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ЛИСТОПАД
Стрес от настъпилото оплешивяване. Такова е едно
от обясненията за резкия спад във формата на
Григор Димитров, който посрещна годината като
номер 3 в света на мъжкия тенис, а ще я изпрати
далеч извън десетката. Интересно е, че на неговата
възраст започна да оплешивява и друг секссимвол
и суперзвезда на българския спорт със световна
известност. Става въпрос за Димитър Бербатов.

Откриха най-древните
непокътнати останки на кораб
(на над 2400 г.) край българския
бряг на Черно море

Установиха 9 типа
микропластмаса
в човешките черва

Учени: Не слагайте
хартия върху седалката в
обществените тоалетни,
по-вредно е

Кравата-беглец
Пенка очаква теленце

Жените имат по-силен
имунитет от мъжете
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Касата ще плаща най-евтиното
лекарство, ние – доброто

Клиниките ще трябва да спазват и финансов стандарт и да не
лекуват с медикаменти, които могат да
увеличат дълговете на
болницата, постанови
Надзорният съвет на
НЗОК, пише Капитал.
Приет е нов бюджет и
над 40 страници промени във всички основни
здравни закони. В бюджета за следващата
година са предвидени
490 млн. лв. повече от
тази година. През 2019
г. институцията ще
финансира
здравни
услуги и лекарства на
обща стойност 4.35
млрд. лв. и всичко това
от нашите пари, но
ще икономисват от
нашето здраве. Въвеждат се нови, скастрящи пациентите параметри за заплащане
на прегледи и лечение
в болница, както и на
лекарствата. Според
шефката на надзорния
съвет Жени Начева,
законопроектът тръгва към МС "абсолютно
консенсусно".
Сега лекарите ще
могат да изписват

При 1/2 млрд. лв. повече за здраве
през 2019 г. от нашите пари

за лечение само „найразходоефективния”
медикамент
за съответното заболяване, т.е. найевтиния възможен
вариант. В момента
лекарите имат право да изписват различни медикаменти
за едно заболяване,
като Здравната каса
поема част от стойността, а пациентът си доплаща, ако
иска по-скъпата терапия. Според новото
правило, ако лекарят

изпише по-скъп продукт, пациентът ще
трябва да плати цялата му стойност,
като здравната каса
вече няма да покрива
„разходонеефективни” лекарства.
Поправката важи не
само за медикаментите, които имат
аналози, а и за всички
останали, които не
са еднакви по състав
и действие. Така, ако
има 10 медикамента,
които лекуват рак на
бял дроб, ще се изпис-

>>ОРГАНИЗИРАТ КОНТАПРОТЕСТ
СРЕЩУ МАЙКИТЕ
Вицепремиерът Валери Симеонов ще бъде подкрепен
с контрапротест на протеста,
на който поискаха оставката му. Той ще се проведе в
сряда, от 10:00ч., пред МС.
Сред организаторите са:
Националното сдружение на
превозвачите и търговците
на горива, Национално сдружение Българска домашна
ракия и Национално обединение на младите фермери.
„Моля, организираният
протест в моя подкрепа да
не се състои, благодаря на

организаторите - чувствам се
достатъчно уверен”, призова на свой ред Симеонов в
специално изявление в МС,
предаде Фокус.

ва само най-евтиният.
Не всяко лекарство
обаче е подходящо за
всеки болен, а голяма
част от тях просто са непосилни като
цена за пациентите.
Скандалното е, че лекарите ще бъдат санкционирани, ако си
позволят да изпишат
не най-евтиното лекарство. Предвидени
са глоби от 1000 до
2000 лева.
Онкологичните лекарства вече няма да
се плащат отделно.

Текстът
предвижда лекарствата за
химиотерапия вече
да станат част от
клиничните пътеки
за лечение в болници, които на свой ред
няма да могат да лекуват пациентите
със скъпи лекарства.
Това е поредната
геноцидна мярка на
НЗОК, която се въвежда при все по-нарастващ бюджет. Вече
се въведоха и невивиждано досега лимити за ползване на високотехнологичната
апаратура, като лъчетерапията. Друга
икономия на касата
доведе до нови квоти
за заплащане на редица медицински изделия.
Верояно Здравната
каса продължава да
трупа дългове, което
призна по-рано и Жени
Начева. Припомняме,
че тази година нашумя
скандалът със задълженията на НЗОК към
чуждестранни здравни заведения. Размерът им възлезе на 271
млн.лв, като 133 млн.
лв. от тях са от просрочени дългове. Покрай
задълженията

Каракачанов: Правителството
не трябва да пада
„Година и половина се занимавам с глупости”, заяви пред
журналисти вицепремиерът,
министър на отбраната и
лидер на ВМРО Красимир
Каракачанов по повод на
конфликтите в ОП. "Една година
и половина се правих на "синя
каска", опитвам се да балансирам между някакви настроения.
Оттук нататък губим много
време, вместо да се занимаваме
с нещата, които са заложени в
програмата на ОП - по темата с
нелегалната емиграция, битовата

и циганската престъпност, демографската криза. Честно казано,
стига толкова. Ако ще работим,
да работим”, отсече той.
„Мисля, че правителството не
трябва да пада”, заяви той по
повод на скандала около Валери Симеонов. "Протестиращите майки се борят за правата
на своите деца и мисля, че
правителството направи
много за тях - допълнително
150 млн.лв. Ако аз получа 150
млн.лв. за армията, ще бъда
щастлив", допълни още той.
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ондът за лечение на
деца в чужбина ще
се закрие, а функцията му ще изземе
НЗОК, потвърдиха от МЗ, съобщава Дарик. Мярката е част
от „реформите“, които ще
предприеме ресорният министър Кирил Ананиев, заедно с
обединяването на Изпълнителната агенция по трансплантация и Изпълнителната агенция Медицински одит.
Не е ясно обаче дали ще се закрие и Общественият съвет на
Фонда който обсъждаше заявленията на родители на болни
деца. Министър Ананиев заяви,
че предстои дискусия дали той
да остане или ще бъде сформиран друг орган, който да изпълнява неговите функции. Според
зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева пък
„това не е най-важният въпрос”.
Пациентски
организации
вече коментираха, че това е
„експеримент с болните деца,
който не трябва да се прави.
Според тях касата няма капацитет да извършва функциите на Фонда, както и да
обработва заявленията на
родителите, които понастоящем постъпват. На свой ред
Жени Начева, която е сред
членовете на Надзорния съвет и един от инициаторите
на промените, коментира, че
прехвърлянето на Фонда към
Касата щяло да увеличи административната тежест и
Касата имала компетенции в
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Ликвидират Фонда
за лечение на деца

Здравната каса поглъща
животоспасяваща
независима институция
тази посока.
Основен момент обаче е, че
досега Фондът заплащаше лекарства, за които в страната
ни няма притежател на разрешение за употреба, а НЗОК по
закон няма право да заплаща
такива лекарства, каза председателят на организацията
Станимир Хасърджиев.
Според него ще възникне и
проблем с това, че досега Фондът заплаща включително
разходите за престой, придружител на дете и настаняване, а няма регламент, според
който НЗОК да плати тези

разходи. В момента фондът
заплаща и медицински изделия, необходими за лечението на деца в чужбина, които
НЗОК не плаща.
Предвид постоянно възникващите икономии на НЗОК, притесненията на организациите
далеч не изглеждат безпочвени.
Сега пострадали от поредната
здравна реформа могат да се
окажат болни деца.
Промените предстои да се
обсъждат от Националния съвет за тристранно сътрудничество и МС, след което да се
гласуват в НС.

РАДЕВ НАМЕКНА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА
„По корупция, неравенства,
свобода на словото България
се нарежда до редици държави от субсахарска Африка и все
по-трудно се вписва в европейския пейзаж”, заяви президентът Румен Радев на срещата
си със студенти от ПУ Паисий
Хилендарски. Според него на
страната ни е проиграла голяма
част от възможностите, които
предоставяше членството в ЕС.
„България не само заседна на
дъното на Европа, но ние значително изостанахме от бившите
социалистически държави, с
които преди години споделяхме сходни условия”, констати-

ра държавният глава.
На въпрос дали ще създава партия Радев заяви, че би покрепил
всяко политическо движение,
което работи за възстановяването
на демократическите принципи и

модернизацията на България.
„Ако сегашната политическа класа, в рамките на сегашната конституция е неспособна да решава
проблемите, българите могат
да потърсят и конституционна
промяна, а тя може да придобие
различна форма и ще зависи от
гражданите”, каза още Радев,
запитан дали е дошло времето за
президентска република.
“Безконтролната власт ражда
цинизъм”, заяви президентът по
повод на скандала с вицепремиера Валери Симеонов заради
репликата към майките на болните деца, които нарече "кресливи
жени с уж болни деца".
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БСП СЕ ГОТВИ ЗА
ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ
„Стройна, бърза организация по подготовката на
предсрочни избори”, заяви на пресконференция
лидерът на БСП Корнелия
Нинова. Тя информира,
че в петък заседава Националният предизборен
щаб на партията.
БСП внесе в деловодството на НС искане за
изслушване на вицепремиера Валери Симеонов
в парламента. "С г-н
Борисов сме сериозни
политически опоненти.
За пръв път ми изглежда безсилен и безпомощен като премиер да
реши проблема”, заяви
Нинова. „Да се внушава, че цялата конструкция на правителството,
цялото бъдеще на
държавата виси на
оставката на Симеонов,
е израз на пълно безсилие", констатира тя.

МАНОЛОВА:
УВРЕЖДАНИЯТА НЕ СА
ЛЕВИ ИЛИ ДЕСНИ
„Най-лесният начин да се
дискредитира един протест
е той да бъде партийно
оцветен”, обяви омбудсманът
Мая Манолова в сутрешния
блок на Nova по повод упреците, че демонстрациите
на майките са обвързани с
политици и формации.
Протестиращите са с различни политически виждания,
но с еднакви проблеми.
"Уврежданията не са леви
или десни, либерални или
консервативни и много
разчитам на интелекта и
съвестта на партиите да не
се опитват да смачкват по
този начин този протест”,
коментира Манолова.
Тя коментира и самото
изказване по адрес на
майките на вицепремиера
Валери Симеонов, като
го категоризира като
„срамно и неморално“. И
подчерта, че Симеонов
е служител на народа и
няма право да обижда
началника си.
Припомняме, че на протеста
в понеделник, самите майки
категорично се разграничиха от всяка политическа
партия.
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ГЕНКА ШИКЕРОВА ОСЪДИ БАБХ
ЖУРНАЛИСТЪТ ОТ НОВА ГЕНКА
ШИКЕРОВА СПЕЧЕЛИ ДЕЛО СРЕЩУ
АГЕНЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ХРАНИТЕ, ЗАРАДИ ОТКАЗ НА ИНФОРМАЦИЯ.
АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД НА СОФИЯ-ГРАД ЗАДЪЛЖИ ИНСТИТУЦИЯТА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО НА НАШИЯ РЕПОРТЕР. ПРЕЗ
ЮЛИ ГЕНКА ПОИСКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ТОВА, КАК СЕ ИЗРАЗХОДВАТ 12

МИЛИОНА ЛЕВА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ ТРУПОВЕ, КАКТО И ДАННИ
ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ИЗГАРЯНЕ.
ПОСЛЕДВА ОТКАЗ ОТ АГЕНЦИЯТА
ПО ХРАНИТЕ. ЖУРНАЛИСТКАТА
ИЗПРАТИ ОБЩО 30 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ДОСТЪП ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕМАТА И
ПОЛУЧИ 30 ИДЕНТИЧНИ ОТКАЗА.
ДЕЛОТО БЕШЕ СПЕЧЕЛЕНО СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМА ДОС-

ТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ.
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТОВА КАК СЕ
ХАРЧАТ 12 МИЛИОНА ЛЕВА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ Е ПУБЛИЧНА,
ЗАЩОТО ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ХАРЧОВЕ Е ПУБЛИЧНА. ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ТОВА ПРАВИЛО СА СВЪРЗАНИ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОРЪЧКИ, КАКВАТО ТАЗИ
ИНФОРМАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНО НЕ Е”,
КОМЕНТИРА АДВОКАТЪТ ОТ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ.

Мантинелата от катастрофата
край Своге още не е поправена
КАБИНЕТЪТ ОТЧЕТЕ
ПРОВАЛ В БОРБАТА
С ТЕРОРИЗМА И
РАДИКАЛИЗАЦИЯТА

Все още не е възстановена
мантинелата на пътя край
Своге, където в края на август стана катастрофата
с автобус, отнела живота
на 20 души, пише вестник
Сега. Общината и Агенция пътна инфраструктура (АПИ) продължават да
спорят дали тази част от
пътя преминава през града
и дори кой е поставил въпросната мантинела, съобщи БНТ. Хората от Своге,
които всеки ден пътуват
до София, казаха, че след катастрофата единствената
промяна е преасфалтираният участък. Мантинелата,
през която автобусът падна в дерето, продължава да
бъде смачкана.
"Тази мантинела в този
участък, повтарям го за сетен път, казвал съм го пред
вас и преди - тази мантине-

АПИ и общината си прехвърлят
топката кой точно трябва да
извърши ремонта
ла не е включена в проекта,
който се изпълняваше. Тази
мантинела е сложена от
някой, всеки случай не е от
нас", казва Михаил Рашков,
директор Поддържане на
пътната инфраструктура
в АПИ, а също така и бивш
кмет на Своге.
А инж. Валентин Михайлов,
зам.-кмет на община Своге обясни: "Участъкът на
пътя, където стана тежката катастрофа, от едната
страна е държавен горски
фонд, от другата страна е
държавен горски фонд, а по
средата е републикански
път".
Двамата направиха своите изказвания по време на

среща с жители на Своге и
омбудсмана Мая Манолова,
която каза: "Три месеца покъсно вие не сте се разбрали
кой отговаря за мантинелата и кой ще я поправи. Ще
се ангажирам да организирам преговори между двете
институции - АПИ и община
Своге, ако трябва да си разделят правенето на мантинелата."
Хората от Своге твърдят
още, че на много места по
пътя знаците не се виждат,
защото растителността
не е почистена. От АПИ обещаха, че до 10 ноември тези
проблеми ще бъдат решени.
Тогава ще има нова среща
при омбудсмана.

Правителството отчете
провал в изпълнението на
мерките по противодействието на радикализацията и
тероризма.
На заседанието на правителството миналата седмица,
без дебати министрите са
приели отчета на плана
за противодействие на
тероризма и радикализацията за миналата година,
въпреки че той системно
не се изпълнява.
В документа, публикуван
в системата за правна информация на Министерския
съвет е записано, че от 36
мерки за миналата година
са изпълнени едва 19. Сроковете за изпълнение пък
отдавна просрочени.

ОТКРИХА СТРЕЛБА
СРЕЩУ ОФИС В
КВАРТАЛ ЯВОРОВ
Неизвестен откри стрелба
на улица Бойчо Войвода в
софийския квартал Яворов.
Сигналът в полицията е
подаден малко след 20:00
часа в понеделник. В
този час в офиса все още
е имало хора, които са
работили. Там има 4-5 частни фирми. Униформените
работят по установяването
на извършителя.

5

www.19min.bg

БИЗНЕС

24.10.2018
брой 2179

>>С НАЙ-ВИСОКА БЕЗРАБОТИЦА СМЕ В ЕКС-СОЦЛАГЕРА
Безработицата в България е
най-висока от бившите страни
от соцлагера, макар поради
сезонната заетост през последния отчетен месец август
да падна до 4,8%. Данните
на ЕС показват, че в целия
съюз шампион по ниска
безработица е братска и
при соца, и при капа Чехия,
където тя е точно наполовина на нашата – 2,4%, при над

двойни заплати и съпоставими,
че и по-ниски в супера цени
там. Втори в региона ни, но
трети в ЕС са унгарците с 3,6%,
изпреварени от Германия с
3,4%, чиято източна част като
ГДР също беше в соцлагера. И
при целия вътрешен за ЕС, например от българи, и външен
мигрантски натиск към Берлин.
Трети в Източна Европа по
ниска безработица са поляците

с 3,7%, следвани от румънците
с 4,5%. Докато оплакваме
Великобритания и какво я
запрашва с Брекзит, безработицата там е с 20%
по-ниска от нашата – 4,1%,
а мигрантският поток към
нея и от Източна Европа, и
от Близкия Изток е огромен.
Същото важи и за Холандия,
където пък безработицата е
само 3,9%. ВАЖНО Е ДА СЕ ОТ-

БЕЛЕЖИ, ЧЕ В ТАЗИ ЕВРОСТАТИСТИКА НЕ ПОПАДТ 1,4
МЛН. БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО НИТО УЧАТ, НИТО
РАБОТЯТ, НО НЕ СА ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНИ КАТО
БЕЗРАБОТНИ В БЮРАТА ПО
ТРУДА, КОИТО ДАВАТ ДАННИ
ЗА КЛАСАЦИИТЕ. Напомняме,
че България е и страната с
най-нисък ръст на икономиката в Източна Европа.

Ч

астният жп
завод Експрес
Сервиз е предложил на БДЖ
да извършва поддръжка и ремонт на дизеловите мотриси Сименс
в продължение на 5
години срещу 17 милиона лева. Компанията
обаче е отстранена, а
търгът е обявен с бюджет от 137 милиона
лева или НАД 7 ПЪТИ
ПОВЕЧЕ ПАРИ. Това
обяви управителят на
русенското предприятие Цветелин Колев
пред Офнюз.
Според него, въпреки
че в поръчката освен
22-те дизелови мотриси Дезиро са включени
и още 22 електрически,
то бюджетът на обществената поръчка е
оскъпен многократно
и напълно нереален. Ще
добавим от себе си очевидното: или пък някой
ще гушне 85% комисионна от уж фалиралото
БДЖ!
От частния жп завод и от дъщерното
предприятие на БДЖ

Защо ремонтираме
за 137 млн. лв.,
вместо за 17 млн. лв.
локомотивите Сименс?
– БДЖ Кончар обвиниха
държавните
железници в серия от
нагласени
обществени поръчки, които
облагодетелстват

компанията Жп Тракция. Това дружество
се появи неотдавна на
пазара, светкавично
получи лиценз от Изпълнителна агенция

Железопътна администрация и започна
да печели ударно обществените поръчки
на БДЖ, без да има
персонал и техника,

ако се вярва на Колев,
цитиран от Офнюз.
“Поръчката е абсурдна.
От
една
страна
БДЖ-Пътнически превози е
възложител, но също
така е записано, че
държавната компания ще извърши сама
повече от 80 процента от дейността
по ремонтите. За
изпълнителя остава
само да пише фактури и да ги праща на
БДЖ”, каза Цветелин
Колев.

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

0878 510 390

СУПЕР
ЦЕНА

6

ГРАДСКА

www.19min.bg
soa@19min.bg

24.10.2018
брой 2179

БРОНЗОВАТА КЪЩА УГАСНА ПРИ ОТКРИВАНЕТО СИ ПОРАДИ НЕКАДЪРНОСТ
БРОНЗОВАТА КЪЩА
НЕ ИЗНЕВЕРИ НА
ТРАДИЦИЯТА СИ 10
МЕСЕЦА ДА ПОДНАСЯ
НЕПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ НА СОФИЯНЦИТЕ.
ПРИ ОФИЦИАЛНОТО
Й ОТКРИВАНЕ, ИНСТАЛАЦИЯТА СЕ ОКАЗА
В МРАК, СЛЕД КАТО
НЕКАДЪРНО НАПРАВЕНОТО Й ОСВЕТЛЕНИЕ УГАСНА. ТАКА
ПОСЛАНИКЪТ НА
АВСТРИЯ БЕШЕ ПРИНУДЕНА ДА ДОЧЕТЕ
РЕЧТА СИ С ФЕНЕРЧЕ,

СЯКАШ ВЕКЪТ НЕ Е 21И, А ДВЕТЕ НИ СТРАНИ НЕ СА ЩАФЕТНИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЕС.
ЗНАМЕНАТЕЛНО Е, ЧЕ

В ПОДКРЕПА НА МНОГОКРАТНО ПИСАНОТО
ОТ 19 МИНУТИ НЕХАРЕСВАНЕ НА СКАНДАЛНАТА И ГРОЗНА

ИНСТАЛАЦИЯ ОТ
КМЕТА ФАНДЪКОВА,
ТЯ ОТСЪСТВАШЕ ЗНАКОВО ОТ СЪБИТИЕТО.
ОТСЪСТВАХА ОБАЧЕ
И ПОДКРЕПИЛИ СЪС
СВОЕ ГЛАСУВАНЕ
ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ТОВА ЧУДОВИЩЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ
В СОС, ДАРИЛИ НИ
С ТОВА НЕЩО КАТО
НИЩО СРЕЩУ 100 000
ЛВ. ОТ ДЖОБОВЕТЕ
НИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ.

The Mall стана
водопад, скапа
стока за милиони

Е

дин от
двата
найголеми
мола на София
яко протече в
понеделник вечер, алармираха
търговци.
Стока за милиони се скапа
от течащата
като
мощен
водопад в централната зона
на търговския
дом на Цариградско шосе силна струя.
Парфюмерии и магазини за
мода отчитат невиждани загуби и са се видели в
чудо как ще компенсират
щетите.
„Отиде стока за десетки
хиляди само при нас, тепърва ще се види дали не и
за шестцифрена сума пари,
не е ясно как ще оправяме
нещата”, разказа пожелал
анонимност мениджър на
крупна западна верига –
една от многото, ударени

от зловещото бедствие,
причинено от несвършена
от хора работа.
До вчера следобед не
беше ясно дали грешка в
пожарната
инсталация
или друга нелепица е причинила инцидента в сух и
слънчев ден. Търговците се
ужасяват какво ли предстои през влажния есенно – зимен сезон, когато
от средата на ноември до
края на март ни очакват
и големи дъждове и обилни
снегове.

ГРАДСКА

В

редакцията получихме писмо от активистите за референдум в Младост, което
показва, че допитване срещу
застрояването на втория по
неселение жк в София ще има,
тъй като и.д.кметът на района, заменил арестуваната
Десислава Иванчева даде нови
и разумни данни за броя на населението с избирателни права там.
Иcкaнeтo
зa
пpoвeждaнe нa peфepeндyмa и cъпътcтвaщaтa гo пoдпиcкa
нa житeли нa Mлaдocт бe
внeceнo в COC нa 12 дekeмвpи 2016 г. Пpeз aпpил 2017 г.
Cтoличният oбщинcки cъвeт
oткaзa зa нacpoчи дoпитвaнe
cpeщy
пpeзacтpoявaнeтo,
пoзoвaвaйки ce нa cпpaвкa нa
ГPAO – система в състава на
МРРБ, т.е. на правителството, oт кoятo излизaшe, чe нe e
cпaзeнo зaкoнoвoтo изиcквaнe
peфepeндyмът дa e бил иницииpaн oт минимyм 1/10 oт
гpaждaнитe c избиpaтeлни
пpaвa.
Пpoтoкoлът нa ГPAO e бил
мaнипyлиpaн, зaявявaт oт
ИK Зa Зeлeн Mлaдocт, кoитo
ocпopиxa oткaзa нa Cтoличния oбщинcки cъвeт пpeд Aдминиcтpaтивeн cъд – Coфиягpaд. Oтcтpaнeният кмeт нa
Mлaдocт Дecиcлaвa Ивaнчeвa
бe пpeдceдaтeл нa инициaтивния кoмитeт и в тази роля
спечели предсрочния вот преди 2 години в района. Дeлoтo
тpъгнa, cлeдвaщoтo зaceдaниe e пpeз мaй.
Пpoвepкaтa нa пoдпиcкaтa,
ocъщecтвeнa oт ГPAO пpизнa
зa вaлидни 8822 пoдпиca. Пo
вpeмe нa дeлoтo oбaчe ce пoвдигнаха възpaжeния зa чyвcтвитeлнo paзминaвaнe в бpoя
нa живеещитe с право на вот.
Cпopeд ГPAO към дaтaтa нa
внacянe нa пoдпиcкaтa тe
ca били 94 176 ( oт кoeтo ce
изчиcлявa квoтaтa oт 10%).
Caмo 28 дни пpeди тoвa,
към 14 нoeмвpи, кoгaтo ca
пpoвeдeни мecтнитe избopи,
oбaчe чиcлoтo e билo 87 829. A
пoлyчeнaтa paзликa oт 6 347
житeли e нeoбяcнимa.
Според
изисканите
от
съда нoви дaнни, пoлyчeни oт
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Референдум
в Младост трябва
да има, установи
проверка на съда

Доказа се фалшификация на
данни от ГРАО към МРРБ
cпpaвкa пo Зaкoнa зa дocтъп
дo oбщecтвeнa инфopмaция oт вpeмeнния кмeт
нa Mлaдocт Pyмeн Pyceв в
пepиoдa мeждy пocлeднитe мecтни избopи и вxoдиpaнeтo нa пoдпиcкaтa
зa peфepeндyмa (14.11.2016г.
– 12.12.2016г.), в paйoнa ca ce
пoявили нe 6347, a caмo 216
нoви избиpaтeли (пpeз cъщия
пepиoд нoвopeгиcтpиpaнитe
пo пocтoянeн aдpec в paйoн
Mлaдocт ca едва 291 дyши,
дpyги 44 дyши ca нaвъpшили
18 гoдини, a 119 ca пoчинaли).
Taкa ce пoлyчaвa, чe към
12 дeкeмвpи 2016 г. житeлитe нa paйoн Mлaдocт

c избиpaтeлни пpaвa и
пocтoянeн aдpec в paйoнa ca
били 88 045. Пpизнaтитe пoдпиcи ca 8822, т.e. нaдxвъpлят
cъc 17 пoдпиca зaдължитeлнo изиcкyeмитe 10%, зa дa
бъдe peфepeндyмът зaдължитeлeн.

Aкo на база истинските числа, противни на фалшивите
от ГРАО, съдът отмени oткaза нa COC, peфepeндyм тpябвa
дa бъдe нacpoчeн. Напомняме, че след година предстоят
нови местни избори, а делото
Иванчева зацикли, тъй като
не може да бъде установено
искане на подкуп от нейна
страна, а няма как да бъде даден, без да е назован.

Продавам място в село Дръмша,
общ. Костинброд.
- 3 дка в регулация;
- 20 дка ниви;
Руска Вълканова
0876 554 027, 02/986 13 08
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ИЗВЕСТНИЯТ ДИРИГЕНТ МАКСИМ ЕШКЕНАЗИ СЕ ПОХВАЛИ С ЛЮБОПИТНИ КАДРИ ОТ
БЕКСТЕЙДЖА НА ФИЛМОВИЯ КОНЦЕРТ ЧЕРВЕНАТА ЦИГУЛКА. ЛЕГЕНДАРНИЯТ КОМПОЗИТОР ДЖОН КОЛИАНО, КОЙТО ПИШЕ МУЗИКАТА ЗА ФИЛМА, ВЪЗРОДИ ЛЕНТАТА С НЮЙОРКСКАТА ФИЛХАРМОНИЯ. ЗВЕЗДИТЕ НА СПЕКТАКЪЛА СА ВИРТУОЗНИЯТ ЦИГУЛАР
ДЖОШУА БЕЛ И ДИРИГЕНТЪТ МАЙКЪЛ СТЪРН. ЕШКЕНАЗИ БЕ СРЕД ВИДНИТЕ ГОСТИ В
ЛИНКЪЛН ЦЕНТЪР В НЮ ЙОРК. ЗВЕЗДАТА КОЛИАНО ГО ПРЕГЪРНА ЗА ОБЩА СНИМКА
ЗАД КУЛИСИТЕ. ТАМ БЪЛГАРСКИЯТ ДИРИГЕНТ СЕ ЩРАКНА И СЪС СУПЕР АКТУАЛНАТА
ХОЛИВУДСКА ЗВЕЗДА БРАДЛИ КУПЪР. ПРЕЗ 2000 ГОДИНА КОЛИАНО ПЕЧЕЛИ ОСКАР ЗА
МУЗИКАТА КЪМ ЧЕРВЕНАТА ЦИГУЛКА, В КОЙТО СЕ РАЗКАЗВА ЗА ГЕРОИЧНОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ЕДНА ЦИГУЛКА ОТ 18-И ВЕК В ИТАЛИЯ ДО МОНРЕАЛ ПРЕЗ 1997 Г.

Розмари
напусна
Къщата
те и отговаряха на тях
на живо. Розмари беше
питана основно за годеника си, който е навън.
Манекенката сподели,
че преди да влезе в шоуто е имала проблеми във
връзката си и затова се
случва това между нея и
Ричард. На Стефан пък
се наложи да обясни поведението си в Къщата
и принципите си. Мъжът на Гала беше категоричен, че няма кой да
му прави анализ от хората в шоуто и помоли
съквартирантите да го
питат лично, ако искат
да си говорят с него.

>>БЕКЪМОВИ: НЕ СЕ РАЗВЕЖДАМЕ,
СТАВАМЕ В 5,30 СУТРИНТА

Цялото семейство Бекъм за първи път е на корицата на Вог в пълен състав: Виктория и Дейвид
и 4-те им деца Бруклин, Ромео,
Круз и Харпър. Това е най-популярната в света фамилия
с 81,7 млн. последователи
на 6-мата само в Инстаграм.
Според последните слухове
семейството се разпада, вярно
ли е това? „Никога преди и едва
ли някога след тези снимки
ще го направим заедно. От 20

НОВИНИ

Соня
Йончева
дебютира
като Медея

МАКСИМ ЕШКЕНАЗИ СЕ СНИМА С БРАДЛИ КУПЪР

Манекенката Розмари напусна ВИП Брадър
в изключително оспорвана борба и събра 32%
положителен вот. Петко и Стефан събраха по
34%. Розмари сподели,
че е благодарна на Ваня
и сподели, че харесва
Ричард, защото е загрижен и добър. Моделката каза, че не съжалява
за участието си и даде
щита на Ваня Костова, а не на Ричи, защото
трябва да е мъж и да се
справя сам. Преди това
тримата номинирани
се срещнаха с въпросите на съквартиранти-
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години, откакто сме двойка с
Дейвид, хората си измислят
какво ли не за нашата връзка.
С него отдавна сме привикнали да игнорираме глупостите
и просто да продължаваме
напред нормално“, коментира
Виктория. Дизайнерката признава още, че става в 5 и половина
всяка сутрин, прави гимнастика
и приготвя закуска на децата.
Цялото интервю може да
прочетете в SLAVA.BG.

Соня Йончева дебютира в ролята на
Медея от едноименната опера на
Луиджи Керубини в
Берлинската опера Унтер ден Линден под диригентството на Даниел
Баренбойм. Световната преса оцени
високо интерпретацията на Йончева.
„Царствена Соня
Йончева“, „Пеенето й е спокойно
и самоуверено,
излъчващо страстна
топлина“, „Йончева
не се срамува от
чувственото, детайлното действие
и съблазни цялата
аудитория“. Ню
Йорк Таймс определи изпълнението
й като драматично
диво и с вокална чувственост.
Според Файненшъл
таймс гласът й е
мек, съблазнителен сопран, а
във Франкфуртер
алгемайне цайтунг четем: „Соня
Йончева изпълнява
с най-фини нюанси,
топлота, мекота, с
леко вибрато, но с
неустоимо гласово
очарование“. БНР
ще излъчи запис от
постановката на 27
окомври вечерта по
програма Христо
Ботев

www.19min.bg
show@19min.bg
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Гледаме Уилем
Дефо като Ван Гог
на Киномания
У

илем Дефо, като
прочутия художник Ван Гог, ще
имат възможност да
видят зрителите на
Киномания в новия
филм на режисьора Джулиън Шнабел Ван Гог:
Пред портите на вечността. Филмът, чиято официална премиера
беше във Венеция тази
година, ще може да бъде
видян на единствена
прожекция на 24 ноември в първа зала на
НДК. След като миналата година Киномания показа интригуващия изцяло рисуван Да
обичаш Винсент, този
път акцентът е върху
брилянтното
изпълнение на Уилем Дефо (с
награда Купа Волпи от
Венеция за най-добър
актьор за превъплъщението си и вероятен
претендент за Оскар),
който по впечатляващ начин изразява вътрешната светлина на
великия художник, неговите лудост, гений, безпомощност, отчаяние
и триумф. Режисьорът
представя
различна
гледна точка за последните му часове.

>>ПРИНЦ ФИЛИП
И ПРИНЦ ХАРИ
КАТО ДВЕ КАПКИ
ВОДА

>>CODE FASHION
AWARDS ОБЯВИХА
НОМИНАЦИИТЕ СИ
Редакторският екип на Code
Fashion TV в продължение на цяла
година проследи модните проекти
в България. На база проучването,
отразяването и медийния отзвук на модни събития, ревюта,
фотографски и музикални проекти,
попаднали в полезрението на модната телевизия на България Code
Fashion TV са изготвени номинации
във 20 категории. Победителите ще
бъдат избрани от зрителите, които
могат да гласуват в официалния
сайт на събитието. Гала церемонията по връчване на първите модни
награди на Code Fashion TV ще
бъде на 29 ноември в зала Sofia
Grand на Хотел Маринела. Официални водещи на шоуто ще бъдат
звездните водещи на FaceControl
Елица Стойчева и Златина Иванова.

Принц Хари или може да пътува във времето, или просто досущ прилича на дядо
си принц Филип от династията Батенберг, видяха от Daily Mail. Херцогът на
Съсекс и херцогът на Единбург буквално
биха могли да бъдат близнати. Кралският
фотограф Крис Джаксън споделя, че е
бил поразен от приликата между неотдавнашната снимка на принц Хари, на 34
г. и списание от 1957 г., на което позира
дядо му принц Филип, който тогава е
бил на 36 г. Джаксън сподели фотосите
в Instagram. На снимките и двамата
са облечени с униформа, с кестенява
брада. Освен това са синеоки, чертите
на лицата им са сходни, носовете също.
Снимката на Хари е от откриването на
обновения мемориал в Сидни в чест на
австралийския и новозеландски армейски корпус АНЗАК.
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ХОРОСКОП

Телците се утвърждават
в избраната от тях
сфера. Скорпионите
предприемат
смела стъпка.
Водолеите се справят
чудесно в непривична за
тях сфера.

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

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Верни на природата си, ще
се постараете
да потърсите
доказателства в подкрепа на мнението си
за конкретни събития,
преди да изкажете становището си за тях.

Денят ви
може да бъде
измежду
онези, за които
понякога мечтаете. Добре ще
се разбирате с околните, ще
споделяте с разбиране и сърдечна усмивка. Затруднения са
малко вероятни в работата и
няма да ви критикуват.

За да успеете
в делата си,
е нужно да
бъдете в добра
форма, физическа и емоционална, затова бъдете
подготвени. Освен това
са Ви нужни надеждни
партньори, каквито няма
да липсват.

Доста натоварени сте днес, но
за сметка на това
пък работата ви
ще бъда наистина ползотворна. Радвате се на добри
отзиви за нещо, върху което
сте приключили да работите, а това ви вдъхва допълнително самочувствие.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Лъв

Скорпион

Очакват ви доста перипетии с
текущ ангажимент. Дори
това да забави работата
ви, бъдете сигурни, че
ще успеете да улесните действията си за в
бъдеще. Част от вас се
захващат с нещо ново и
непознато.

Ще усещате в
себе си сили
и енергия за
развиване на
нови умения. С лекота
ще вземате решения и
ще привличате съмишленици. В спорове ще
постигате лесно споразумения и ще ви се отдава
да организирате другите.

Събитията около
Вас Ви амбицират
да не се отказвате
от намеренията
си и да действате със
същия устрем, както
досега. Решавате се на
смела стъпка, която при
успех би Ви гарантирала
особено добри резултати.

Близнаци

Дева

Стрелец

С прекалено
много неща се
занимавате днес
и това може само
да доведе до преумора,
но не и до желаните от вас
резултати. Захванете се
сериозно само с няколко
неща и се постарайте да ги
довършите докрай.

Любовта ще ви
озари и направи
щастливи. Ще ви
даде смелост и
позволи да се ангажирате с
по-сложни задачи, такива, от
които до сега сте се пазили.
Окуражаващите и хубави
думи, които ще чуете по свой
адрес ще повишат настроението и самочувствието ви.

времето
Днес времето ще бъде
предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 2°,
а максималната 22°.

В душата ви бушуват емоции, с който дори вие трудно
се справяте.
Внимавайте, има вероятност
да не приемат чувствата ви, не
ставайте уязвими. Служебните
задължения ще ви извадят от
тежки мисли, но пък рискувате да не си свършите работата
както трябва.

Новости у дома
ще ангажират
вниманието ви
днес. Независимо
от какво естество са те със
сигурност няма да ви е неприятно. Посветете повече
време на планирането на
нови начинания или проекти, по които работите.

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

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

Видин

Русе

min: 4о max: 20о

min: 4о max: 18о

Варна

min: 9о max: 19о

Велико Търново

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
8°, максималната 22° .

min: 5о max: 17о

min: 5о max: 18о

В Перник ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде
3°, максималната 18°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

Риби

София

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 10°,
максималната 20°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Справяте се блестящо в непривична
за Вас сфера. Може
би днес ще разберете за неподозирани свои
таланти. Имате възможност
да се изявите в най-добра
светлина. Привличате вниманието на хора, които могат
да Ви бъдат много полезни
за в бъдеще.

В София ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 5°,
а максималната 17°.

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

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 10о max: 20о
min: 3о max: 18о

min: 8о max: 22о
Сандански

Кърджали

min: 3о max: 19о

min: 5о max: 19о
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СВЯТ

24.10.2018
брой 2179

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

новини

>>ПУТИН: СЕВАСТОПОЛ ДЕ ЮРЕ НИКОГА НЕ Е ПРЕДАВАН НА УКРАЙНА,
ЗАБРАВИЛИ СА ГО ПРЕЗ 1954 Г.
Президентът на Русия Владимир Путин,
юрист по образование, заяви, че Севастопол де юре винаги е бил в състава на
Русия, защото при предаването на Крим на
Украйна през 1954 г. „просто са го забравили”, не е споменат, заедно с другите
населени места на полуострова, които
изрично са изброени, а е останал на
„централно подчинение”. Той направи
сензационното разкритие на среща с

московския кмет Сергей Собянин в Кремъл, цитиран от ТАСС. Путин още веднъж
подчерта, че тъй като цялостното решение
за предаването на Крим от Руската федерация към Украинската съветска соцрепублика по времето на Хрушчов е взето без
кворум и с недостатъчен брой гласове, то
е и изцяло нищожно. Но дори да се приема
за законно, Севастопол пак не е включен
в състава на предадените градове и села,

US посланикът
директно ръководеше
вота на депутатите
в Скопие, заяви Русия
Гласуването е постигнато
с „шантаж, запахи и
подкупи”, доказва Външното
министерство в Москва
„МВнР на Русия смята, че положителното решение на депутатите в македонския парламент по въпроса с измяна
на името на страната е постигнато
чрез шантаж, заплахи и подкупи, а ръководител на този процес беше посланикът на САЩ. 8-те гласа, които не
стигаха за квалифицирано мнозинство
бяха обечпечени чрез натиск върху
опозиционните депутати. Трима – по
чиста случайност, бяха освободени от
ареста, други двама получиха споразумения за освобождаване от отговорност от прокуратурата, която ги
разследва, останалите трима за правилно гласуване получиха корупционни
финансови предложения”, официално заяви Москва, цитирана дори от
Гардиън. Външното министерство на

Русия доказва, че македонските парламентаристи са били заключвани в
кабинети и са им вземани мобилните
телефони, а посланикът на САЩ се е
намирал в зданието от началото и до
края на заседанието, което не оставя
съмнения кой е ръководителят на целия процес”, отбелязва ведомството
на Лавров. „Действията на САЩ са
откровено погазване на всички норми
на международните отношения и не
могат да бъдат назовани другояче, освен мръсни манипулации”.
Напомняме, че тепърва предстои каскада от гласувания по темата в македонския парламент до окончателното
приемане на името, а не по-малко драматично се очаква да бъде гласуването и в
гръцкото народно събрание по казуса.

така че „формално и юридически винаги
е бил единствено руски”, подчерта правникът Путин. С пари и ноу-хау от градския
бюджет на Москва се правят нови паркове,
улици, модернизират се училища и детски
градини, социални заведения, болници,
поликлиники в най-стратегическото пристанище на Черно море, докладва му кметът,
преизбран за втори път, който преобрази
руската столица от 2010 г. насам.

Кашоги говорил
с идващия ни
принц на
С. Арабия
минути преди
убийството
Журналистът от Вашигтон Пост Кашоги
броени минути преди
смъртта си е бил свързан с престолонаследника на С. Арабия, който за
наша „радост” пристига в София съвсем скоро
на гости на премиера
Борисов, докато страната му е в небивала изолация, а републиканският
сенатор Ранд Пол недвусмислено поиска налагане на сериозни санкции
с оръжейно ембарго от
САЩ върху мракобесния
режим в Рияд. Специална
реч по темата изнесе
турският президент
Ердоган, чиито служби
изнесоха на бял свят
смайващото с наглостта си престъпление.

Той затговори за „силни доказателства”, че
Джамал Кашоги е убит
стриктно
планирана
операция, а не случайност, както С. Арабия се
опитва да убеди света.
Пред своя парламент
Тайпи, както го нарича
Борисов, предложи процесът срещу поръчителя и изпълнителите на
убийството да се проведе на турска територия, където е извършено
безсрамното престъпление, а международните
медии да го отразят
при пълна прозрачност.
България е единствена
в ЕС, неосъдила варварския акт и не промълвила дума по този
повод.

Демократите водят в социологията преди изборите в САЩ, републиканците – в ранното гласуване
Най-тиражният щатски вестник
USAToday публикува последна
социология преди изборите
в САЩ след по-малко от 2
седмици, от която става ясно, че
демократите водят с 9 процента пред републиканците
при 50:41 на сто, независимо
, че рейтингът на президента

Тръмп стига вече 47% и е рекорден за него. В същото време
обаче данните на телевизия NBC
сочат, че в предварително подадените гласове – това е практика
в САЩ, убедителното лидерство
е за републиканците. Те имат
водачество в седемте щата,
които са го започнали: Аризона,

Флорида, Джорджа, Индиана,
Монтана, Тенеси и Тексас. Само
в Невада демократите надделяват в т.нар. „ранно гласуване”. В
Тексас кандидат – президентът
Тед Круз води за сенаторското
място с 10% - 53 на 43, заради
което недолюбващият го Тръмп
го нарече „прекрасния Тед”. В

Монтана президентската партия
е още по-напред: 46 срещу
29% за Джон Тестър спрямо
демократическия кандидат. Но
разгромът е в Тенеси. Там 63% са
ЗА кандидата на републиканците
Фил Бредесен, а само 30% от
ранно гласуващите – зад Марша
Блакбърн.
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СПОРТ
НОВИНИ

БРАТЪТ НА КАМАТА СЕ СРЕЩНА С ФЮРИ В
ПЛОВДИВ
БРАТЪТ НА ХРИСТО СТОИЧКОВ – ЦАНКО СЕ СРЕЩНА С БРИТАНСКИЯ БОКСЬОР ХЮИ
ФЮРИ В ПЛОВДИВ. ТОЙ НЕ ПРОПУСНА ДА СЕ ПОХВАЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, ЧЕ
Е СРЕЩНАЛ В ГРАДА ПОД ТЕПЕТАТА БЪДЕЩИЯ СЪПЕРНИК НА КУБРАТ ПУЛЕВ. ФЮРИ
ПОСЕТИ В ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИЯ НИ НАЙ-ГОЛЯМ ГРАД И ОСТАНА СИЛНО ВПЕЧАТЛЕН
ОТ КРАСОТАТА МУ.

Н

ай-добрият
български футболист
Христо Стоичков
също ще издаде своя
биографична книга. Носителят на Златната топка ще
представи своята биография утре в хотел Маринела.
Книгата е озаглавена Христо Стоичков – Историята и
е написана в съавторство с
известния ни спортен журналист Владимир Памуков.
Специално за представянето
на биографията на Модерния
ляв в България ще пристигне
футболния съдия Урисар Аспитарте, който беше настъпан
от Камата по време на Ел
Класико през 1990 година. Тогава в 39-ата минута минута
защитникът на Реал Чендо
влиза рязко и поваля Стоичков,
но съдията не отсъжда нарушение. Легендарният треньор
на Барса по това време – Йохан Кройф, ожесточено спори
със съдията... И получава червен картон. Един от най-зре-

И Стоичков издава
книга
Носителят
на Златната
топка представя
биографията си утре
в хотел Маринела
лищните моменти в световния футбол.
„Червен картон за вездесъщия Кройф насред Камп Ноу!
Е, тогава вече полудях и аз.
Най-интересното предстоеше и аз сервирах отмъщението не студено, не горещо, а
направо парещо! Настъпих
съдията с пета по десния
крак и съвсем не силно, но той
заподскача като куцо пиле“,
пише Камата в своята книга.
Припомняме, че само преди
няколко дни другият ни голям
футболист Димитър Бербатов също обяви представянето на своята биографична
книга, озаглавена По моя начин. Тя ще излезе от печат на
10 ноември.

>>РОНАЛДО С ЧАСОВНИК ЗА НАД €2 МЛН.,
ОТГОВОРИ НА ОБВИНЕНИЯТА В ИЗНАСИЛВАНЕ
Кристиано Роналдо взе участие в
пресконференцията преди вчерашния
двубой на новия му клуб Ювентус срещу
бившия му отбор Манчестър Юнайтед
от Шампионската лига. Португалецът
се появи със свръхлуксозен, изработен
лично за него часовник (на снимката)
от гамата Jacob&Co Caviar Tourbillon.
Моделът струва над €2 млн. По време
на срещата с медиите Кристиано отговаряше на въпроси само на италианските
журналисти. Петкратният носител на
Златната топка обяви, че представителие на медиите от Англия няма да имат
право на въпроси. Италиански журна-

лист обаче наруши медийното ембарго,
наложено от Ювентус и попита португалеца за обвиненията в изнасилване.
Кристиано отговори:
„На игрището и извън него, аз съм усмихнат човек. Щастлив човек съм. Играя
за фантастичен клуб, имам фантастично
семейство, четири деца и съм здрав.
Имам всичко. Останалото не ме притеснява.“.
Репортерът повтори въпроса за обвиненията и бе прекъснат от Кристиано, този
път малко по-рязък в тона:
„Не ме слушате - каза звездата. - Казах,
че съм щастлив. Пуснахме официално
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съобщение преди две седмици по темата, няма да седя тук и да ви разправям
лъжи, нито да говоря за лъжи. Сигурен
съм в адвокатите си, в хората, които
се грижат за останалото. Истината ще
излезе наяве, бъдете сигурни.“
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Неаполитанският дух
на кафето KIMBO

И

талия
е
известна
като
еталон
за стандарт на добрия вкус – и в буквален смисъл заради
гастрономията, и в
преносен – заради модата и всички други
видове дизайн. Макар
за мнозина Парма
да е столицата на
италианската кухня,
най-прочутите италиански специалитети всъщност идват
от Неапол, градът до
вулкана Везувий.
В Неапол се ражда най-популярният
италиански специалитет - пицата. В
мандрите около града се прави световноизвестната
моцарела, а на близкия
остров Капри – прочутата салата Капрезе. Пак в родното
място на „О, соле
мио” се заражда и
кафе
културата.
От 55 години символ
на „бързото кафе”,
както бихме превели буквално думата „еспресо“ в Неапол е италианския
бранд KIMBO. KIMBO
повече от половин
век e отражение на
страстта към кафето: история, която
започва в малък бутик за изпичане на
кафе в Неапол - световната столица на

еспресото. От три
десетилетия KIMBO
е лидер на италианския пазар, най-взискателния в света, и
е истински символ
на
неаполитанската
кафе-традиция
в целия свят. Само
в Европа всяка година брандът продава
35 милиона изпечено
кафе и има престиж-

Facebook.com/
KIMBOEspressoItalian0
ни клиенти в над 40
страни по света.
Мисията на KIMBO
e да разпространява
италианската кафе
култура, особено в
областта на пер-

фектното изпичане
и блендиране на висококачествени зърна
кафе, да представя
на международните
пазари висококачествен продукт, вдъх-

новен от неаполитанските традиции,
изцяло произведен на
Апенините с помощта на най-добрите
технологии и при съобразяване с човешкия капитал и околната среда.

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 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 спортно-развлекателно
предаване/п/
11.15 Дързост и красота тв филм /4010
епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информационна
емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно:„Храна за
душата“ /п/
14.00 Малки истории документален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 анимационен филм
14.50 Космически кораб„Догстар“ 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 /4011
епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно:„Храна за
душата“ кулинарно предаване
с водещи Елена Петрелийска и
Николай Петров
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно
предаване с водеща Славена
Вътова
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.20 Още от деня коментарно предаване
19.00 Стани богат тв игра с водещ Михаил
Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Петър Първи: Завещанието тв филм
/4, последен епизод/(14)
22.00 Системата тв филм /11 епизод/ (12)
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 При щангистите тв филм /6 епизод/
23.40 Брат за брата тв филм /14 епизод/
(14)
00.30 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни /п/
02.25 Системата тв филм /11 епизод/п/
(12)
03.35 Извън играта /п/
04.20 Брат за брата тв филм /14 епизод/п/
(14)
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.00 „Приятели“/п./- сериал
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс„ анимация
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п/- вечерно
ток шоу
13.30 Премиера:„Любов на инат“ сериал, с.1, еп. 40
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.3, еп. 42
16.00 Премиера:„Алиса в страната на
любовта“ - сериал, с.2, еп. 34
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Скъпи наследници“ сериал, с.1, еп. 128
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Искрите на отмъщението“ - сериал, с. 1, еп.32
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.8,9
01.00 „Дневниците на вампира“ - сериал,
с.7, еп.8
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.20 „Опасни улици“- сериал, с.11, еп. 83
NOVA
05.20 „Костюмари“ - сериен филм, 6
сезон /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм
13.30 „Остани с мен“ (премиера) - сериен
филм
14.30 „Прости ми“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме“ (премиера) - сериен
филм
17.30 „Господари на ефира“ - забавно
предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 -„Златната
топка“
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Анатомия на
гнева“ (премиера) - сериен филм,
6 сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ - забавно
предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 - риалити шоу, на
живо от Къщата
00.30 „Хотел„Халсион“ (премиера) сериен филм
01.30 „Костюмари“ - сериен филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето“ - сериен
филм
03.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
06.30 „Женени с деца“ - сериал, сезон
8 /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 11
15.50 „Женени с деца“ - сериал, сезон 8,
2 епизода
16.50 „Добре дошли в джунглата“ приключенски екшън с уч. на
Дуейн Джонсън, Шон Уилям
Скот, Pосарио Доусън, Кристофър
Уокън, Юън Бремнър, Джон
Грийс, Уилям Люкинг 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 „Без/смъртен“ - трилър с уч.
на Райън Рейнолдс, Натали
Мартинес, Матю Гууд, Бен Кингсли,
Дерек Люк, Виктор Гарбър, Мишел
Докъри и др.
00.30 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон
1 /п/
01.30 Еротичен телепазар
03.40 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
05.45 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 1 /п/
06.45 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 6
08.50 „Невинна лъжа“ - комедия с уч.
на Попи Монтгомъри, Адам
Кауфман, Чела Хорсдал, Одри
Василевски и др. /п/
11.00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 1
12.00 „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 /п/
14.00 „Огледало с две лица“ - романтичен
филм с уч. на Барбара Стрейсънд,
Джеф Бриджис, Пиърс Броснан,
Лорън Бакол, Джордж Сийгъл,
Мими Роджърс, Ел Макфърсън,
Бренда Вакаро и др.
16.30 „Сахара“ - приключенски екшън с
уч. на Матю Макконъхи, Пенелопе
Крус, Стив Зан, Уилям Мейси,
Ламбер Уилсън, Глин Търман,
Делрой Линдо и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 9
21.00 „Ох, на дядо!“ - комедия с уч. на
Робърт де Ниро, Зак Ефрон, Зоуи
Дойч, Обри Плаза, Джейсън
Мантзукас, Дермът Мълроуни,
Джулиян Хоф и др.
23.10 „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., II част
FOX
05.10 Империя - втори сезон, еп. 7
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 1
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 14
06.45 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 15
07.10 От местопрестъплението: Маями,
еп. 24
08.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 1
08.55 Агентите на ЩИТ - трети сезон, еп. 3
09.50 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 15
10.50 Кости - девети сезон, еп. 14
11.40 Кости - девети сезон, еп. 15
12.35 911 - първи сезон, еп. 3
13.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 23
14.25 Излъжи ме - трети сезон, еп. 6
15.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 2
16.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 3
17.10 Агентите на ЩИТ - трети сезон, еп. 4

18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 16
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 17
19.00 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 16
20.00 Кости - девети сезон, еп. 16
21.00 Кости - девети сезон, еп. 17
22.00 Куантико - трети сезон, еп. 13
22.55 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 24
23.50 Излъжи ме - трети сезон, еп. 7
00.50 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 16
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 4
02.30 Империя - втори сезон, еп. 8
03.15 Не си мой тип - първи сезон, еп. 10
03.40 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 5
04.25 Уейуърд Пайнс - първи сезон, еп. 6
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.6
08.15 „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.
11.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.6
13.15 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
14.15 „Опасна зависимост“ - трилър
(Канада, 2016), режисьор Моника Мичел, актьори - Андреа
Боуен, Скот Листър, Чела Хорсдал,
Морган Тейлър Кембъл и др.
16.15 „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.
18.30 „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 Зита-Джоунс,Брад Пит
и др.
21.00 „Червената шапчица“ драма,трилър (САЩ, Канада,
2011), режисьор -Катрин Хардуик,
актьори - Гари Олдман, Аманда
Сайфред, Лукас Хаас, Джули
Кристи, Били Бърк, Вирджиния
Мадсън, Майкъл Шанкс, Кристин
Уилис, Макс Айрънс, Шайло
Фернандез и др.
23.00 „Великият Гетсби“ - драма, романтичен (САЩ, Австралия, 2013),
режисьор - Баз Лурман, актьори
- Леонардо Ди Каприо, Амитаб
Баччан, Стив Бисли, Ричард
Картър, Джейсън Кларк, Аделаиде
Клемънс, Винс Колосимо, Макс
Калън, Кери Мълиган, Джоел
Едгертън и др.
23.00 „Приятелю Тед“ - комедия, фентъзи
(САЩ, 2012), режисьор - Сет
Макфарлан, актьори - Марк
Уолбърг, Мила Кунис, Сет
Макфарлан, Джоел Макхейл,
Патрик Уорбъртън, Джесика Барт,
Джовани Рибизи и др.
01.45 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.6
04.15 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Q&A - отговори на важните
въпроси от политиката с Клара
Маринова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин със Златимир
Йочев
09.30 Пътеводител на здравословната
храна - филм
10.00 Райски градини - филм
10.30 Последният еничар - исторически сериал, романтичен
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11.30 Едно френско село - исторически
сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Видимо и невидимо - коментарно предаване за измеренията
на свободата с Калин Манолов
/п./
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Законът на любовта - романтичен сериал
15.00 Goodwood - парад на колите
- филм
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 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 Операция: История - предаване с Росен Петров /п./
01.30 Новините ON AIR /п./
02.00 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
03.00 Новините ON AIR /п./
03.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин със Златимир
Йочев /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки/Светозар Димитров
/п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 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 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Мечтатели - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Кристализирано: Историята на
Мадона - 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: Глутница вълци. Екватор. Радон. Скроб. Лотос. Салам. Навтика. Фий. Такири. Гар. Гну. Луминал. Кларнет. Канела. Нубира. Анин. Испания. Тетива. Винеке. Колесари. Им. Ре. Рил. Суринам. Канон.
Дака. Адо. То. Ева. Акин. Ромика. Кра. Ара. Терца. Пюре. Мисир. Алка. Око. Маргарин. Платан. Ананими. Алено. Рата. Ос. Стан. Алит. Талк.
p Плексиглас. Оратори. Лат. Украйна. Полином. Скала. Ствол. Урна. Ело. Ити. Тен. Набат. Нунес. Некерман. Сит. Малеби. Ас. Вар. Аноа. Цол. Кутия. Руда. Цар. Пароним. Вира. Калгари. Тарикати. Икар. Канат.
Суровина. Енина. Апарат. Част. Анатема. Инат. Мед. Игленик. Макарони. Тоска. Ливер. Дирек. Мол. Хан. Ариана. Емона. Обиск.
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Арт

Бате Гошо:

Екзистенциален въпрос:
Как ли се
чувства веган
- фолклорист
, ако свири на
гайда или бие
тъпан

>>СУДОКУ
лесно

у

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

Старият град на София, ъгъла на ул. Искър и ул. Бачо Киро. Новото изкуство.
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НОВИНИ

Хубавата новина е, че
Веско Маринов ще прави
Коледен концерт. Лошата
е, че по това време на
годината, ако се изпоти,
ще настине.
Васил Петев
:) :P :D
Пиша си със собствения си
съпруг от фалшив профил.
Той ми пише:
- Жена ми почина преди 3
години.
- Не тъгувай, скоро ще
отидеш при нея.
:) :P :D
Важни правила за шофиране
в София:
1. Никога не оставяйте повече от 3 метра дистанция от
предната кола, това се счита
за покана за задминаване.

умерено

2. При смяна на лентите в
никакъв случай не подавайте мигач, по този начин
шофьорът в другата лента
ще разбере за намерението
Ви и моментално ще Ви блокира (това важи принципно
и за всички други маневри).
3. Да стигнете пръв до следващия червен светофар е
въпрос на чест и мъжество.
Само пълните неудачници
са последни. Старайте се в
това отношение.
4. Ако все пак сте в по-задна
позиция на светофара и
другите коли вече са се
наредили, но са оставили
свободна лентата за ляв/
десен завой (защото са
неудачници), имате уникалния шанс да забавите, и да
изрежете всички на скорост
през свободнота лента
при светване на жълтото.
Чувството е уникално,
гарантирам.
5. Никога, ама никога не
спирайте на жълта светлина
или до 5 секунди след
светване на червено. Това е
предпоставка за ПТП.
6. При задръстване на
Цариградско (и не само)
моментално се изнесете
в бус лентата. Трябва да
сте бързи, защото лентата
се пълни светкавично. В
никакъв случай не пускайте
другите да се престрояват
пред вас.
7. Ако карате в лявата лента

трудно

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

на Цариградско и някой хитрец-идеалист не ви пуска
докато карате със 120-140,
моментално изпреварете
отдясно (ако се наложи и
през бус лентата) и набийте
спирачки пред тарикатчето. Може да го паркирате
с 40км/ч до Орлов мост,
като толкова му се спазва
правилника.
:) :P :D
От книгата на Гинес:
- В Перник за една вечер
мобилен телефон смени 7
собственици, а двама дори
надживя!
:) :P :D
По принцип не можеш
да бойкотираш жена. В
момента в който престанеш
да разговаряш с нея, тя
решава, че си почнал да я
слушаш!
:) :P :D
- Вчера на улицата ме
нападна бандит и ми взе
портмонето и часовника.
- Ама нали имаш златен
медал по бокс?
- Медала не го намери!
:) :P :D
– На тебе всичките ти приятелки са грозни!
– А на тебе всичките ти
приятели са пияници!
– Пияници са, защото приятелките ти са грозни!
:) :P :D
- Опишете накратко външността си!
- Свиква се...

