ

Министърът на правосъдието Цецка Цачева и министърът на външните работи Екатерина Захариева заголиха бедра в пленарната зала на НС. Дипломат
№1 изненада, след като се появи с изключително неподходящ тоалет на официална визита в консервативната в облеклото ОАЕ. Българската делегация,
предвождана от министър-председателя Бойко Борисов в Обединените арабски емирства пък бе посрещната от министъра на изкуствения интелект
Омар бин Султан ал Олама
Още четете на стр.2
$ $

Китай пуска изкуствена луна,
за да намали разходите за
енергия

Бившият посланик на САЩ у
нас Уорлик започва работа в
руска фирма

700 000 на марш срещу
Брекзит, преброи Гардиън

Марихуаната съдържа
извънземна ДНК, доказа
НАСА

Джакпотът на лотарията в
САЩ стигна $1,6 милиарда

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Държи ли Гергов топполитици
с видеозаписи от хотелите си?
Защо
държавата
подарява на Георги
Гергов с решение на
кабинета Борисов 3
43,2 млн. лв. от парите ни на данъкоплатци за дупка, която е
нейна изключителна
собственост като археологически
обект,
вместо да развали незаконната й приватизация? Защо съдът не
дава на варненски общински съветници да
обжалват наглата и
незаконна афера, като
светкавично се събира
2 часа след жалбата
им, а още 30 мин. покъсно вади решение,
докато в обичайния
случай подобни дела се
точат минимум 2-3 години?
Та Георги Гергов отдавна не е фактор в
БСП, а преди това при
сините, нито даже в
Пловдив, както по времето, когато данъчен
шеф там е днешната
председателка на бюджетната
комисия
на парламента МенТа

Магистрати, тв звезди и други
ключови фигури също може да са
в своеобразния ВИП Брадър, ако се
вярва на източници от персонала на
свиневъда, облажил се със 105,2 млн.
лв. държавно финансиране за 2 години
Стоянова.
Но това не попречи
контролирано от него
дружество да получи и
кредит от 31 млн. евро
от правителствената
банка при предишното
й ръководство, с които с нашите пари на
данъкоплатци едва му
спасиха бизнеса преди
2 г. Заемът беше отпуснат скандално, без
да са налични всички
необходими документи
– например съгласие на
държавата като негов
съдружник в Пловдивския панаир, и при доста спорно ипотекиране.
Обяснението
найчесто е с членството
на свиневъда в пловдивска масонска ложа,

БПЦ даде заден за признаването
на Украинската автокефалия
Все още няма официална позиция
по решението за
обявяване на независимост на Украинската църква, заяви
Патриарх Неофит
при откриването на
обновеното общежитие в Софийската
семинария.
"В момента не сме
разглеждали този
въпрос. Ще бъде разгледан в скоро време
и ще има становище",
каза патриархът.
„БПЦ знае кой е ка-

ноничният представител (б.р. Московската патриаршия)
на Украинската
църква и винаги го е
подкрепяла”, обяви
на свой ред Варненския и Великопреславски митрополит
Йоан във връзка с
разрива между Вселенската патриаршия
и Руската православна църква. Той
добави, че предстои
Синодът да излезе с
официална позиция
по въпроса.

в която попадат много висши магистрати
и местни политици.
Но националното влияние трудно се оправдава с този факт.
Може би по-скоро истината се крие в информация от персонала на неговите хотели?
Преди време те бяха
любими места за посещение на топполитици, топмагистрати и
топ-тв-водещи, тъй
като малката им заетост даваше възможност за релакс в приятна компания и това
е проследим факт. Ако
се вярва на допълнителна информация от
служители, възможно е
да са им правени запи-

си, докато си мислят,
че са далеч от всевиждащото око на обществото, на което не
искаме да повярваме.
Ала, ако е било така,
може би са станали
неволни участници в
един възможно найВИП Брадър?
Дори да не е вярно,
все някак трябва да
се обясни логично непропорционалната тежест на бизнесмен,
чиято империя се крепи на косъм – известни
са и непрекъснато влошаващите се години
наред резултати на
Пловдивския панаир,
и отчайващата празнота на ЦУМ, и изостаналостта на мор-

ските туристически
селения на Гергов.
Апропо,
неговият
комплекс – бившите
станции на ЦК на БКП
между Варна и Златни
пясъци винаги са две
класи по-долу от комплекса Ривиера, който
като Република в края
на 80-те години беше
летовище за членовете
на ЦК на БКП досами
входа на Златните.
Вдовицата на Кюлев
сега продава ризорта
си с няколко 5-звездни
хотела, частен плаж и
всякакви атракции на
десетки декари площ
на самото море за няколко милиона евро помалко пари, отколкото
кабинетът
Борисов
3 подари на Гергов за
дупката от 2,9 дка,
чиято икономическа
стойност „е близо
до нула” по оценки на
Капитал. Дупка, която няма как законно
да бъде използвана за
търговска
дейност,
понеже е археологически обект.

Министър на изкуствения интелект
посрещна Борисов в ОАЕ
Премиерът Бойко
Борисов бе посрещнат
от държавния министър на изкуствения
интелект, по време на
официлното му посещение в ОАЕ.
Борисов посети Емиратите с работна визита,
в рамките ня която се
срещна с престолонаследника на емирство
Абу Даби и заместниквърховен главнокомандващ въоръжените сили
на Обединените арабски
емирства шейх Мохамед

бин Зайед Ал-Нахян.
Шейх Мохамед бин
Зайед Ал-Нахаян отбелязва стратегическите
интереси в сферата на
икономиката, военната промишленост,
земеделието, строителството и технологиите.
Той обърна специално
внимание и на транспортните коридори,
които Борисов договаря с други страни от
Балканите.
Премиерът акцентира
върху развитието на

търговско-икономическите връзки и
инвестициите, където по думите му има
сериозен неизползван
потенциал. В България
има благоприятен
бизнес климат, за
който правителството
работи целенасочено,
зави премиерът. Той
обърна внимание и на
това колко етнически
шарени са Балканите и
изтъкна, че страната ни
е пример за етническа
толерантност.
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Още 14 обречени на смърт
заради липса на белодробна
трансплантация
Задълженията на НЗОК поставят
на картата нови животи

П

оне 14 пацианта, които се
нуждаят
от
спешна
транспалнтация са обречени
на смърт, заради неуредените
отношения на страната ни
с европейската донорска мрежа Евротрансплант,
заяви
Георги Пеев от Националната асоциация на
трансплантираните
пред журналиста Сашо
Диков по Евроком.
Припомняме,
че
само за последните
две седмици трима
българи са починали,
неуспявайки да дочакат трансплантация на бял дроб.
Проблемът с чакащите
белодробна
трансплантация възникна през май т.г.,
когато изтече договорът между българските власти и австрийската клиника
във Виена, към която
дотогава се насочваха болните. У нас подобни операции не се
извършват
заради

задължения на НЗОК
към чудите здравни
каси, заради което пациентите не могат
да получат и лечение
в чужбина. Тази година нашумя скандалът
със задълженията на
здравната каса.
Друга причина, която сега обрича пациентите на смърт
е липсата на такт
от страна на родните чиновници, заяви
Пеев. Ваньо Шарков,
който заема поста
на зам.-министър на
здравеопазването по
време на кабинета
Борисов2
отправи
изключително невъзпитано писмо до клиниката във Виена.
Въпреки че страна-

та ни има задължения към лечебното
заведение,
Шарков
изпълни посланието
си с обвинения и упреци. Австрийските
медици допълнително
изключиха
възможността за компромиси, в резултат на което лечението на наши
пациенти в чужбина
стана още по-труднодостъпно.
Сериозна спънка пред
пациентите е и оформянето на документацията, заяви Пеев.
Според него самата
процедура е изключително тромава. Изискванията налагат
преди операцията пацентът да посочи името на донора си, което

МАЙКИТЕ ИСКАТ ОСТАВКАТА НА СИМЕОНОВ
Майките на деца с увреждания организират протест срещу вицепремиера Валери Симеонов, на който ще
поискат неговата оставка. Събитието
е планувано за днес от 12:30 ч. пред
сградата на МС.
Припомнямче, че повод за реакцията им станаха думите на вицепремиера Симеонов след заседанието на
Националния съвет за тристранно
сътрудничество, на което беше подкрепен частично проектът на Закон

за хората с увреждания.
"Законът за хората с увреждания
беше започнат като опит да се угоди
на една група кресливи жени, които
спекулираха с децата си, изкарваха
на пек и на дъжд тези уж болни деца
без грам майчинско чувство и грижа
за тях. Просто ги използваха по найбезсъвестния начин като инструмент за постигане на техните чисто
материални цели. Затова казвам, че
законът за хората с увреждания е

само по себе си е невъзможно, тъй като процедурата се извършва
в чужбина и в повечето
случаи такава информация няма.
Същевременно статистиката сочи, че
преди 1989г. България
е била на първо място в Източна Европа
с условията си за извършване на различни видове и по брой
трансплантации.
Сега обаче страната
ни е последна в същата класация. Прините за това са както в
материалната база,
така и в липсата на
достатъчно квалифицирани специалисти,
повечето от които
вече са в предпенсионна
възраст.
„Кога министърът
ще си подаде оставката – колко още българи, чакащи за трансплантация трябва да
загубят живота си”,
попита журналистът
Сашо Диков. Той атакува в парламента
здравния Кирил Ананиев, докато в залата
течеше дебатът по
третия вот на недоверие към кабинета
– за провал на системата на здравеопазването.

заченат в грях", каза Симеонов.
Коментарът му предизвика реакция
дори от страна на премиера Бойко
Борисов, който го призова да се извини за думите си. Майки на деца с
увреждания пък поискаха оставката
на Симеонов. Това направи и лидерът на БСП Корнелия Нинова.
На свой ред от НФСБ заявиха, че
димите на Симеонов се манипулират, а темата се използва
за постигане на комерсиални и
политически цели, а именно дестабилизация на правителството.
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СИДЕРОВ И БАРЕКОВ
ПРЕДСТАВИХА
КОАЛИЦИЯТА СИ
Четирима евродепутати,
такава цел си поставиха
Николай Бареков и Волен
Сидеров на предстоящите
избори за ЕП. Двамата
презентираха новата си
коалиция пред Алианса
на европейските консерватори и реформисти
(АКРЕ).
Атака подаде документи
за членство в АКРЕ. Официалното представяне
на новата коалиция се
състоя в Кишинев, Молдова по време на среща на
най-високо ниво на АКРЕ
с участието на стотици
консерватори от цял свят.
Пред ръководството и
членовете на АКРЕ Бареков анонсира голямата
консервативна коалиция
за предстоящите избори за ЕП и обяви, че е
поканил партия Атака в
качеството й на „автентична консервативна сила с
история и силни позиции
в България”.
„Очаквам ВМРО и много
други формации да се
присъединят към разговорите за голямото патриотично обединение”,
заяви още Бареков.

>>ЙОНЧЕВА: ВСЕКИ
ВОТ НА КЪМ ГЕРБ Е
ЗАКЪСНЯЛ
„Всички трябва да се убедим
в общата цел - да свалим
управляващите от властта”,
заяви говорителят на ПГ
на БСП Елена Йончева в
предаването Денят с Георги
Любенов. „Всеки вот на недоверие към ГЕРБ е закъснял", добави тя. По думите и
всеки един българин, който
е имал досег със здравеопазването, знае какво е
състоянието му. Йончева
обясни, че болниците
дължат над 600 млн. лв.,
като над 200 млн. се дължат на чужди застрахователи, в резултат на което,
много българи не могат
да получат медицински
услуги в чужбина.
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ДРОГИРАН С 16 АКТА ПОМЕТЕ 7 КОЛИ В СОФИЯ
ДРОГИРАН ШОФЬОР С 16 АКТА ПОМЕТЕ 7 КОЛИ В СОФИЯ. 32-ГОДИШНИЯТ МЪЖ СЕ
БЛЪСКА В БЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ СЛЕД ТУНЕЛА ЗА КВАРТАЛ ЛЮЛИН, СЛЕД КОЕТО
ПОЛИТА ВЪВ ВЪЗДУХА И ПОМИТА ПО ТАВАН 7 АВТОМОБИЛА. КАТО ПО ЧУДО ПРИ
ИНЦИДЕНТА НЯМА РАНЕНИ. ВОДАЧЪТ Е УПОТРЕБИЛ АМФЕТАМИНИ ПРЕДИ ДА СЕ
КАЧИ НА КОЛАТА. ТОЙ ИМА 40 НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И 16 АКТА ОТ ПЪТНА
ПОЛИЦИЯ - ЗА ШОФИРАНЕ БЕЗ КНИЖКА, ЗА ЩОФИРАНЕ БЕЗ КОЛАН, ЗА ЛИПСА НА
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ И ЗА ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА АВТОМОБИЛА.

Законова поправка
гарантира по-ниска
присъда за
убийството в Русе
Още преди 8
години Борисов
обеща ревизия
на скандалните
поправки в НПК
Дори да бъде признат за виновен за жестокото убийство на
журналистката Виктория Маринова в Русе, Северин Красимиров няма да получи максималното наказание от доживотен
затвор без замяна, съобщава
Сега. При самопризнания процесът ще се гледа по съкратената процедура. В такъв случай
присъдата му ще е по-лека. "Когато съдът определи като найподходящо по вид наказанието
доживотен затвор без замяна,
не го налага, а наказанието доживотен затвор заменя с лишаване от свобода от 20 до 30
години", пише в Наказателния
кодекс (НК).
През 2009 г. в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК)
бяха въведени изключения, че
съкратено съдебно следствие
не се допуска при умишлено
причиняване на смърт или
тежка телесна повреда, или
когато деецът е бил в пияно
състояние. Промяната беше
направена след две тежки
убийства на студенти в София и Варна и протести на
техни колеги. Само година

по-късно обаче депутатите
отменят този текст. "За"
гласуват ГЕРБ, Атака и Синята коалиция. Други в пленарната зала няма. Основният
аргумент е, че щом се цели
бързина на процесите, бонуси трябва да има за всички.
В подкрепа на промяната по
време на заседанието на правната комисия се изказва тогавашният зам.-председател
на Върховния касационен съд,
сега конституционен съдия
Гроздан Илиев.
Парадоксът е, че всъщност
текстът, който влиза за обсъждане от правителството
в парламента, предвижда дори
разширяване на хипотезите,
при които съкратеният процес не може да се прилага - при
престъпления срещу магистрати, отвличане, трафик на хора,
контрабанда и т.н. В правната

комисия депутатът от ГЕРБ
Димитър Лазаров настоява да
се разшири възможността за
съкратен процес, защото предишните изключения били вкарани под натиска на общественото мнение. Красимир Ципов
и Искра Фидосова подкрепят
идеята.
"Трябва сериозно криминологическо проучване и съдебна статистика, за да се види
прилагането на тези институти до какво е довело. Нашите законодателни решения
се водят от това кой каква
статия е прочел във вестника, а не реална преценка за
полезността на един или друг
институт", коментира тогава Михаил Миков и гласува
"въздържал се". Правосъдният
министър по това време Маргарита Попова се съгласява с
редакциите на депутатите.
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БСП ИСКА ОБЯСНЕНИЕ
ОТ ВЪТРЕШНИЯ
МИНИСТЪР ЗА
МИСТЕРИОЗНАТА
СМЪРТ НА МЕНИДЖЪР
В А1
Двама народни представители
от БСП настояват министърът
на вътрешните работи Младен
Маринов да проучи случая
с починалия вследствие на
жесток побой мениджър на А1
Илия Кусев, съобщи Епицентър.
бг. Славчо Велков и Николай
Цонков са внесли в деловодството на Народното събрание
въпрос до МВР – шефа по
повод мистериозния случай.
Избраниците искат да разберат
какви действия по изясняване на случая са предприели
служителите на столичното
първо РУП.
Тежкият криминален инцидент
стана в нощта на 6 срещу 7 октомври в Борисовата градина.
Илия Кусев бе открит в безпомощно състояние до подлеза
на булевард Цариградско шосе.
Той бе транспортиран във Военна болница, но лекарите не
успяха да спасят живота му.
Родителите, близките и приятелите на Кусев бяха шокирани
от версията на МВР, че той
е получил многобройните
травми в резултат на ... падане
в шахта в Борисовата градина. Полицейската версия е
категорично опровергана от
лекарската експертиза, в която
е констатирана, че убитият е с
множество травми по цялото
тяло, а черепът му е бил счупен.
Родителите на жертвата са ангажирали и лекари от чужбина,
които ще трябва да установят
причината за смъртта му.

Зам. вътрешният министър
Веселин Вучков също няма възражения.
След като промяната лъсва и започват протести на
родители на убити деца, лично премиерът Бойко Борисов
обещава да провери как парламентарното мнозинство е
приело поправката. Ангажира
се и бързо да бъде внесена необходимата промяна, която
да върне предишното положение. 8 години по-късно това не
е направено.

За първите 8 месеца
от началото годината
преките инвестиции
в страната са 230.5
млн. евро. Това е спад
със 71.6% или 581.5
млн. евро спрямо същия период през 2017г.
Данните са на Българската народна банка.
Спадът е повече от
отчайващ и за съжаление показва липсата
на доверие в бг икономиката от страна на
международния бизнес.
Неприятното е, че и
българският й няма
доверие, тъй като изнася парите си в чужбина, както показва
статистиката на националната банка.
Само през август
тази година инвестициите са намалели с
14.1 млн. евро спрямо
август от предходна-

72% спад
на чуждите
инвестиции
Нашите вложения в чужбина пък
бележат ръст
та година. Същевременно преките БГ инвестиции в чужбина
за периода от януари
до август 2018 г. нарастват с 287 млн. евро,
което е с 72 млн. евро
повече спрямо отчетеното повишение през

същия период за миналата година.
Най-големите преки
инвестиции в страната са направени
от холандски (264.9
млн. евро), но това
е регистрацията на
фирмите на Лукойл,

руски (158.5 млн. евро)
и немски (80 млн. евро)
дружества. Инвестициите в недвижими
имоти
отбелязват
спад през първите 8
месеца на тази година
и са с 8.7 млн. евро помалко спрямо същия

период на 2017 г., когато възлизат на 13.3
млн. евро. По страни
най-голям дял в инвестициите в недвижими
имоти имат Русия (2.5
млн. евро), Украйна (0.7
млн. евро) и Германия
(0.4 млн. евро).
Дяловият капитал
е отрицателен и възлиза на 27.1 млн. евро,
като е по-нисък с 201.5
млн. евро спрямо първите 8 месеца на 2017
г. Тогава преведените,
изтеглените парични
и апортните вноски
на нерезиденти в капитала и резервите на
български дружества,
както и постъпления/
плащания по сделки с
недвижими имоти в
страната е бил положителен и е 174.4 млн.
евро, се казва в документа.

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

0878 510 390

СУПЕР
ЦЕНА
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МАЛИНА ЕДРЕВА:
„КОГАТО СЪЗДАДОХМЕ
ПЪРВАТА СМАРТ КЛАСНА СТАЯ В СОФИЯ САМО
ПРЕДИ 5 ГОДИНИ, ЕДВА
ЛИ СМЕ ОЧАКВАЛИ
ТОЛКОВА БЪРЗО ПРОЦЕСЪТ НА ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ДА НАВЛЕЗЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ДНЕС ДА
ИМАМЕ ИНТЕРАКТИВНИ
ДЪСКИ И ЦЕЛИ КАБИНЕТИ В МНОГО УЧИЛИЩА В
Два скандала тип Батко и
братко се разгарят в Пловдив, след разкрития на флагмана на местния печат в.
Марица. Братът Станимир
на депутата от ГЕРБ Атанас Ташков, досегашен тираджия зад океана, застроява
парка Лаута. Общинският
терен, предназначен по
план за здравно заведение,
му е прехвърлен от местния
парламент, където заместник-председател е съпругата на депутата от ГЕРБ и
снаха на строителния предприемач. Сечта на дървета,
които да освободят терен за
10-етажната сграда, не прави
впечатление на властите.
Още по-голям размах демонстрира братът Георги
на кмета от ГЕРБ Иван Тотев. Той участва в изграждането на затворен ВИП комплекс на мястото на част
от бившите индустриални

Депутатски брат застроява
парк в Пловдив, кметският
брат гради ВИП комплекс
със 7,4 млн. лв.
площи на Каменица. По оценки на медията делът му от
инвестицията се оценява
на 7,4 млн.лв., които главният редактор на вестника се
пита с какъв ли произход са?
Напомняме, че кметът Тотев беше подсъдим за незаконни сделки, въпреки че още
не е разследван за най-крупните подозрителни проекти,
осъществени при неговото
управление като негодната
сграда на Колодрума, чиято
стойност при строежа обаче нарасна кой знае защо в
пъти, транспортната система за над 40 млн. лв. и др.

ХОРАТА ОТ СОФИЙСКИ СЕЛА БЛОКИРАХА ОСНОВНИ ПЪТНИ АРТЕРИИ
Хора от софийски села излязоха на протест
вчера привечер. Горубляне затвори бул. Цариграско шосе, Казичене - Околовръстния път,
Панчарево и Кокаляне - Самоковско шосе.
„Протестът е срещу дискриминацията на
нискоетажните квартали спрямо панелните жилищни комплекси, а именно:
- Собствениците на панелни блокове
плащат данък и такса смет само на чистата
площ на жилищата си.
- Собствениците на панелни блокове
ползват безвъзмездно междублоковите
пространства, дори тези извън законоопределените сервитути на блоковете им.
- Нашите имоти стоят блокирани вече
четвърт век, плащаме данъци и такса смет
за тях и вместо ние да си ги ползваме, ги
ползват жителите на панелните комплекси
безвъзмездно и постоянно имат претенции

за още;
- Санират се само панелните блокове
- Тротоари и велоалеи се изграждат само в
жилищните комплекси;
- Канализация и водопровод – в комплексите се подменят стари тръбопроводи, докато
в кварталите с къщи никога не е изграждана
канализация;
- Детски площадки – в Горубляне, на 7000
души има една детска площадка пред читалището и тя е само за деца до 3-годишна
възраст. Спортни площадки за юноши при
нас няма, докато в Младост има десетки;
- Вътрешноквартални градини има само
пред читалището и пред черквата, докато в
комплексите има пред всеки блок;
- Транспорт-метрото трябваше да мине до
„Корабчето“ – преместиха го до Експоцентъра; метрото след бизнеспарка трябваше да

завие по ул. Околовръстно шосе в посока
Горубляне – в новия проект завива към
Икея и новия комплекс на G.P.Group;
- Транспорт – разписанието на автобусите и
размерът им не е съобразен с количеството
хора; Вечер трябва да се чака по 30-40мин.
на автобусна спирка без пейка; Няма линия,
която да минава по ул. Околовръстно шосе
– премахнаха я;
- ЧЕЗ правят каквото си поискат – не може
да се опише!;
- Парковете отново са само за комплексите.
„Воден парк Искър“ е върху държавна и
общинска земя, трябва да се изгради само
алея покрай реката и ТЕ не я правят, защото
бил далече от жилищни комплекси?!? А
хората от Горубляне, Герман и Панчарево не
са ли граждани на София?!?”, пишат протестиращите във Фейсбук.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е НЕИЗБЕЖНА И СТОЛИЧНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНО Я ИЗПОЛЗВА
СОФИЯ. ДОРИ ДА НЕ НИ
ХАРЕСВА, ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е НЕИЗБЕЖНА И
НЯМА КАК ВСЕКИ ОТ НАС
ДА НА БЪДЕ АДЕКВАТЕН
НА ТОЗИ ПРОЦЕС. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ ОСТАНЕ АУТСАЙДЕР”, ОБЪРНА
СЕ КЪМ УЧИТЕЛИ И
УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЯ И

РАДОМИР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА,
КУЛТУРА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ В
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ МАЛИНА ЕДРЕВА.
ТЯ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ
ПО ПРОЕКТА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА: ДИАЛОГ

С НАЦИОНАЛНИТЕ И
РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИДЕРИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ, КУЛТУРА И
ГРАМОТНОСТ ЗА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ. МАРАТОНЪТ
ОТ СРЕЩИ В НЯКОЛКО
ГРАДА, НА КОИТО СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА
МЕЖДУ МЛАДИТЕ ХОРА

И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА ВЛАСТТА, КОИТО ДА
МОДЕЛИРАТ ПОЛИТИКИТЕ СПОРЕД ОБРАТНАТА
ВРЪЗКА, КОЯТО ПОЛУЧАВАТ, Е ОРГАНИЗИРАН ОТ
СДРУЖЕНИЕ ЕКОПРОГРАМА И Е СЪФИНАНСИРАН
ОТ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Проведено в четвъртък, 18
октомври, експресно прочване
в София със 193-ма участници,
далеч над нормата за представителност и съобразено с
демографските характеристики на населението в града,
определя изненадващи резултати. Според анкетата на
Авенир, въпреки скандалите
от последните седмици, 60%
от запитаните имат доверие
на кмета Фандъкова. Данните
се различават от последните
на Галъп, тъй като там регистрираното доверие е на национална база, където хората
научават софийските новини
от медиите, а тук става въпрос само за конкретните избиратели в столицата.
По-интересни са резултатите на ГЕРБ и БСП. Ако изборите бяха тази седмица, двете
партии се изравняват с 33%
от гласовете на софиянци.
Което вероятно означава,
че хората разбират добре
разликите във функциите
между общинския съвет, който определя парите и политиките в милионния град, и
кмета, който ги изпълнява.

Фандъкова с 60% доверие
в София, ГЕРБ и БСП се
изравняват
Нова партия
може да помете
големите в играта
с 47% от хората,
готови да я
подкрепят
Напомняме, че на последните местни избори Фандъкова
събра значително по-висока
подкрепа от управляващата
партия.
Ден преди огласяването на
репликата на Валери Симеонов
за майките, Обединените патриоти, ако останат обединени, печелят 15% доверие от
електората в София, но много

висок резултат дават и Сините в различните им нюанси,
ако се явят заедно – 12%.
На въпроса: бихте ли гласували за нова партия обаче, 47%
са готови да подкрепят такава формация, ако тя им предложи адекватни политики,
което решително би променило цялата картина и би измело
от сцената някои играчи.

1 ОТ СПАСИ СФ СЕ ОКАЗА КАНДИДАТ-СЪВЕТНИК ОТ РБ
Оказа се, че защитният пиар на
управляващите, според който
групата за натиск Спаси София

атакува по политически причини
май ще се окаже достоверен.
Един от петимата създатели на

неправителствената организация Виктор Чаушев фигурира
като номер 29 в последната
листа на Реформаторския блок
за местните избори, разкри
bgjournal.info. Той бил от квотата
на Да, България на министъра
в кабинета Борисов 2 Христо
Иванов, твърди сайтът. А 19’
добавя свое инфо: избраният
също от РБ съветник Трайчо
Трайков, също от Да,БГ, преди
това министър в кабинета
Борисов 1 на ГЕРБ, сега клиент

на прокуратурата, не успя да
влезе в явната Комисия по
обществените поръчки на Столичния общински съвет. След
това се отприщи поредица от
атаки срещу проекти в София.
Напомняме, че реформаторите са представени в същата
комисия от Прошко Прошков
– общ син кандидат – кмет на
изборите през 2011 г. и продукт на ДСБ.
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ПЕТЯ ДИКОВА ПОКАЗА ГАДЖЕТО

ГЛЕДАМЕ ФИЛМ ЗА ПАПА ФРАНЦИСК НА КИНОМАНИЯ
НОВИЯТ ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ НА ТРИКРАТНО НОМИНИРАНИЯ ЗА ОСКАР ВИМ
ВЕНДЕРС – ПАПА ФРАНЦИСК: ЧОВЕК НА ДУМАТА СИ Е СРЕД ЗАГЛАВИЯТА НА КИНОМАНИЯ. ПРОЖЕКЦИЯТА МУ ЩЕ Е В ПЪРВА ЗАЛА НА НДК НА 24 НОЕМВРИ В 18 ЧАСА.
ПРОДУКЦИЯТА, ЧИЯТО ПРЕМИЕРА БЕШЕ НА ФЕСТИВАЛА В КАН, ВКЛЮЧВА ИНТЕРВЮТА
С ДУХОВНИЯ ВОДАЧ И КАДРИ ОТ НЕГОВИ ПЪТУВАНИЯ. ПО ВРЕМЕ НА ФИЛМА ПАПАТА
ОТГОВАРЯ НА МНОГОБРОЙНИ ВЪПРОСИ НА ХОРА С РАЗЛИЧНА ВЪЗРАСТ И ПРОФЕСИЯ,
ОБРЪЩАЙКИ СЕ ДИРЕКТНО И ИСКРЕНО КЪМ ЗРИТЕЛИТЕ. ИДЕИТЕ НА ПАПАТА И НЕГОВИТЕ ПОСЛАНИЯ СА В ОСНОВАТА НА ФИЛМА, КЪДЕТО ТОЙ КОМЕНТИРА ПРОБЛЕМИ,
СВЪРЗАНИ С БЕДНОСТТА, СЕМЕЙСТВОТО, ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА, СОЦИАЛНАТА
СПРАВЕДЛИВОСТ, ИМИГРАЦИЯТА И МАТЕРИАЛИЗМА.

НОВИЯТ БУТИК НА JUST
CAVALLI В СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА ОТКРИВАНЕТО
СИ С МОДНО ДЕФИЛЕ
И ИЗИСКАН КОКТЕЙЛ.

>>АНГЕЛ
ЗАБЕРСКИ С
КОНЦЕРТ В НДК

Яна Маринова продаде
Привличане в Япония

Ф

илмът Привличане, на който
Яна Маринова е
продуцент, съсценарист и актриса, ще
получи разпространение в
Азия. На голям екран ще го
гледат в Япония, като дори
музиката се превежда на
съответния език и се подготвя с нов аранжимент.
Международно признание
филмът получи и от West
Coast Film Festival в Малибу.
Привличане грабна приза за
най-добра комедия, за глав-

на женска роля в лицето на
Маринова и златна награда
Elbert Lewis за саундтрак.
Междувременно звездата
от сериала Връзки вече работи и по следващия си
проект - отново с режисьора Мартин Макариев и актьорите Александър Сано и
Луиза Григорова. Към лентата с работно заглавие
Диви и щастливи се присъединява още и любимата
двойка от Откраднат живот - Дария Симеонова и
Димо Алексиев.

четете още на

www.19min.bg

„Концертът, който предстои
в първа зала на 20 декември, е връх в моето творчество. Положих наистина
огромен труд, за да създам
музиката – моя авторска,
както и мои аранжименти
на едни от най - красивите
балади от класиката и джаза“, споделя Ангел Заберски
и не крие вълнението си
от голямото събитие. На
сцената, редом до пианиста, ще застане като
солист тромпетистът Мишо
Йосифов, брас квинтет и
струнен оркестър с диригент Григор Паликаров. В
отбора на солистите се
нареждат и Стоян Янкулов
– Стунджи, Живко Василев
и бийт-бокс шампионът
Скилър. Филмова музика,
фолклор и джаз стандарти
в симфонични аранжименти очаква публиката, а
събитието е част от 32-рото
издание на Новогодишен
музикален фестивал.

Брус Уилис
пада от
екран заради
изчезналата
китайка

Филмът Air Strike няма да
има премиера. Това съобщи
режисьорът на продукцията
Ксиао Фенг, а като причина
за това той посочва изчезналата китайска актриса
Фан Бингбинг, която се
разписва с участие в проекта му. Красивата азиатка
бе осъдена за неплатени
данъци в размер на 130
милиона долара. Air Strike
бе очакван от любителите на екшъна, като пред
камерата за филма застанаха още звезди от ранга
на Брус Уилис и Ейдриън
Броуди. Действието в лентата
се развива по време на Втората световна война. Заглавието
трябваше да се появи на бял
свят на 26 октомври.

РЕДИЦА ПОПУЛЯРНИ
ЛИЧНОСТИ ОТ СВЕТА
НА ШОУБИЗНЕСА, ТЕЛЕВИЗИЯТА, КЛИЕНТИ
И МЕДИИ УВАЖИХА
СВЕТСКОТО СЪБИТИЕ В
ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА. ТВ ВОДЕЩАТА ПЕТЯ
ДИКОВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
ПОКАЗА ПРИЯТЕЛЯ СИ,
ПИСАТЕЛЯ АВГУСТИН
ГОСПОДИНОВ, ЧИЕТО ИСТИНСКО ИМЕ Е
ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ.
АКТУАЛНАТА АРЕНБИ
ЗВЕЗДА ДИОНА, КОЯТО
ДО НЕОТДАВНА БЕ ВЪВ

ВИП БРАДЪР СЪЩО БЕ
СРЕД ПРИСЪСТВАЩИТЕ.
ЛОРД ЕВГЕНИ МИНЧЕВ
ПРЕКАРА ВЕЧЕРТА В
КОМПАНИЯТА НА ФОЛК
ДИВИТЕ ЕМИЛИЯ И
ЕСИЛ ДЮРАН, А РАПЪРЪТ 100 КИЛА УСПЯ ДА
ИЗПРОБВА И НЯКОЛКО САКА ОТ НОВАТА
КОЛЕКЦИЯ НА ИТАЛИАНСКИЯ БРАНД. НА
СЪБИТИЕТО БЕ ПРЕЗЕНТИРАНА И АВТОБИОГРАФИЯТА НА РОБЕРТО
КАВАЛИ, КОЯТО ИЗЛЕЗЕ
И НА БЪЛГАРСКИ.

Ивайло
Караньотов
напусна
Фермата
Е
дин от популярните участници в четвъртия сезон
на Фермата: Съединение,
стожерът на стопанството
– Ивайло Караньотов напусна
изненадващо шоуто. 60-годишният бивш лекоатлет взе трудното решение да се сбогува с
участниците, за да бъде до сина
си – състезателя по мотоциклетизъм Ангел Караньотов, на
когото е треньор и мениджър.

Бизнесменът и съпруг на актрисата Аня Пенчева влезе в
шоуто, за да постави на изпитание физиката и психиката
си, както и за да получи уединение, което не може да постигне навън. Макар Караньотов
никога да не се е занимавал със
селскостопанска дейност, той
се доказа като един от най-сръчните и трудолюбиви участници.
Прозвището „Кольо Фичето на

9

Агентите на ЩИТ
спасяват света
Заедно те могат да се
справят с всичко. Агентите
от Щ.И.Т. (Щаб за Интервенция и Тактическа Защита)
се събират с единствената
мисия – да спасят света
от заплаха. Всеки случай
е изпитание за екипния
им дух и тяхната изобретателност, а специалните
им умения ги превръщат
в едни от най-добрите
в агенцията. Култовият
американски телевизионен
сериал, създаден за ABC по
комикса на Марвел, ЩИТ,
ще изненада зрителите
със свят на супергерои и
свръхестествени ситуации,
в който действа измислена
мироопазваща шпионска
агенция. Един нов екип
ще се изправи срещу
неизвестното, странното и
различното, човеци срещу
нечовеци – ще се излъчва
всяка делнична вечер по
Диема.

фермата” Ивайло получи след
като из ръцете му излязоха изкусно направени вещи, сред които тухлени пещ и огнище, ясли
за животни и дори кокошарник.
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ХОРОСКОП

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

Добри възможности
се откриват пред
Овните. Лъвовете се
радват на значително
спокойствие.
Скорпионите получават
желаните придобивки.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Денят ще
ви предложи добри
възможности,
възползвайте се и ще подобрите финансовото си
състояние. Не са изключени изненади, но ако
сте балансирани, лесно
ще се справите с тях.

С всички
сили ще се
стараете да
подобрите
отношенията си с личност, която продължава
да ви вълнува. Запазете
присъствие на духа по
отношение некоректността на конкуренцията.

Невероятен
късмет ще Ви
преследва
през целия
ден. Може би е време
да опитате хазартните
игри или просто някое
рисковано начинание,
от което винаги сте се
въздържали.

Нищо не ви
липсва да получите това, което
искате. Достатъчно е да го пожелаете,
другото само ще си дойде
на мястото. Използвайте
силата на разума си и
търсете проявление на
чистите си мисли.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

На значително
спокойствие
ще се радват
Лъвовете днес.
Имате усещането, че
нищо не е в състояние
да разруши хармонията
ви. Все пак постарайте
се да прекарате деня
наистина спокойно. Със
сигурност имате нужда
да съберете сили.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Събитията сами
ще ви предложат ситуации,
в които ще
можете да покажете
истинската си същност.
Разгръщане на творчески способности
и всеотдайност към
любими хора. Няма да са
ви чужди и влечения към
веселба и любов.

Днес ще бъдете
на точното място
и срещайки се
с подходящите
хора, ще получите желаните придобивки. Нищо
от това, което Ви се дава
не е подарък и Вие найдобре го знаете. Заслужили сте го с работа и добро
поведение.

Водолей

Не пренебрегвайте желанията на ваши
близки и се
опитайте да ги съчетаете
със своите. Можете да
получите много повече за усилията, които
полагате, ако бъдете
по-търпеливи и зачитате
мнението на околните.

Правилната ви
ориентация ще ви
помогне да приемете по-лесно
предизвикателствата в живота
си. Трудностите няма да ви
смутят, умеете да се адаптирате бързо. Гъвкавостта ще
ви помогне да захванете нови
дела, които ще ви осигурят
възможности за развитие.

С общи усилия
ще ви бъде
по-лесно да
откриете решение на проблема, който
стои пред вас. Новите
отговорности няма да ви
отегчат и ще продължите
и занапред да бъдете
добронамерени в действията си.

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 12°,
максималната 19°.
В Перник ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде
8°, максималната 18°.

Риби

Не занимавайте никого с
проблемите си,
ще намерите
сами решението им и с това
доволството ви ще е по-голямо. Финансови придобивки и повече спокойствие.
Физическата ви форма се
подобрява, а с нея желанието ви за развлечения.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
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:

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

Велико Търново

min: 12о max: 19о

min: 8о max: 15о

min: 7о max: 16о

Бургас

min: 12о max: 19о
Сандански

Кърджали

min: 5о max: 18о

min: 8о max: 16о

Купеният вот в
скопския парламент
не значи ново име

МИЛЕНА САВОВА

София

min: 9о max: 18о

За първи път в историята на Германия Зелените достигат по
рейтинг партията ХДС на канцлера Меркел. За тях биха гласували по 19%. Общо за коалицията ХДС-ХСС вотът е 25%, показва анкета на Дойчланд тренд. Трета партия вече твърдо е
Алтернатива за Германия, пронацисткото крило, отцепило
се от Меркел, което печели 16%. В национален вот ГСДП е
едва четвърта с 14% - най-слаботото й представяне, откакто има ФРГ. По петите й са либералите – Свободните демократи с 11% и бившите комунисти от ГДР – Левицата с 9%.

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

Варна

min: 8о max: 18о

Германия определи като „катастрофално” решението на президента Тръмп САЩ да напуснат едностранно договора с Русия за
неразпространение на ракетите със среден и по-малък обсег. Той
действа повече от 30 години и гарантира ядрената сигурност на
европейския континент. САЩ изтъква непотвърдени разработки
на Русия, които го били подтикнали да вземе крутите мерки. Москва също реагира остро на скъсването на договора.

„Осъмваме с твърдения
"Македония прие промените в
конституцията". Това са неверни твърдения! Емоционалните възгласи на радост или
възмущение са прибързани и
неточни. Като конституционалист, си позволявам някои
пояснения. Снощи в Скопие
НЕ са приемани НИКАКВИ
промени в конституцията.
Съгласно процедурата, уредена в конституцията (уставот) и парламентарния
правилник (деловник) гласуването вчера е само по въпроса дали да се пристъпи
към обсъждане и гласуване
на предложения за промени или не. Парламентът е
приел с нужното мнозинство
от 2/3 да открие такава

процедура. Оттук насетне
тепърва през следващите
няколко месеца ще започне
съставянето на промените,
тяхното обсъждане и неколкократно гласуване. Първо
ще се гласуват текстовете
приети от съответната
парламентарна комисия да
станат формални предложения - мнозинството е повече
от 1/2 от състава на парламента. После ще трябва да
бъдат гласувани тези предложения - с 2/3 от гласовете.
И накрая, окончателното им
приемане трябва да стане
пак с 2/3 мнозинство. Тоест
имаме открита процедура,
но нямаме никакво произнасяне по същество. Дали и какви
точно промени ще бъдат при-
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>>С 19% ЗЕЛЕНИТЕ СЕ ИЗРАВНИХА С
ПАРТИЯТА НА МЕРКЕЛ ПО ПРОЦЕНТИ

arnaudov@19min.bg

min: 7о max: 17о

Пловдив

>>ГЕРМАНИЯ: КАТАСТРОФАЛНО Е
РЕШЕНИЕТО НА САЩ ДА СКЪСАТ
ДОГОВОРА ЗА РАКЕТИТЕ СЪС
СРЕДЕН ОБСЕГ

www.19min.bg

АТАНАС АРНАУДОВ

min: 6о max: 18о

Перник

новини

БОРИС АНГЕЛОВ

Русе

В София ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 8°,
а максималната 15°.

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
12°, максималната 19°.

Убедени сте, че
няма за какво
повече да се
притеснявате. Обмислили сте в
детайли поведението си.
Ще трябва обаче да се
върнете към започнати
и недовършени дела от
последните дни. Редом
с тях намерете време за
лични занимания.

София 1000,

Видин

Днес времето ще бъде
предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 6°,
а максималната 19°.

В Пловдив ще бъде облачно.
Минималната температура ще бъде 9°,
максималната 18°.

Стрелец

СВЯТ

22.10.2018
брой 2177

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

ети в крайна сметка, все още
е рано да се каже. Твърде крехко е мнозинството от 1 глас,
при това има редица съмнения, вкл. изявление на гръцкия
военен министър, че нужните
няколко гласа са "напазарувани". А там, където няма ценности и принципи, а купуване
на гласове, винаги може да се
появят и по-високи "оферти".
Ако, въпреки всичко, бъдат
приети нужните промени в
конституцията, то следващата стъпка за реализацията на договора от Преспа е
ратификацията му от гръцкия парламент, където опозицията срещу това е голяма и
се разраства. Така че все още
говорим за бъдещи несигурни събития, а не за факти”,

Коалицията изби с
бомбардировки 60 мирни
сирийци, рани стотици
С авиоудари евроатлантическата коалиция изби 60 мирни
жители на Сирия и рани стотици край Дейр ез Зор. Градът от
две години е арена на опити на
САЩ и партньорите им да разчистят зоната за терористите.
Два пъти те „погрешка” бомбардираха части на сирийската
армия, освобождаващи града
тогава. Той е ключов, тъй като
от него започва богатата
на петрол зона на Сирия и
именно това явно е причина за
тази атака, непредизвикана и
отправена по гражданското население на суверенна държава.
Ударът дойде веднага след
думите на руския военен
министър Шойгу, че са избити до крак всички войни на
ИД в арабската република,
като общото им число за
3-годишното руско участие в
конфликта е 87500. Шойгу се
похвали с пълния разгром на
ислямистите, което явно дразни.

коментира доц-д-р Борислав
Цеков.
Гръцкият военен министър и лидер на коалиционния партгньор на Ципрас
пък директно обвини с послание в социалните мрежи
обръналите се депутати,
че са купени. Той назова и
цената им от 2 млн.евро
на калпак. Напомняме, че
сделката, освен в скопския,
трябва да мине и през гръцкия парламент. Министър
Каменос е категоричен, че
партията му няма да подкрепи подобно гласуване,
ако ще и да падне правителството и да се отиде на
предсрочни избори.
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Гришо пак
пропуска
турнира в
София
Най-добрият
български
тенисист Григор Димитров
за втора поредна година
ще пропусне домашния си
турнир в София, съобщава
БНР. Хасковлията е решил,
че няма смисъл да играе
пред родна публика. Както е известно, през този
сезон Гришо отново пропусна турнира в столицата, след като обяви мистериозна контузия. Само
няколко дни по-късно той
дори игра финал на тенис
турнира в Ротердам. През
следващия сезон екипът на
Григор е решил той да не

МЕСИ АУТ ЗА ТРИ
СЕДМИЦИ

Може да видим Анди Мъри и Новак
Джокович в столицата
се пуска на турнира в София, а отново ще заложи на
надпреварата в холандския
град. Въпреки, че най-вероятно отново няма да видим
бившият номер 3 в света у
нас, организаторите са решили до последния момент
да му пазят уайлд кард, ако
случайно хасковлията размисли. Припомняме, че в трите
досегашни издания на над-

преварата в София Григор на
два пъти взе решение да не
участва. Единственото му
появяване пред родна публика беше през 2017-а, когато
спечели титлата.
Организаторите пък са
решили да заместят подобаващо Димитров. За целта
те са поканили бившия номер 1 и двукратен олимпийски шампион Анди Мъри да
вземе участие в турнира.
Шотландецът бавно се възстановява от тежка контузия и се намира едва на 263-а
позиция в света. Турнирът в
София изглежда идеална възможност да натрупа точков
актив през следващия сезон.
Според неофициална информация организаторите ще
изпратят покана за участие
и на Новак Джокович. Дали ще
видим Джокера в София, зависи от това докъде ще стигне
на Откритото първенство
по тенис на Австралия.
В същото време Гришо
падна с още една позиция в
световната ранглиста. Той
вече е десети в света, след
като бе изпреварен от Джон
Иснър. В края на ноември
хасковлията може да изпадне дори
от
топ
20,
след
като
не
успя да се
класира за
финалния
Мастърс
турнир в
Лондон.

www.19min.bg
w.19min.bg
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ясно дали точно на
нея е кръстено заведението Старата
госпожа.
Особено,
като се има предвид,

че според всичките й
мъже, тя никак не се
справя с елементарните домакински работи в кухнята.

22.10.2018
брой 2177

Голямата звезда на Барселона
Лионел Меси ще бъде извън
игра следващите три седмици.
Аржентинецът се контузи по
време на двубоя на каталунците със Севиля от деветия
кръг на испанското първенство. Петкратният носител на
Златната топка напусна принудително терена, след като
контузи ръката си при сблъсък
със защитник на гостите. Прегледите показаха, че той има
фрактура на радиалната кост
на дясната ръка. Така Меси
ще пропусне двубоя с Интер
от Шампионската лига, както
и предстоящото Ел Класико.
Сблъсъкът с Реал е тази неделя
28 октомври от 17:15 българско време.
Въпреки контузията на своя
лидер, каталунците стигнаха
до крайния успех в мача със
Севиля. Домакините победиха
с 4:2. Така Барселона оглави
класирането в Примиера дивисион с актив от 18 точки.

ТРАНССЕКСУАЛНА
СПЕЧЕЛИ ТИТЛА В
КОЛОЕЗДЕНЕТО
Рейчъл Маккиниън стана първият транссексуален с титла в
женското колоездене. Професорът по философия от Университета в Южна Каролина, която
се състезава за Канада постави
нов световен рекорд във
възрастовата група от 35 до 44
години при дамите на първенството в Лос Анджелис.
Аз съм първият транссексуален
световен шампион в световния
спорт, похвали се Маккиниън,
която е родена като
мъж.
В същото време в интернет се появи видео,
в което завършилата на
трето място в състезанието Жен Вагнер Ассали се оплаква, че не
е честно Маккиниън да
спечели надпреварата.

На Лили Иванова ли е
кръстено бистрото
Старата госпожа?
Старата госпожа е
единственото непретенциозно заведение
в богатия на оферти
ресторантско-барски
хъб на ул. Оборище,
открай време найпрестижната в нашия
град. Нека да го определим като бистро.
Най-често в него хора
от квартала, прочут
с известните лично-

УЛИЦ ИТЕ
Н А СО Ф ИЯ
>>УЛ. ЛИКУРГО АМАДЕИ Е
КРЪСТЕНА НА НАЙ-НЕИЗВЕСТНИЯ
НИ ГРАДСКИ АРХИТЕКТ
В чешкоименния квартал на
новокръстени улици в жк
Овча купел има решение да
присъства една, която не
носи име от братската нам и
при соц, и при кап славянска
държава. Става въпрос за някой си Ликурго Амадеи. Кой
е тоз „обичан от боговете”,
както се превежда фамилията му, ще попитат 99,999% от
софиянци. Ровейки, разбрахме, че и той е бил назначен
за главен архитект, макар
по-скоро да е строителен
инженер, в Столичната община след Освобождението.
Явно италианският дизайн се
е борел с австрийския като
школа за доминация в калното тогава възрожденско
селище, което е представлявал нашият град. Като отговорен за строителството в
новата българска столица,
той разработва и нейния
първи кадастрален план от
1881 г., който днес наричаме още и генерален. Къде
е бедата? Въпреки решението на СОС от 2012 г. за
наименоване на улица на
Ликурго Амадеи, Гугъл не
успя да ни я покаже, докато в квартала ясно личат
немалко пътни артерии,
отличени само с номера.

сти, които го населяват, сядат на по
чаша бира или вино,
но някои си вземат
сандвич или домашна
баница за компания
към напитката. Мо-

гат да бъдат забелязани дори пришълци
- знаменитости като
Бербатов. Домът на
Лили Иванова е на
метри по диагонал,
обаче не е съвсем

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
05.45 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 Будител на годината
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 спортноразвлекателно предаване/п/
11.15 Дързост и красота тв филм /4008
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:„Вкусната
България“ /п/
14.00 Малки истории документален
слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2
анимационен филм
14.50 Космически кораб„Догстар“ 2
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 /4009
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 спортноразвлекателно 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 История.bg Септемврийско
въстание
22.00 Системата тв филм /9 епизод/
(12)
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата тв филм /12
епизод/(14)
00.20 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Системата тв филм /9 епизод/п/
(12)
03.20 Малки истории /п/
04.20 Брат за брата тв филм /12
епизод/п/(14)

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.20 „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. 38
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.3, еп. 40
16.00 Премиера:„Алиса в страната на
любовта“ - сериал, с.2, еп. 32
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. 126
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Искрите на
отмъщението“ - сериал, с. 1,
еп.30
21.00 „Фермата: Съединение“ - риалити,
сезон 4
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
ток шоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Приятели“- сериал, с.8, еп.4,5
01.00 „Дневниците на вампира“ сериал, с.7, еп.6
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.20 „Опасни улици“- сериал, с.11,
еп. 81
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 VIP BROTHER 2018 (премиера) риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ - забавно
предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 - риалити шоу,
на живо от Къщата
00.30 „Хотел„Халсион“ (премиера) сериен филм
01.30 „Костюмари“ - сериен филм,
6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето“ - сериен
филм
03.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
06.30 „Женени с деца“ - сериал, сезон 8,
2 епизода /п/
07.30 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 2 /п/
08.45 „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
16.50 „Терминатор“ - екшън с уч. на
Арнолд Шварценегер, Линда
Хамилтън, Майкъл Бийн, Пол
Уинфийлд, Ланс Хенриксен и
др. /п/
19.00 „Топ Гиър“ - предаване за
автомобили, сезон 21
20.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 1
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 1
22.00 „Звездни рейнджъри: Мародер“
- екшън-фантастика с уч. на
Каспър Ван Диен, Йолен Блалок,
Степан Хоган и др.
00.10 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 1 /п/
01.10 „Горският воин“ - приключенски
екшън с уч. на Чък Норис, Тери
Кисер, Макс Гейл, Трейтън Найт
и др. /п/
03.10 Еротичен телепазар
KinoNova
05.45 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06.45 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 5
09.00 „Камбанка и тайната на крилете“ анимационен филм /п/
11.00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 1
11.50 „Лорънс Арабски“ - биографичен
филм с уч. на Питър О‘Тул,
Алек Гинес, Антъни Куин, Джак
Хокинс, Омар Шариф, Хосе
Ферер, Антъни Куейл, Клод
Рейнс, Артър Кенеди, Доналд
Уолфит и др.
16.20 „Денят на патриота“ - криминален
филм с уч. на Марк Уолбърг,
Мишел Монахан, Кевин Бейкън,
Джон Гудман, Джей Кей Симънс,
Майкъл Бийч, Мелиса Беноист,
Алекс Волф и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 9
21.00 „13-ят воин“ - приключенски
екшън с уч. на Антонио
Бандерас, Омар Шариф, Даян
Венора, Владимир Кулич, Даниел
Саутърн, Нийл Мафин и др.
23.10 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 9 /п/
00.10 „Лорънс Арабски“ - биографичен
филм с уч. на Питър О‘Тул,
Алек Гинес, Антъни Куин, Джак
Хокинс, Омар Шариф, Хосе
Ферер, Антъни Куейл, Клод
Рейнс, Артър Кенеди, Доналд
Уолфит и др. /п/
FOX
05.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 5
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 12
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 10
06.45 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 11
07.10 От местопрестъплението: Маями,
еп. 20
08.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 21
08.55 Агентите на ЩИТ - трети сезон,
еп. 1
09.50 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 13
10.45 Кости - девети сезон, еп. 10
11.40 Кости - девети сезон, еп. 11
12.35 Империя - пети сезон, еп. 1
13.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 22
14.25 Излъжи ме - трети сезон, еп. 5
15.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 22
16.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 23

17.10 Агентите на ЩИТ - трети сезон,
еп. 2
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 12
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 13
19.00 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 14
20.00 Кости - девети сезон, еп. 12
21.00 Кости - девети сезон, еп. 13
21.55 Богатството - първи сезон, еп. 7
23.00 Живите мъртви - осми сезон, еп. 3
00.10 Излъжи ме - трети сезон, еп. 5
01.05 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 14
02.00 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 2
02.45 Империя - втори сезон, еп. 6
03.30 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 3
04.25 Уейуърд Пайнс - първи сезон, еп. 4
btv Cinema
08.45 „Бандата на Оушън“ - екшън,
комедия, трилър, (САЩ, 2001),
режисьор - Стивън Содърбърг,
актьори - Джордж Клуни,
Джулия Робъртс, Мат Деймън,
Анди Гарсия,Брад Пит и др.
11.15 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.6
13.15 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
14.15 „Бандата на Оушън 3“ - комедия,
трилър, драма, криминален
(САЩ, 2007), режисьор - Стивън
Содърбърг, актьори - Джордж
Клуни, Брад Пит, Мат Деймън,
Ал Пачино, Еди Джеймисън,
Скот Каан, Кейси Афлек, Бърни
Мак и др.
16.45 „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.
19.00 „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.
21.00 Премиера:„Еверест“ - драма,
приключенски, биографичен
(Великобритания, Исландия,
САЩ, 2015), режисьор - Балтазар
Кормакур, актьори - Джейсън
Кларк, Анг Пула Шерпа, Томас
Райт, Мартин Хендерсън, Джейк
Джиленхол, Том Гудман-Хил,
Робин Райт, Емили Уотсън, Кийра
Найтли, Сам Уортингтън, Майкъл
Кели и др.
23.30 „Чудо сред ледовете“ драма, романтичен ( САЩ,
Великобритания, 2012),
режисьор - Кен Куопис, актьори Дрю Баримор, Джон Красински,
Тед Дансън, Стивън Рут, Винеса
Шоу, Тим Блейк Нелсън, Андрю
Дейли, Кристен Бел и др.
01.45 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.6
03.45 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Операция: История - предаване с
Росен Петров /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин със Златимир Йочев
09.30 Пътеводител на здравословната
храна - филм
10.00 Райски градини - филм
10.30 Последният еничар - исторически
сериал, романтичен
11.30 Едно френско село - исторически
сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
14.00 Телепазарен прозорец
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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 Доктор Х - сериал, драма
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 Да нарисуваш престъпление криминален сериал, драма
21.30 Новините ON AIR
22.00 Гол - спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и
Томислав Русев
23.00 Ковбой - сериал, криминален
00.00 Новините ON AIR /п./
00.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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
05.00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков най-интересното от седмицата
05.30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
- най-интересното от седмицата
06.00 VIB - док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева най-интересното от седмицата
/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 Животът на Нелсън Мандела - док.
филм
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 Мечтатели - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Кайли - еволюцията на една поп
пронцеса - док. филм
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 Очи в очи - 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: Капак. Предизвикатели. Електорат. Рил. Скатол. Лимони. Телекино. Ино. Кър. Натали. Лолита. Ар. Сливи. Вина. Ера. Елена. Рамазан. Уно. Тема.ира. шел. Тоника. Ветеринар. Те. Иврит. Макет. Яна.
Оазиси. Юни. Арар. Талин. Окис. Фараон. Пи. Анакин. Аме. Озирис. Биенале. Арак. Пастет. Яне. Опарин. Рац. Инулин. Мотори. Беар. Ток. Сасон.
Отвесно: Престъпление и наказание. Елкер. Ило. Твари. Ирена. Идеал. Еве. Шер. Асара. Ур. Иктер. Интериор. Никол. Изток. Аелита. Фас. Пит. Волинов. Знак. Пано. Пир. На лирата ми. Рибар. Калотина. Орас.
Анисим. Кати. Атаман. Кито. Етнос. Ат. Мила. Име. Анане. Та. Перони. Език. Тюл. Матрос. Алино. Арарат. Нипел. Аро. Кили. Врана. Елини. Елцин.
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ШОУ

$4 млн. на колела

Представяме Ви Koenigsegg, чиято базова цена, без екстри е $ 2 000 000, а този
специален рядък лилав модел на автомобила струва $ 4 000 000.

Бате Гошо:

>>СУДОКУ
лесно

22.10.2018
брой 2177

show_news@19min.bg

НОВИНИ

Новото скандиране на
феновете на Локо:
От София до Мароко само Локо, от София до
Хирошима, на колене
пред парната машина!

умерено

Черна дупка - Това е
расизъм! Трябва да се казва Афрокосмическо отверстие!
:) :P :D
Открито е дете, отгледано от
вълци в близост до Перник.
След обстоен медицински и
психологически преглед е
установено, че това е най-добре възпитаното дете от целия
регион.
:) :P :D
Като малък занесох едно коте
вкъщи. Майка ми, като го видя и
отсече:
- Като пораснеш и имаш
собствен дом, ако искаш и коза
си вземи!
,
Ейй, ще кажеш, че на кристална
топка ми е гледала!
:) :P :D
Видиш ли голяма активност във
Фейсбук... на студ или дъжд е!
:) :P :D
Влизам в магазина и питам:
- Извинете, колко струва тази
прахосмукачка?
- 1500 лева.
- Ехееее, тя да не чисти грехове,
бе?
:) :P :D
- Господине, пиша Ви акт 50 лв.
за оскърбяване на служител на
КАТ.
- Пиши за 150, че още не съм си
казал всичко!
:) :P :D
Двама осветители с флакончета
със спрей за няколко минути
прочуха Локо-София повече,
отколкото за последните 30
години.

:) :P :D
Пред магазинче за закуски:
- Извинете, каква е тази закуска
"чост"?
Продавачката:
- Това е цената - 40 ст
:) :P :D
Тя много харесваше грубите
ръце, космите по цялото тяло
и миризмата на тютюн и пот,
но мъжът и я караше да се
поддържа...
:) :P :D
Древен Египет
- Да видим, Рамзес, колко
си научил таблицата за
умножение... Лешояд по змия е
равно на...?
- Това го знам - жена!
:) :P :D
На интервю за работа:
- Как се казвате?
- Васил.
- Деца имате ли?
- Да, син Васил и дъщеря
Василка.
- Хм, интересно... А домашни
любимци?
- Котка Васка и папагал Васко!
- За съжаление, не можем да Ви
наемем за креативен мениджър.
:) :P :D
- Тате, бързо ставай, че къщата
гори!
- Бързо, да излизаме! Само не
тряскай вратата, да не събудим
майка ти...
:) :P :D
Мили дами, Фотошоп се ползва
за леки корекции, а не за смяна
на самоличността...
:) :P :D

трудно

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

