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ЗЛАТНА ЕСЕН
Фасадата на този блок на улица Овче поле 136
в София е премена сякаш в унисон с един
от най-красивите годишни сезони.

>>ВЪНШНО РЕАЛНО НАЗНАЧИ
СПЕЦПОСЛАНИК ПО ТЕМАТА,
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Швейцарците ще гласуват
дали да оставят кравите и
козите с рога, или да им ги
режат, докато са малки

Най-дългият мост в света
(55 километра) официално бе
открит в Китай

Женското сърце
бие по-бързо
от мъжкото

Предлагат на търг
инвалидната количка и
докторската дисертация на
Стивън Хокинг

Саграда Фамилия в Барселона
получи разрешително за
строеж 130 години по-късно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Лъчезар Иванов за министър на изкуствения
интелект предлагат граждани
интелект всъщност
то е показател колко
адекватно и съвременно управление има
арабската петролна
монархия, която е световен лидер във високотехнологичното
строителство и в туризма, а населението й
почти 100-процентово
има висше образование.
Голям майтап падна и с Министерството на щастието, с
което се пошегува,
докато бе на гости в
ОАЕ и премиерът Бо-

Ф

актът, че
домакин
на
българската
правителствена делегация в Обединените
арабски емирства се
оказа
министърът
на изкуствения интелект породи множество шеги и закачки с
властта у нас.
В социалната мрежа веднага се появиха
всякакви подмятания,
включително и кандидатури за откриване
на такъв пост в България. За него беше
предложен първо депутатът Лъчезар Иванов. Без майтап, той
вече пети мандат
е наш народен представител по личния
избор на премиера Борисов, чийто лекар е
човекът, по-известен
с дадения му точно преди 10 години
първо от 19 минути
прякор Мозъка. Още
повече, Иванов има и
известни заслуги – реално той беше хабилитиран за доцент в
Софийския универси-

ДПС БИЕ ГЕРБ В
СУХОДОЛ

Външно реално назначи спецпосланик
по темата, похвали се амбасадорът на
добра воля Пламен Русев
тет, въпреки че при
първия му опит да
получи титла беше
уличен в преписване.
В рамките на шегата,
Иванов беше и сред
пъстроцветната група депутати, която
се събра да получава
супермодерни джи-ес-

>>ВОЛЕН: НЕЗАБАВЕН
КОАЛИЦИОНЕН СЪВЕТ
„Настоявам за незабавно
свикване на Коалиционния съвет (ГЕРБ-ОП) до
края на деня – 22 октомври 2018 г., на който да
бъде разгледан въпросът
с недопустимото поведение на Валери Симеонов и незабавната му
оставка като вицепремиер”, съобщи лидерът
на Атака Волен Сидеров в
писмо до медиите.
"В 21 век физическото
отсъствие на премиера Бойко Борисов

от страната не пречи
да бъде осъществена
конферентна връзка с
него и той да участва
в Коалиционния съвет,
макар и от разстояние",
се пише още в съобщението.

еми в хотела на Петя
Славова в София на наужким организирано
събитие от столичен
вестник, за да видим
какъв е рискът от
подкупване на народен
представител с армагани. Сред другите
кандидатури, издиг-

нати на майтап от
сайта Афера попадна
и шефът на правната
комисия Данаил Кирилов, известен с факта,
че неговите законопроекти се поправят
безброй пъти, понякога и буквално веднага
след приемането им.

Всъщност, Външното ни министерство
вече има назначен
специален дигитален
посланик. Той, разбира се, ще работи на
добра воля и това е
Пламен Русев, чието
изложение Уебит тази
година успя да събере
хиляди хора от десетки държави в София.
При всички шеги с
емирското министерство на изкуствения

БОРИСОВ: Не мога да отстраня
вицето, и аз не давам оставка
Ако поискам оставката на вицепремиера Валери Симеонов, това ще
доведе до нарушаване на коалиционното споразумение с патриотите, падане на правителството и
хаос в държавата”, заяви премиерът
Бойк Борисов от ОАЕ, където е на
официално посещение.
Въпросът с оставката на Симеонов
бил по-сложен, отколкото майките
си го представяли, защото касаел
министри, излъчени от ГЕРБ по коалиционното споразумение, за които
Борисов носел партийна отговорност пред избирателите. В допълне-

ние той посочи, че и той не възнамерява да подава оставка: "Ами да
подам аз тогава. Това ли ми казвате,
и да хвърля държавата в хаос преди
да се приеме бюджета, или всичко
това, което творим досега, да отиде
на вятъра, както десетилетия е
отишло".
Борисов още веднъж поднесе извинения на протестиращите майки
за изказването на вицепремиера
Симеонов и отправи призив да
спрат с протестните действия, така
че ангажиментите към тях да бъдат
изпълнени.

Кандидатът за кмет
на ДПС Недрет
Юсеин Алил спечели
втория тур на в село
Суходол, съобщи
Венцислав Маринов,
председател на ОИКГлавиница.
Той е получил 244
гласа срещу 166 за
неговия опонент
Абедин Нури Рушид,
издигнат от ГЕРБ.
Изборите в кметството се налагат заради
смъртта на предишния кмет Хамид
Незир Рушид.

рисов, цитиран от
придружаващите го
близки
журналистки да споделя: „няма
да правя министерство на веселбата”.
Всъщност, органът в
емирствата е нещо
като някогашното ни
ведомство, наречено

Комитет за държавен
и народен контрол. То
получава всички похвали и оплаквания на
гражданите. Из Абу
Даби рекламира дейността си с билбордове с емотикони. Машини с четирите личица
с различни гримаси –

от широко усмихната
до много тъжна, измерват дигитално и
моментално удовлетворението от обществените услуги навсякъде – от тоалетните
до администрациите,
както видя с очите
си 19 минути, който 3
седмици преди премиера беше на посещение
точно в Абу Даби и Дубай.
Още - на стр. 11

БАРЕКОВ: ИМА ЗАГОВОР ЗА СВАЛЯНЕ НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ ЦВЕТАНОВ
Евродепутатът Николай Бареков заподозря заговор между вицепремиера Валери
Симеонов и шефа на ПГ на ГЕРБ Цветан
Цветанов. Според него скандалното
изкзване на лидера на НФСБ е опита за
саботаж на управляващата коалиция.
„Защо Валери Симеонов и Недялко
Недялков се опитват да завлекат цялото
правителство и ГЕРБ към дъното със
скандала си с майките и децата?”, запита
той в социалната мрежа Фейсбук.
„Доколкото разбирам Цветанов брани
Симеонов като Матросов на амбразурата.
А Каракачанов се ослушва като гърмян
заек”, написа Бареков в друг свой пост.
„Странно как ужким Валери Симеонов

водеше “война” срещу Домусчиев, а
сега Домусчиев го брани с тяло и гел,
тъй да се каже?”, зачуди се той.
Припомняме, че миналата година
Симеонов влезе в директен сблъсък с
бизнесмена и един от собствениците на
Български морски флот Кирил Домусчиев
за приватизацията на дружеството, а въпросът дори стигна до съда и благодарение на това държавата трябва да получи
58 000 000 лв.
По време на простеста на майките срещу
Симеонов пред МС, той проведе среща
с работодателите в същата тази сграда,
което е много спорен ПР-ход. Сред представителите на бизнеса бе и Домусчиев.

Симеонов по адрес на
децата с увреждания и
техните протестиращи
родители.
Според първата дама
поведението на Симеонов е позор както за
него, така и за неговата

партия (НФСБ). Позор за
него, защото се отнесъл толкова надменно
и присмехулно към
болни български деца и
проблемите на техните
родители. Позор за
партията му, защото го
защитила с нарочна
позиция.

телството. Искането
на протестиращите е
незабавна оставка на
вицепремиера Симеонов.
Освен в София, проте-

сти бяха организирани
и във Варна, Стара Загора, Пловдив, Враца,
Силистра, Плевен и от
българското общество
в Лондон.

ПЪРВАТА ДАМА: ТОВА Е ПОЗОР
"Репликата, изречена от
него преди няколко дни
мога да окачествя само
с една дума - позор",
написа Радева в социалната мрежа Фейсбук
по повод на думите на
вицепремиера Валери

МАЙКИТЕ КЪМ ВАЛЕРИ:
ТИ СИ СРАМ!
Стотици граждани
събра протестът на
майките на деца с
увреждания пред МС.
Те настояха за оставката на вицепремиера
Валери Симеонов. Поводът за акцията беше
неговото нетактично
изказване във връзка
с проекта на закона за
хората с увреждания.
С черни знамена,
плакати „Системата ни
убива”, ”Симеонов, ти
си срам!” и „Вън Валери

Симеонов” премина
протестът на гневните
родители пред сградата на МС.
Гражданското негодувание на протестиращите премина при
засилено полицейско
присъствие.
На протеста майките
на деца с увреждания
донесова ТЕЛКове, за
да докажат, че децата
наистина са болни и
имат нужда от подкрепата на прави-
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Симеонов:
Няма
оставка,
стоя зад
думите си
"Не виждам причини да
подам оставка", заяви
вицепремиерът Валери
Симеонов по повод исканията да се оттегли на
протестиращите майки
на деца с увреждания.
"Човек не подава оставка за това, че казва
истината. Боли - не боли,
това е истината. Стоя зад
своите думи катeгорично", каза подчерта
вицепремиерът. Той
допълни, че когато
политическият съвет на
коалицията ГЕРБ – ОП
поискат оставката му,
той ще я подаде.
"Става въпрос за мнението основно на трима
души - Бойко Борисов,
Красимир Каракачанов
и Волен Сидеров. Когато
те поискат оставката
ми, аз ще я подам по
политически причини",
отсече Симеонов.
Относно исканата
политическа оставка от
БСП след изявлението
му към майките на деца
с увреждания, той заяви,
че протестите на БСП не
го притесняват. "Нормално е политическа
опозиционна сила да
иска оставка. Да си ги
събират, да ги карат с
рейсове от различните
градове", допълни той.
Припомняме, че в
петък - 19 октомври,
докато в зала депутатите
дебатираха по третия
вот за недоверие към
кабинета Борисов-3 от
БСП поискаха оставката
на Симеонов заради
му изказването му към
майките на деца с увреждания, в което той ги
нарече „кресличи жени”
на „уж болни деца”.
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ВСЯКА ТРЕТА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НИ
УДРЯ В КОЛИЧЕСТВОТО НА ГОРИВОТО
Всяка трета бензиностанция у нас ни лъже с
количеството на горивото,
установи проверка на
Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
„Това означава, че ни удрят
в количеството. Зареждаме
20 л, а са ни сипали 18”,
обясни заместник председателя на ДАМТН – Иво
Атанасов.
След взети 1140 проби за
проверки на качеството на
горивата – дизел и бензи-

ни, от бензиностанциите
са изтеглени над 1 милион
литра бензин и 130 000
литра дизел.
По-късно е установено, че
при измерването на бензина има техническа грешка
и след като е преработен,
отново е върнат на пазара.
При 90% от случаите на
несъответствие става дума
за смесване на едното
гориво с другото. „Касае се
за небрежност по време
на транспорт“, обясни още
Атанасов.

РАЗБИХА ПЕЧАТНИЦА ЗА ФАЛШИВИ ПАРИ
В СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ПРОИЗВЕЛА $ 1,9 МЛН. И
€11,5 МЛН.
Специализираната прокуратура и ГДБОП разбиха
печатница за нелегални
банкноти. Тя се е намирала
в подземието на хотел
Кантилена в Слънчев бряг.
В него (б.р. подземието на
хотела) и на още адреси
са открити 11 570 000
фалшиви евро и 1 900 000
долара в различна степен
на готовност.
По думите на заместникглавния прокурор Иван
Гешев това е най-голямата
фабрика за фалшиви пари
за последните 11 години,
а може да се окаже и за
последните 20 -30 години.
Задържани са четирима,
сред които и собственикът
на хотела, който е един
от членовете на групата.
Двама от нейните членове
са с богати криминални би-

ографии в тази сфера, имат
и досъдебни производства.
"Използвани са всички
способи на специалните
разузнавателни средства",
каза шефа на ГДБОП Ивайло Спиридонов.
Групата е наблюдавана
от януари, а досъдебното
производство е образувано през септември.
"Една такава печатница
не работи постоянно, тя
работи веднъж на няколко
години, като произведените банкноти се натрупват
на различни места докато
бъдат пласирани", обясни
схемата Спиридонов.
Намерените банкноти били
с котюри от 500 евро, 100
евро, 50 долара. Разкриването на печатницата е станало с помощта на Сикрет
сървис и Европол.

ДРОГИРАН И ШОФЬОР БЕЗ КНИЖКА
ПРЕВОЗВАТ 19 НЕЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ
Полицията залови четирима мъже, превозвали
19 нелегални мигранти в
района на АМ Марица.
По подаден сигнал на
магистралата в посока
Пловдив, полицаите
спрели кола Мерцедес,
шофирана от 23-годишен
харманлиец, с когото
пътували негов съгражданин на 22 г. и 21-годишен свиленградчанин.
Спрян е и микробус Фиат,
управляван от 22-годи-
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шен от с.Бисер, който
следвал леката кола.След
проверката е установено,
че водачът на микробуса е
управлявал след употребата на дрога, а шофьорът
на Мерцедеса е бил без
книжка.В товарния отсек
на микробуса служителите
на реда открили 19 чужди
граждани между 13 и 26 г.,
сред които 16 афганистанци и 3 пакистанци. Сред
заловените мигранти са 12
непълнолетни момчета.

Едва 43,7%
от престъпленията
у нас се разкриват
Според държавното обвинение
престъпността расте, напук
на твърденията на вътрешния
министър

Е

два 43,7 % от
всички престъпления у нас
биват
ракрити, сочат данни на прокуратурата за 2017-а
година. Друга тревожна
тенденция е увеличаването на броя престъпления в годините, въпреки
че МВР се опитваше да
прикрие тези скандални данни. През 2016 г. са
регистрирани общо 103
773 престъпления у нас,
а през следващата година техният брой се покачва на 106 659, което
е повишение с 2,8 %. Тук
става дума само за регистрираната официално
престъпност у нас.
Данните на държавното обвинение разбиват на пух и прах твърденията на бившия

главен секретар на МВР
и настоящ вътрешен
министър Младен Маринов, който се скъса да
се хвали с намаляването
на престъпността у
нас. 19’ вече многократно пъти Ви разказа как
министерството
на
вътрешните работи
прикрива
множество
престъпления, за да
скалъпи своята статистика и да отчита
по-добри резултати в
битката с престъпността. За подобна прак-

тика призна дори заместник-министърът
на вътрешните работи Красимир Ципов.
Според него в някои
управления на МВР в
страната са констатирани сериозни пропуски и разминавания
при отчитането на
заявените престъпления и реално разследваните.
През 2017 г. у нас са
разкрити общо 46 650
престъпления, а през
2016-а - 49 460.
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US ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ С МИЛИАРДИ ИНВЕСТИЦИИ В ЛУКОЙЛ И ГАЗПРОМ
THE CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM (ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД НА ДЪРЖАВНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯ), КОЙТО УПРАВЛЯВА ОСИГУРОВКИТЕ ЗА СТАРОСТ НА 2 МЛН. ЧИНОВНИЦИ ОТ НАЙБОГАТИЯ АМЕРИКАНСКИ ЩАТ ИНВЕСТИРА $1.1 МЛРД. В РУСКИ ОБЛИГАЦИИ И В САНКЦИОНИРАНИ ОТ САЩ КОМПАНИИ. ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ И ПОЛИЦАИТЕ ОТ ЩАТА СА ПОХАРЧИЛИ СЪОТВЕТНО $872
МЛН. И $658 МЛН. САМО В АКЦИИ НА РУСКИ ДЪРЖАВНИ ФИРМИ ОТ ЧЕРНИЯ СПИСЪК. НАЙ-МНОГО ПАРИ ПРИВЛИЧАТ ROSNEFT, GAZPROM, NOVATEK И SURGUTNEFTEGAS, SBERBANK СЪБИРА $238 МЛН. И VTB $12.5 МЛН. ВТОРИЯТ ПО
ГОЛЕМИНА ПЕНСИОНЕН ФОНД В САЩ – НА КАЛИФОРНИЙСКИТЕ ЩАТСКИ УЧИТЕЛИ, ДЪРЖИ АКЦИИ ЗА $164 МЛН.
В LUKOIL ОТ КРАЯ НА 2017 Г. FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS (ПЕНСИОННИТЕ СИСТЕМИ НА ЩАТА ФЛОРИДА) ИМАТ
ИНВЕСТИЦИИ В РУСКИ КОМПАНИИ ОТ $354 КЪМ 30 ЮНИ 2018 Г.: АКЦИИ ОТ NOVATEK, ROSNEFT, VTB, SBERBANK,
GAZPROM, GAZPROM-NEFT, LUKOIL, SURGUTNEFTEGAS И TRANSNEFT.

България ще прехвърли всичко, което
е натрупала в своя
суверенен фонд за
преструктуриране
на банки, недипломатично казано – за
спасяване от бъдещи
фалити, в Единния
европейски фонд, за
да покриват проблемите на кредитните
институции в целия ЕС, пише Сега. С
други думи, ако при
новия
стрес-тест
на бг банки, който
ще се наложи преди
влизането ни в чакалнята на еврозоната, имаме грижи,
ще бъдем без пари за
реакция. Известно е,
че европейците ще
проверят 6 от нашите трезори. 3 ще
бъдат
най-големите: Булбанк, ДСК и
СИБанк-ОББ-ДЗИ, а
другите 3 ще бъдат
някои от останалите по решение на
инспекторите. Найвероятно едната ще
бъде единствената
банка, която не мина
стрес-тестовете на
БНБ преди 2 години
– Инвестбанк, свърз-

Даваме 400 млн. лв.
за стабилност
на евробанките
Изпразваме целия си резервен
фонд, но ако фалира банка, сами
ще плащаме последствията
вана с Петя Славова,
както и още 2.
Страната ни няма

как да не подпише прехвърлянето
като предварителна

мярка, ако иска да
влезе в Европейския
банков съюз, което

й бе поставено като
условие за приемането в чакалнята на
еврозоната.
Досега
на друга държава не
е поставян подобен
ултиматум, което е
свидетелство за доверието в управлението
на правителството и
централната банка.
Също, както сриналите се със 72% чужди
инвестиции на фона
на миналата рекордно ниска в това отношение 2017 г.
Половината от сумата се очаква да
бъде прехвърлена веднага – това трябва
да стане най-късно до
юли 2019 г., след което
ще плаща останалото
на вноски до 2024 г.
Интересна особеност на сделката е,
че еврофондът ще
поеме разходи на
банки в преструктуриране единствено след решение на
единните
евроинституции.Но
при
фалит на банка, какъвто случай имахме
само преди 4 г., сами
ще покриваме разходите.

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

0878 510 390

СУПЕР
ЦЕНА
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зграждането
на завода за
превръщането
на отпадъците на София в ток и топлина
ще има австрийски
консултанти, стана
ясно от посещението
на кмета Йорданка
Фандъкова. Експертите от Виена, която е
известна като световен лидер в това отношение, имат опита на
инсталациите, които
работят, включително и недалеч от самия
център на техния милионен град, близо до
Гюртела – „колана”,
който опасва с жп линия сърцевината на
столицата на дунавската федерация.
Официализирането на помощта от
страната – председател на ЕС в момента беше скрепено
с подписването на
споразумение
между двете общини, че
кметът на София
Йорданка Фандъкова
и колегата й от Виена Михаел Людвиг ще
продължат сътрудничеството.
„Експертите от Виена енерджи ще предадат опита си за

ГРАДСКА
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лица бе определена за
най-добрия град за живеене в целия свят”,
коментира Йорданка

КМЕТЪТ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА ДИСКУТИРА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА
ЖИВОТА НА МЛАДИТЕ ХОРА,
ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ РЕАЛИЗАЦИЯ С ГИМНАЗИСТИ ОТ
СОФИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА EРАЗЪМ + НА ЕС И СДРУЖЕНИЕ
ЕКОПРОГРАМА, НАРЕЧЕН

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА: ДИАЛОГ С
НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИДЕРИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ, КУЛТУРА И
ГРАМОТНОСТ ЗА МЛАДИТЕ
БЪЛГАРИ. ОСВЕН ВЪПРОСИ,
СВЪРЗАНИ С ЦИФРОВИЗАЦИЯТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА И
ДРУГАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЯ
ПОЛУЧИ В АМЕРИКАНСКАТА
ЗАЛА НА СТОЛИЧНАТА БИБ-

на на дунавския град
за седми пореден път.
„С европейски средства и солидарност в
София вече има изградени модерни и съвременни инсталации за
преработка на отпадъците, а от тях се
произвежда ресурс –
електроенергия и компост. Сега трябва да
се реализира и последният етап от проекта за управление на
отпадъците в столицата ни, а именно изграждането на инсталация за RDF”, добави
още кметът ни.
В последните години двете столици
имат утвърдено сътрудничество в областта на транспорта, транспортната
инфраструктура,
екологията, управлението на отпадъците, борбата с климатичните промени и
в развитието на културата.
В
австрийската
столица днес се подписа и споразумение –
City-to-City Agreement,
между Бизнес агенция
Виена и Столичната
общинска агенция за
инвестиции.

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Кардиология, Кардиохирургия
и Съдова хирургия
www.tokudabolnica.bg

soa@19min.bg

ДИГИТАЛНО, ТРЯБВА ДА УМЕЕМ ДА ОБЩУВАМЕ И ЧОВЕШКИ

Фандъкова при подписването на споразумението. Напомняме, че
тази чест беше оказа-

Съвременно лечение на сърдечно-съдовите
болести – планово и спешно
По договор с НЗОК

www.19min.bg

ФАНДЪКОВА: ОСВЕН

Инсталацията
ни за превръщане
на боклука в ток
и топлина с виенска помощ

управлението на отпадъците в София, а
това е важно, защото
австрийската
сто-
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За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150

ЛИОТЕКА И ПИТАНИЯ ДАЛИ
ОБЩУВАНЕТО ЧРЕЗ СМАРТ
УСТРОЙСТВАТА НЕ ВОДИ ДО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДСИЛВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С АГРЕСИЯТА
В УЧИЛИЩАТА. ПО ТОЗИ ПОВОД КМЕТЪТ НА СОФИЯ ПОСОЧИ, ЧЕ БЕЗСПОРНО ВИСОКИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПОМАГАТ ЗА
КОМУНИКАЦИЯТА. „НО НИЩО
НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ ЧИСТО

7

ЧОВЕШКОТО ОБЩУВАНЕ И
САМО ЧРЕЗ НЕГО МОГАТ ДА
БЪДАТ РАЗРЕШАВАНИ СПОРЕВЕТЕ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА И
МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ХОРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА ИМ
И ТЕХНИТЕ ПОЗИЦИИ И ИНТЕРЕСИ”, КАТЕГОРИЧНА Е ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, ПОСРЕЩНАТА И ИЗПРАТЕНА РАДУШНО
ОТ МЛАДИТЕ ХОРА.

Пълно объркване с
ремонтите на Владая
и АМ Люлин
Ремонтът на
магистралата
не е приключил,
пътят за София в 1 платно

П

ълно объркване настана с неспособността на Агенция
Пътна инфраструктура да завърши в срок ремонта на автомагистрала
Люлин, която се поправя за
н-ти път, въпреки че беше завършена само преди няколко
години. В същото време от
днес АПИ затваря за незнайно
кой пореден, но не и последен
ремонт през последните 7 г.
алтернативното трасе през
Драгичево, Владая и Княжево.
Така целият трафик към София, който в делничните сутрини и неделя следобед и вечер е
чудовищен, ще трябва да влезе в
едно платно на магистралата,
а после все така в теснотия да
премине през Люлин и прочутия
му тунел, след който де факто
започва София, наричан още ускорител за елементрани частици в градския фолклор.

За късмет на АПИ поне
времето, с изключение на
четвъртък, когато ще бъде
ясно, но студено, ще бъде
достатъчно добро за ремонти. И така поне още 20-ина
дни, ако се вярва на метеопрогнозите. Този срок обаче
едва ли ще бъде достатъчен
за приключване на проблемните участъци.

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

8

www.19min.bg
show@19min.bg

ШОУ

НОВИНИ

„ЗАЩОТО СНОЩИ ПРАВИХ...“, НАПИСА ВЪВ ФЕЙСБУК ЛОРД ЕВГЕНИ МИНЧЕВ. С ТОВА МНОГОЗНАЧИТЕЛНО ПОДМЯТАНЕ ТОЙ ОПИСВА СНИМКАТА СИ С ИЗГОНЕНИЯ ОТ ВИП БРАДЪР
ВАЛЕНТИН КУЛАГИН. НАМЕКЪТ Е ЯСЕН, А ИНТЕРЕСНО Е, ЧЕ ПРЕДИ ШОУТО МИНЧЕВ ПУСНА
НЯКОЛКО КАДЪРА С ПАПИ ХАНС, ПОДОЗИРАН ОТ МНОЗИНА СЪЩО ЗА ЧЛЕН НА ТАЗИ ПАРТИЯ. ОКАЗВА СЕ, ЧЕ СВЕТСКИЯ ЛЪВ И КУЛАГИН СА КУПОНЯСВАЛИ ДО ЗОРИ В ИЗВЕСТЕН СТОЛИЧЕН КЛУБ. ЛОРД МИНЧЕВ ПЪК СЕ СТЯГА ЗА ГОДИШНАТА СИ ЦЕРЕМОНИЯ FASHION IDOL,
КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 НОЕМВРИ В ПЛАНЕТ КЛУБ.

Точно преди 20
години Шер създава най-големия
си хит, песента
Believe (Вярвай).
Случайна грешка в
апаратната ражда
най-модерния звук
поне за няколко
сезона, а певицата
на 52 се завръща
на гребена на вълната. Тове е една
от първите песни
с роботизирани вокални ефекти, която въвежда мода в
у
поп музиката.
Следд
катоо прави фурор
въвв всички възможни
жни класации
през
ез 1999 година
ечели няколко
и печели
награди
гради Грами,
р реализира
Шер
и рекорден
екорден брой
концерти
нцерти и печалби.
лби. В момента
звездата
ездата продълва да работи
жава
по мюзикъла за
живота
вота си Шер
редставле– представлеето, който
нието,
едстои да
предстои
де поставен
бъде
на Бродуей. Три
злични актриси
различни
ще влязат в обувте на най-попуките
рната арменка
лярната
вета през разв света
чни периоди
лични
от живота й.

Е
>>ПРОБИ И
ГРЕШКИ С
ВТОРИ СЕЗОН

Радилена отпадна
от Фермата
Радилена Миткова,
Митк
една
от най-емоционалните
най-емоционалн
и колоритни участнички
участничк във Фермата: Съединение
Съединение, отпадна
от шоуто без да
д извоюва
нито една точка на арената за дуели. 25-годишната
25-г
студентка по право
загуби и четирите
изиграни
бит
битки срещу
еми
емигрантката в Лондон
Росица
Росиц Йончекоят въпреки
ва, която
контузия си,
с успя да
запише втора победа на
к
Арената, след като
надви богатата наследница
н
Гергана още в първия
пъ
дуел
сез
в четвърти сезон.
Макар
и с видимо преимущество
преи
за Росица, шестият
дуел
шест
във Фермата 4 не мина без
напрегнати моменти
и обмоме

рати. За първи път в историята на предаването двамата
дуелисти завършиха игра за
равно време. В четвъртата битка, която можеше да
обърне изхода на дуела, разликата между Радилена и Росица бе едва една стотна от секундата. Победата на Росица
Йончева в дуела автоматично
й даде правото да се състезава за мястото на фермер на
седмицата.

show@19min.bg
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Йорданка Христова с прощален
концерт в НДК

ЛОРД МИНЧЕВ КУПОНЯСВА С КУЛАГИН

Хитът
на Шер
Вярвай
стана на
20 години
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Нови заподозрени и още
заплетени моменти предстоят във втория премиерен сезон на Проби
и грешки. Сериалът
започва на 26 октомври
по бТВ Комеди и ще се
излъчва всеки делничен
ден от 22:00 ч. В първия
сезон ситкомът се опита
да преобърне представата, че едно убийство не
може да бъде комедия.
Заслугата на това бе и
на младия адвокат от
Ню Йорк – Джош Сегал,
представен в различен
и идеалистичен образ.
Въпреки работата му с
неквалифициран екип в
импровозиран офис, това
далеч не променя оптимизма му за успех. Адвокатската мисия на Сегал
продължава и във втория
сезон. Този път той
трябва да защити своята
ексцентрична клиентка
Лавиния Пек-Фостър,
обвинена за убийството
на съпруга си.

страдната
прима
Йорданка Христова
призна, че ще се оттегли от активната работа
на сцена. Изпълнителката, която навърши 75, ще
зарадва феновете си със
самостоятелен концерт
в първа зала на НДК след
по-малко от месец – на 19
ноември. Това обаче ще е
последната й по-мащабна
изява пред публиката. „Едва
ли ще имам сили. Все пак напредваме в годините. След
пет години не знам в каква
гласова форма ще съм“, откровена бе звездата пред

Балет Арабеск с
нов спектакъл

На 24 октомври в Музикалния
театър предстои премиера на
сатиричния балет The Bingo
Project, представен от трупата
на балет Арабеск и актьора
Ники Станоев, с участието на
Bingo Symphony Orchestra.
Идеята за антиутопия стои
в основата на спектатъла.
Действието се развива в
неопределено бъдеще, в
което глобалното затопляне
е станало реалност. Историята продължава в много
посоки и предлага амалгама
от драма, трилър, комедия и
романтика. Създаването на
Bingo Symphony Orchestra е
свързано конкретно с балетния спектакъл. Групата прави
своя модерен прочит на
класическите произведения
на Стравински, Шостакович,
Прокофиев, Барток и Чайковски. Музикантите съчетават
музиката на Пиацола и Шнитке с първичната непосредственост на джаза и рока.

бТВ. Това е и причината концертът в НДК да протече
под надслов Музикалната
изповед на Йорданка Христова. 55 години – срещи,
раздели, полети, ежедневие,
разкаяние, страст и много,
много любов. Още през пролетта пък певицата каза

сбогом на феновете си в
Куба. Там тя изпя популярни
кубински и български песни,
а в програмата се включиха
и приятелите й Фара Мария
и Боби Каркасес. Концертът
завърши с Моя страна, моя
България, която изправи на
крака публиката.
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ХОРОСКОП

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

Девите да бъдат понастоятелни в делата
си днес. Неочаквани
добри новини за Везните.
Стрелците да внесат ред
в мислите си. Козирозите
отбелязват стъпка напред в
развитието си.
Рак

Везни

Козирог

Старайте се да
разбирате и вниквате в позицията
на хората около
себе си и ще ви бъде по-лесно в делата. Някои от вас ще
получат допълнителна сума,
премия или друга печалба,
с която ще решите текущите
си задължения.

С целенасочени действия ще
продължите
да работите в
областта, която ви интересува,
налагайки своя стил. Знанията
и уменията ви са факт, с който
се съобразяват партньорите
и често им дават предимство
при вземане на решенията си.

С добро
настроение
ще преминете
през днешния
ден. Неочаквани добри
новини ще повдигнат
самочувствието Ви.
Благоприятен ден за
запознанства и романтични забежки.

Днес отбелязвате важна стъпка
напред в професионалното
си развитие. Радвате се
на добри възможности,
от които бихте могли да
се възползвате заедно с
хората, с които работите.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Обзети сте
от творческа
енергия и това си
личи по ентусиазма ви. Споделете работата и отговорностите си
с хора, които уважавате и
ще постигнете по-добри
резултати. Ще се изненадате от бързината, с която
ще осъществите своя
печеливша идея.

Водолей

Денят ще
започне с добра
възможност да
финализирате
проекта, с който ви
свързват финансови очаквания. Това ще повиши
увереността ви, че скоро
ще можете да имате
повече от нещата, които
желаете.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Близнаци

Получава се разминаване между
артистичната ви
натура и амбициозния ви дух. Нещата ви не
се подреждат както бихте
желали, и за това е нужно
да се замислите. Една
среща с близък човек, ще
промени хода на събитията в положителна посока.

Дева

В делата си
бъдете настоятелни, това
е начина да
защитите интересите си.
Не изпускайте момента
да постигнете намеренията си днес, в случай,
че някой се опита да ви
възпре.

времето

Стрелец

Внесете ред в
мислите си и
подредете по
важност приоритетите си. Денят е подходящ и за нови начинания,
сред които на първо
място ще са онези, които
ви подсказва сърцето. В
тази връзка ще отделите от
времето си за срещи.

Риби

Имате известни
колебания днес
относно по-нататъшните си действия на работното място.
Изправени сте през труден
избор, затова не избързвайте
с решението си. Посъветвайте се с хората около вас и
се опитайте да разберете и
тяхната гледна точка.

min: 2о max: 20о

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
9°, максималната 18° .

min: 7о max: 17о

min: 4о max: 16о

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 11°,
максималната 18°.
В Перник ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде
5°, максималната 17°.

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:
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: 9о max: 19о

Велико Търново

Перник

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Варна

София

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
9°, максималната 19°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

min: 4о max: 17о

В София ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 7°,
а максималната 17°.

Пловдив

Бургас

min: 11о max: 18о
min: 5о max: 17о

min: 9о max: 18о
Сандански

Кърджали

min: 5о max: 17о

min: 7о max: 16о
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София 1000,

Русе

Видин

Днес времето ще бъде
предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 5°,
а максималната 19°.

Не се колебаете
дълго днес преди да предприемете стъпка,
която някои хора около
Вас преценяват като
твърде рискована. Имате
добър усет за нещата и
той няма да Ви изневери.
Постигате забележителни успехи в преговорите,
които ви предстоят.

новини

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Приятни развития ще върнат
доверието и
вярата ви в
доброто. Ще получите
каквото очаквате и то ще
ви позволи повече удобства в живота. Други ще
помислят за нов бизнес.

www.19min.bg

СВЯТ

23.10.2018
брой 2178

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

В

ицепремиерът и външен
министър
Екатерина
Захариева
допусна
пореден
непростим
дипломатически гаф,
като нарече „коронован принц” приемащ
домакин в Абу Даби,
докато
терминът
е „престолонаследник”. Знаменателен е
фактът, че президентът на Обединените
арабски
емирства
и емир на Абу Даби –
най-голямото и найбогатото от тях,
не прие министърпредседателя на България и неговата делегация, в която кой
знае защо предвид
темите на срещите
– изкуственият интелект и агнетата,
влизаше и най-важният – финансовият
министър. Думите
на Захариева са сигурен знак, че и занапред няма да бъдем
третирани достойно от ОАЕ, където
предстои откриване

Захариева „коронова”
принц, делегацията
ни неприета от
главата на ОАЕ,
мълчим за С. Арабия
Външният министър
и вицепремиер с
пореден непростим
дипломатически гаф
на наше посолство.
Още по-интересно
е защо не външният, а министър на
щастието и всякакви други чиновници
забавляваха Захариева. Ако тя е там за
работа,
вероятно
щеше да има разговори със съответния

титуляр, а не с треторазредните членове на кабинета, още
повече е вицепремиер,
което добавя ранг.
Най-скандална,
разбира се, е липсата на каквато и да
било позиция на България относно ужасното убийство на

световноизвестния
журналист Кашоги
в саудитското консулство в Истанбул.
От Тръмп до Ердоган,
всички
държавници
изразиха позиции, а
някои. Като американската
страна,
бяха подложени на
остра критика от
обществото и медии
като Вашингтон Поуст, на който дописник беше накълцаният жив саудитец,
даже промени твърдостта на своята.
И вероятно ще бъде

принудена да наложи
санкции на мракобесния режим в кралството. Апропо, на
фона на това международно
презрение, ние очакваме
на гости престолонаследника Сюлейман, който отрича, но е подозиран
като поръчител на
убийството.
Експертите напомнят,
че през последните
месеци по негово нареждане от различни
дъргжави бяха отвлечени и изчезнаха безследно трима
принцове, несъгласни с диктатурата
му. Похитен беше
дори
ливанският
премиер Харири, който едва бе спасен и
бе върнат в родината си след намесата
на Путин и Макрон.
Вината му беше, че
е изгубил изборите
от Хизбула, с което
се затвърди съюзът
Иран – Сирия – Ливан,
останал непробит от
С. Арабия и Израел.
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СПОРТ
НОВИНИ

Дърева
пуши във
Варщайнер

ФЕХТОВАЛЕН КЛУБ МЛАДОСТ СЪС 7 МЕДАЛА
ОТ РАЗЛИЧНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УИКЕНДА
Спортният клуб по фехтовка Младост спечели цели седем медала от различни състезания през изминалия уикенд. В Бургас
състезателите на клуба в различните възрасти завоюваха шест отличия по време
на турнира за купа Кросар. Състезанието
бе част от турнира Купа България и бе за
момичета и момчета в три различни възрастови категории. При момичетата до 11
години в надпреварата на сабя представителката на клуба Елия Бърдарова стигна
до златния медал. Бронзовото отличие в
тази възраст заслужи друга възпитаничка
на фехтовален клуб Младост – Десислава

Генкова. При момичетата до 13 години
Ния Нанчева също спечели бронзовото
отличие.
В юношеското направление клубът
спечели още три медала. При най-малките (б.р. до 11 години) Стефан Енев
завърши на третото място.В по-горната
възраст (б.р. до 13 години) Никола
Господинов също завърши трети. При
най-големите (б.р. до 15 години) представителят на клуба Александър Панев
спечели бронзовото отличие.
През уикенда в Пловдив се проведе и
състезание, кръг от турнира Купа Бълга-

рия, на рапира за кадети. Състезателят
на клуба Михаил Георгиев достигна до
финалите на турнира и завоюва бронзов
медал.

Бербатов пуска книгата си

Автобиографията на един от най-добрите ни
футболисти ще бъде представена на 10-и ноември
Димитър Бербатов обяви,
че първата му автобиография е готова и ще излезе от
печат на 10 ноември. Бившият нападател на Тотнъм и Манчестър Юнайтед

и рекордьор по голове за националния тим на България
разказва от първо лице за
близо 20-годишната си кариера.
Книгата е озаглавена По

www.19min.bg
in.bg

23.10.2018
брой 2178

моя начин и излиза на български език. Бербатов разкри, че по-късно ще има и
издание на английски.
„Готова е! Книгата, която отдавна чакате - моята
първа и единствена автобиография, ще бъде налична
от 10 ноември, ако предварителните поръчки не са я
изчерпали“, написа Бербатов в своите страници в
социалните мрежи.
Нападателят още не е обявил официално края на своята кариера. Той е без отбор
от началото на 2018 г., когато напусна индийския Керала бластърс. В местната
Суперлига Бербатов вкара
един гол в девет мача. Преди

Бирарията, която
е избрала за свое името на популярното
пиво Варщайнер, не
е лоша, но има нещо
неприятно. Ако седнете в бившата й
градина, която сега
е закрито отвсякъде помещение, ще се
умиришете на цигарен дим. Ако изберете вътрешния салон

пък, много е възможно дрехите ви да поемат миризмите от
кухнята, а пърженото, знаете, върви
с бира. При нашето
посещение от масата, заета от моралистката Велислава
Дърева и сътрапезници в същия странен, най-меко казано,
стил се носеше як

тютюнев дим. Освен, че е нарушение
на закона, пушенето на закрито показва и крайна не-
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толерантност към
околните, защото е
известно, че вреди
много повече на непушачите.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

това игра за гръцкия ПАОК
между 2015 и 2016 г., но след
напускането му беше без отбор близо година.
Бербатов обясни, че чака
добро предложение от чужбина, но ако не получи,
може да сложи край на кариерата.

Тервел Пулев се раздели с треньора си
Тервел Пулев взе решение да се раздели с досегашния си треньор Борислав Бояджиев. Занапред
опитният специалист иска да се съсредоточи
върху собствената си академия, която се намира
в центъра на братя Пулеви в София. Наставникът
вече има успехи с академията си. Неговият възпитаник
Уилям Чолов стана европейски шампион за юноши на първенството в
Анапа (Русия). Бояджиев се грижеше за Тервел в цялата му досегашна
кариера като професионалист. Пулев вече има по-високи цели и се
нуждае от специалист, който постоянно е до него.
Все още не се знае, кой ще застане в ъгъла на българския боксьор за
боя му в събота с италианеца Леонардо Бруцезе. Мачът за пояса на
Европейския съюз ще бъде погряващ за спектакъла Кубрат Пулев Хюи Фюри. Много е възможно наставникът на Кобрата - Ули Вегнер да
напътства и по-малкия брат Пулев.

УЛ. МАЙЧИНА СЛАВА
МЕЖДУ БОЯН МАГЕСНИК
И МИМИ БАЛКАНСКА
Улица Майчина слава, в дните на протест на майките на
инвалиди, звучи като твърде
актуално име. Изобщо,
българските майки, които
изнесоха цялата трагедия
на прехода, преди него
на соца, още по-преди на
монархическия режим,
а до него на османското
иго, заслужават слава, поголяма от класическите
mamme italiane например. Улицата, посветена
на тях, обаче е набутана
между линиите и никому
неизвестната жп спирка
Христо Смирненски. От
другата й страна пъкх е
река Слатинска. Успоредни на улицата от другия
бряг на реката е ул. Мими
Балканска на оперетната ни
звезда на всички времена,
а от другия бряг на релсите
– ул. Боян Магесник. Да, и
такава имаме в града.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.05 Още от деня коментарно
предаване/п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок сутрешен информационен блок с водещи Ели
Гигова, Боряна Каменова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев
08.30 По света и у нас Информационна
емисия
08.45 На този ден
08.50 Култура.БГ предаване за култура с
водещи Анна Ангелова, Александра Гюзелева, Михаил Заимов и
Димитър Стоянович
09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвременен
начин на живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А.Щерев
10.45 Спортисимо спортно-развлекателно предаване/п/
11.15 Дързост и красота тв филм /4009
епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информационна
емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно:„Храна за
душата“ /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 анимационен филм
14.50 Космически кораб„Догстар“ 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 /4010
епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно:„Храна за
душата“ кулинарно предаване
с водещи Елена Петрелийска и
Николай Петров
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно предаване с водеща Славена
Вътова
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.20 Още от деня коментарно
предаване
19.00 Стани богат тв игра с водещ
Михаил Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусионно
предаване с водеща Добрина
Чешмеджиева
22.00 Системата тв филм /10 епизод/
(12)
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата тв филм /13 епизод/
(14)
00.20 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Системата тв филм /10 епизод/п/
(12)
03.20 История.bg Септемврийско
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ТВ ПРОГРАМА
въстание/п/
04.20 Брат за брата тв филм /13
епизод/п/(14)
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. 39
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.3, еп. 41
16.00 Премиера:„Алиса в страната на
любовта“ - сериал, с.2, еп. 33
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Скъпи наследници“ сериал, с.1, еп. 127
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Искрите на отмъщението“ - сериал, с. 1, еп.31
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.6,7
01.00 „Дневниците на вампира“ сериал, с.7, еп.7
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.20 „Опасни улици“- сериал, с.11,
еп. 82
NOVA
05.20 „Костюмари“ - сериен филм, 6
сезон /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
14.30 „Прости ми“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме“ (премиера) - сериен
филм
17.30 „Господари на ефира“ - забавно
предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 -„Златната
топка“
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Анатомия
на гнева“ (премиера) - сериен
филм, 6 сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) риалити шоу
22.30 „София - Ден и Нощ“ (премиера) риалити сериал
23.00 „Господари на ефира“ - забавно
предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 - риалити шоу,
на живо от Къщата
00.30 „Хотел„Халсион“ (премиера) сериен филм
01.30 „Костюмари“ - сериен филм,
6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето“ - сериен
филм
03.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
05.20 „Национална лотария“ /п/
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
11 /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
16.20 „Бели мадами“ - криминална
комедия с уч. на Шон Уейънс,
Марлон Уейънс, Джейми Кинг,
Франки Фейсън, Локлин Мънро,
Джон Херд,Бизи Филипс, Тери
Крюз 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 „Влакът трезор“ - екшън с уч. на
Уесли Снайпс, Уди Харелсън,
Дженифър Лопес, Робърт Блейк,
Крис Купър и др.
00.20 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 1 /п/
01.20 „Звездни рейнджъри: Мародер“
- екшън-фантастика с уч. на
Каспър Ван Диен, Йолен Блалок,
Степан Хоган и др. /п/
03.30 Еротичен телепазар
KinoNova
05.45 „Нощна смяна“ - сериал, сезон
1 /п/
06.45 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 6
08.50 „Зуум: Академия за супергерои“
- приключенска комедия с уч.
на Тим Алън, Къртни Кокс, Чеви
Чейс, Спенсър Бреслин и др. /п/
11.00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 1
12.00 „Желязната лейди“ - биографична
драма с уч. на Мерил Стрийп,
Джим Броудбент,, Александра
Роуч, Хари Лойд, Оливия Колман,
Джон Сешънс и др. /п/
14.00 „Холивудски новини“
14.30 „Изпитание за любовта“ - драма
с уч. на Катрин Хейгъл, Логан
Бартоломю, Дженюъри Джоун,
Дейл Мидиф, Макензи Астин,
Клиф Дии Йънг и др.
16.20 „Джак Ричър“ - криминален екшън с уч. на Том Круз, Розамунд
Пайк, Ричард Дженкинс, Дейвид
Ойелоуо, Вернер Херцог, Робърт
Дювал и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 9
21.00 „Мисия: Ноември“ - екшънтрилър с уч. на Пиърс Броснан,
Олга Куриленко, Люк Брейси, Уил
Патън, Бил Смитрович, Елиза
Тейлър, Катерина Скорсоне и др.
23.15 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 9 /п/
00.15 „Хатфийлд и МакКой“ - исторически филм с уч. на Кевин Костнър,
Бил Пакстън, Том Беринджър,
Пауърс Бут, Джена Малоун, Андрю Хауърд, Линдзи Пулсифър,
Ноел Фишер и др., I част
FOX
05.10 Империя - втори сезон, еп. 6
06.00 Сирени - втори сезон, еп. 13
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 12
06.45 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 13
07.10 От местопрестъплението: Маями,
еп. 22
08.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 23

08.55 Агентите на ЩИТ - трети сезон,
еп. 2
09.50 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 14
10.50 Кости - девети сезон, еп. 12
11.40 Кости - девети сезон, еп. 13
12.35 Смешни хора, еп. 1
15.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 24
16.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 1
17.10 Агентите на ЩИТ - трети сезон,
еп. 3
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 14
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 15
19.00 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 15
20.00 Кости - девети сезон, еп. 14
21.00 Кости - девети сезон, еп. 15
22.00 911 - първи сезон, еп. 3
22.55 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 23
23.50 Излъжи ме - трети сезон, еп. 6
00.50 Високо напрежение - първи
сезон, еп. 15
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 3
02.30 Империя - втори сезон, еп. 7
03.15 Не си мой тип - първи сезон, еп. 9
03.40 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 4
04.25 Уейуърд Пайнс - първи сезон, еп. 5
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.6
08.15 „Бандата на Оушън 2“ - екшън,
комедия, криминален (САЩ,
2004), режисьор - Стивън Содърбърг, актьори - Джаред Харис,
Джордж Клуни, Мат Деймън,
Анди Гарсия, Дон Чийдъл, Бърни
Мак, Джулия Робъртс, Кейси
Афлек, Скот Каан, Венсан Касел,
Еди Джеймисън, Катрин ЗитаДжоунс,Брад Пит и др.
11.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.6
13.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
14.00 „Бродуейска терапия“ - комедия
(САЩ, 2014), режисьор - Питър
Богданович, актьори - Катрин
Хан, Тейтъм О‘Нийл, Рис Айфънс,
Уил Форте, Имаджин Потс, Остин
Пендълтън, Сибил Шепард, Оуен
Уилсън, Дженифър Анистън,
Луси Пънч и др.
16.00 „Еверест“ - драма, приключенски,
биографичен (Великобритания,
Исландия, САЩ, 2015), режисьор
- Балтазар Кормакур, актьори Джейсън Кларк, Анг Пула Шерпа,
Томас Райт, Мартин Хендерсън,
Джейк Джиленхол, Том ГудманХил, Робин Райт, Емили Уотсън,
Кийра Найтли, Сам Уортингтън,
Майкъл Кели и др.
18.45 „Бандата на Оушън“ - екшън,
комедия, трилър, (САЩ, 2001),
режисьор - Стивън Содърбърг,
актьори - Джордж Клуни,
Джулия Робъртс, Мат Деймън,
Анди Гарсия,Брад Пит и др.
21.00 „Ритни камбаната с финес“ (продължение) - драма, комедия
(САЩ, 2008), режисьор - Роб Райнър, актьори - Джак Никълсън,
Шон Хейс, Роб Мороу, Бевърли
Тод, Морган Фрийман и др.
23.30 „Бютифул“ - драма (Мексико,
Испания, 2010), режисьор Алехандро Гонзалес Иняриту,
актьори - Хавиер Бардем, Едуард
Фернандес, Марисел Алварез
и др.
02.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.6
04.45 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин със Златимир Йочев
09.30 Пътеводител на здравословната

КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА ВРЕМE

www.19min.bg
show@19min.bg

15

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 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /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 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
22.10 Линиите на Уелингтън - исторически сериал
23.00 Ковбой - сериал, криминален
00.00 Новините ON AIR /п./
00.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /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 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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Мечтатели - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Светът на Майли Сайръс - 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 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
02.30 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки/Светозар
Димитров /п./

Водоравно: Работещо момиче. Делир. Тетевен. Син. Рок. Динора. Водород. Лара. Васил. Лале. Ита. Рем. Гонади. Он. Донадони. Оби. Нора. Ананас. Чакона. Ат. Нан. Паве. Академик. Хъс. Васа. Ис. Ма. Пир.
Ренан. Аар. Оксиданти. Анто. Еони. Делко. Анекс. Злак. Ера. Ева. Маи. Акт. Оже. Метан. Лами. Полонеза. Ик. Димят. Раковина. Еноти. Аретир. Чинари. Пралина.
Отвесно: На дива роза пъпки нежни. Беносен. Касис. Еве. Мен. Гол. Диманов. Риека. Пяна. Тирол. Донев. Дос. Мотор. Терор. Гора. Аран. Мел. Ти. Колона. Асенизатори. Рот. Дани. Акант. Лиана. Мед. Ла. Ата.
Аида. Некар. Котиледон. Дин. Ека. Зора. Мена. Ибанес. Ал. Клавел. Сивори. Инам. Анкета. Ити. Черато. Аниматор. Минин. Пена. Анис. Каро. Арикара.
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Звезден гост

Само няколко дни преди един от най-важните си двубои голямата ни
звезда в бокса Кубрат Пулев релаксира в хотел Маринела.

Бате Гошо:

Знаете ли, че ако
доближите до
ухото си портмоне,
ще чуете как вътре
тихичко рови
правителството.
Иво Сиромахов

-----------------------------------------Пернишки диетолози
съветват:
Най-добрият начин за

>>СУДОКУ
лесно

23.10.2018
брой 2178
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отслабване е фрактура на
долната челюст
:) :P :D

Голямата реформа иде!
Министерството на отминалото председателство
ще бъде пренаименовано
на Министерство на
Изкуствения интелект и
технологиите
Валери Тарандов
:) :P :D
По клинчето и пазарската
чанта посрещтат, по задника изпращат.
Дубайска поговорка
Валери Тарандов
:) :P :D
Цигани бият полицаи, но
ги е страх от рокери... Да
ползваме рокери, вместо
полиция за вътрешния
ред!
:) :P :D
Жените се влюбват в това,
което чуват. Мъжете - в
това, което виждат. Затова
жените се гримират, а
мъжете лъжат.
:) :P :D
Купих на жената за рождения ден кутийка пудра. От
време на време, добавям
по малко брашно, да й
стигне за по-дълго.
:) :P :D
Щом досега от Вселената
никой не се е свързал
с нас... значи там има
разум.
:) :P :D
- Защо гърците са ниски
на ръст?
- Защото бащите им казвали: "Като пораснете, ще

умерено

трябва да работите!"
:) :P :D
ДОБРЕ,ЧЕ ИЗМИСЛИХА
ФЕЙСБУК, ДА ИМА БЪЛГАРИТЕ КЪДЕ ДА ПРОТЕСТИРАТ И ДА НЕ ПРЕЧАТ НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ !!!
:) :P :D
Патриотът Пешо толкова
се впечатли от филма за
санбернара Бетовен, че
кръсти каракачанката си
Панчо Владигеров...
:) :P :D
На сватбеното тържество
килърът-младоженец по
навик очисти свидетелите...
:) :P :D
Точка от плана на любящата съпруга:
Да направя тутманик на
тиквеника.
:) :P :D
Баща приспива детето.
След 20 минути идва
майката.
- Заспа ли вече?
- Да, мамо, заспа.
:) :P :D
- Скъпи, кажи ми нещо, че
да се почувствам жена!
- Права си!
:) :P :D
Адам пита Ева:
- Хайде, скъпа, ще се съблечеш ли сама или трябва
да чакам до есента да ти
окапе листото?
:) :P :D
По-лошо от това синът
ти да сваля порно е
дъщеря ти да качва...

:) :P :D
Не разбирам хората, които
като се напият и пращат
СМС-и на бившите си.
Аз обикновено така се
напивам, че единственото, което бих написал е
завещание.
:) :P :D
Кактус - това е дълбоко
разочарована от живота
краставица!
:) :P :D
Снощи у нас дойде подпийнал съседът и потърси
политическо убежище...
След него дойде съседката
с точилката и погази всички норми на международното право.
:) :P :D
Има жени, на които мъжете
им казват "мила" и те се
разтапят. Има жени, които
казват на мъжете си "мили"
и той отива да мие.
:) :P :D
Моля Ви, гледайте по-позитивно. Това ЛОКО СОФИЯ
можеше да е с правописна
грешка..
:) :P :D
Проблем с алкохола е,
когато влизаш в бара и
барманът те познава, а ти
него - не!
:) :P :D
Заплатата на българина
все повече заприличва
на хибриден автомобил
- половината за бензин,
а другата половина за ТОК...

трудно

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

