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НЯМА
КОРУПЦИЯ
Ето как изглежда
сградата на Съдебната
палата отвътре след
основен ремонт
$ $

Намериха бомба до дома на
Хилари и Бил Клинтън

Човек от Южна Каролина
спечели рекордните
$1,6 млрд. от лотарията с
един единствен билет

Самсунг с вълнуваща нова
технология на дисплея
за смартфони, пуска я с
Galaxy S10

Строят точно копие на
Титаник, тръгва по пътя на
потъналия кораб през 2022 г.

Над 4000 шведи имат вграден
микрочип, заместващ ключа
за вкъщи, парите и личните
карти

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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зказване
на
шефа на болницата Света
Екатерина проф. Генчо
Начев стана повод
за гневен коментар
от страна на Радан
Къдев. „Проф. Начев
обяснява по БНТ, че
доплащането
“от
джоба” в болниците
било
най-добрата
форма на контрол.
Твърдение, съдържащо дълбини на лъжа,
цинизъм и нахалство”, написа Кънев
в социалната мрежа
Фейсбук.
Юристът изтъкна
няколко аргумента, с
които обори подобно
становище.
„Първо, пациентът
няма да знае дали се
нуждае от определена манипулация. Ако
болницата го лъже
(презумпция, която
прифесорът
явно
приема спокойно...),
той няма нито познание, нито избор”,
посочва Кънев. Като
втори пункт той подчерта, че контролът
е функция на държавата. „Именно контролът, не лечението. Прехвърлянето на
това задължение върху
пациента сега е гарнирано с още едно - да си
плати за лукса, че сам
контролира лечението

БЪЛГАРИЯ
НОВИНИ

Най-богатият шеф на
клиника у нас доволен
от предстоящите
промени
си?”, с удивление констатира бившият лидер на ДСБ. „Господин
професоре, ние и сега
доплащаме. Защо не
упражняване ефективен контрол?”, запита
Кънев.
„Медицината е на
добро ниво у нас, но
здравеопазването не е
на особено добро ниво”,
отбеляза самият Начев в ефира на БНТ.
Тази седмица стана
ясно, че клиниките
ще трябва да спазват
и финансов стандарт
и да лекуват само с
най-евтините медикаменти, въпреки че от
джоба ни вземат 1/2
млрд. повече за здраве,
постанови Надзорният съвет на НЗОК.
Според Начев въвеждането на разходна
ефективност
значи

тимо чрез
правната
уредба да
се нарушава обществения
интерес.
Според
Радев с приетия закон
се създава възможност
за скрита приватизация
на дружества от забранителния списък по
Закона за приватизация
и следприватизационен
контрол.

„съотношение
между цена и ефект върху заболяването“. Той
увери, че от Касата
ще се плаща не найниската цена замедикаменти, а за това
лекарство, за което
има доказателства, че
има ефект на фона на
цената си (т.е. все пак
възможно най-евтиния
вариант).
Професорът отбеляза редица положителни според него неща в
проектобюджета за

здравеопазване. „Повечето пари в бюджета
за здраве са добре”, заяви той.
Припомняме,
че
проф. Генчо Начев е
най-богатият болничен директор у
нас, което показват
годишните декларации на управителите
на лечебни заведения,
които работят с
НЗОК. Мултимилионерът от държавна
заплата
притежава 15 апартамента

и къщи, 514 декара гора и три коли,
като едната от тях
е Порше. Кардиохирургът е декларирал
налични 70 000 лв., а
на влог държи 4 млн.
лв., 350 000 евро и 567
000 долара. Отделно проф. Начев притежава дялове от
дружества, вложил е
над 1 млн. лв. в инвестиционни фондове и
има акции в три поликлиники в Унгария,
Полша и Хърватска.

Кабинетът оцеля за трети път
Кабинетът Борисов 3
не падна след вота на
недоверие. За събарянето му гласуваха 99
депутати - БСП и ДПС.
За оставането бяха
133 - ГЕРБ и ОП. Общо
гласуваха 232 народни
представители.
Подобно на предишните вотове, премиерът
Бойко Борисов не
присъства в пленарна
зала по време на гласуването. Също така той
отсъства и на дебатите.

В залата също липсваха вицепремиерите
Валери Симеонов и
Красимир Каракачанов
. Правителството бе
представено от министрите и вицепремиера
Томислав Дончев. Дори
и здравният министър Кирил Ананиев,
в чийто ресор беше
вотът, пристигна със
закъснение.
Припомняме, след
обявените предложения за здравна реформа

от министър Ананиев,
опозицията в лицето
на БСП внесе третият
искането за недоверие
към кабинета Борисов 3
за провал в политиката
на здравеопазването.
Първият вот на недоверие към действащия
кабинет беше внесен
на 17 януари 2018 г.
с мотив - провалът
на правителството с
борбата с корупцията.
Вторият засегнат темата
за сигурност.
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>>НС ОТХВЪРЛИ
ПРЕЗИДЕНТСКОТО ВЕТО
Със 145
гласа "за" и
65 "против"
парламентът прие
повторно
промените
в Закона за
държавната собственост
и така отхвърли ветото на
президента Румен Радев
върху измененията. Промените бяха приети от 44-то
НС на 10 октомври 2018 г.
Президентът наложи вето
с мотива, че е недопус-
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ентагонът се
готви за анализиране
на
Фейсбук
постовете
в България, алармира
журналистката Диляна Гайтанджиева. Тя
се позовава на обява,
открито качена на
официалния сайт на
Colso Corporation. Това
е частна компания,
наета от Департамента по отбрана на
САЩ, която търси да
назначи американски
граждани с допуск до
класифицирана
информация и военен
опит, с познания на
български език, за позицията Анализатор
на социалните мрежи
в България, базиран в
Тампа, САЩ. Очаквано
на сайта не се споменава нищо за целите на
съответните анализи.
Това не е първият
случай, при който българските потребители
са станали обект под
наблюдение. Припомняме, че през април т.г.
стана ясно, че Фейсбук
неправомерно продаде личните данни на
около 36 хил. български
потребители на компанията Кеймбридж
Аналитика. Компанията на Зукърбърг потвърди информацията
след запитване на БНТ,
но подчерта, че става
дума за хакерски манипулации.
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САЩ официално ще
следи Фейсбука ни

Българският сегмент в социалната мрежа
с назначен съгледвач във Вашингтон
Според данни на
Фейсбук 18 българи са
свалили приложение под
формата на анкета,
даващо достъп до лична информация. Броят
на засегнатите обаче е
в пъти повече - 35 718,
тъй като приложението е получило достъп
до профилите и на техните приятели.
Сред
засегнатата
информация на потребителите е списъкът
с контакти, детайли
като електронни разговори и съобщения, електронна поща, движения,
място на пребиваване,
снимки, видеа, харесвания и публикации в социалната мрежа.

В интервю Зукърбърг, призна за съвсем
тенденциозна намеса
в личната комуникация. Той разкри, че се
"сканират" и всички
чатове на потребителите.
Официално Фейсбук
събира информацията,
за да създава персонализирани (или таргетирани) реклами. Чрез
следене и на активността, социалната
мрежа успява да покаже реклами, към които
даден потребител би
проявил най-много интерес. Този трик обаче
вече се използва и за политически цели.
Подобно събиране на

данни вече провокира
мега скандал в САЩ.
Тегленето на инфоформация от профилите
на милиони избиратели, осъществено от
Кембридж Аналитика
изигра решаваща роля в
предизборната кампания на Тръмп.
Кембридж
Аналитика вече действа и
в България. По-рано
19 минути разкри, че
българска партия с
голям бюджет е станала първият клиент
на компанията у нас.
Цената е около сто
хиляди лева месечно за
подобряване на имиджа и коментарите в
социалните мрежи.

СИМЕОНОВ: ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗАРАДИ КОАЛИЦИОННИЯ СЪВЕТ
„По настояване на коалиционния съвет (КС)
аз поднасям своите
извинения на всички, които са били
засегнати и обидени“, заяви вицепремиерът Валери Симеонов
в МС. Поводът бе репликата
му за майките на деца с увреждания, предизвикала протести с
искания за оставката му.
„На проведения коалиционен
съвет при министър-председателя беше обсъден въпро-

сът, свързан с медийната
кампания по повод мое
изявление и ежедневните протести пред
МС. В тази връзка поднасям своите извинения на всички, които са
били засегнали или са се
почувствали обидени от моето
изказване в телевизионно интервю”, заяви Валери Симеонов
пред журналисти в МС.
„Аргументирах се какво е моето
отношение съм децата инвалиди,
аз съм потърпевш и също съм

подпомагал с каквото мога на такива хора и деца с увреждания“,
допълни той. Вицепремиерът
благодари на журналистите и
отказа да отговаря на въпроси за
бъдещето на коалицията, правителството и т.н.
„Няма да се извиня, защото
не искат това от мен, искат ми
оставката“, заяви Симеонов час
по-рано в сутрешния блок по
БНТ. Той допълни, че дори да
беше предложил извинение за
репликата си, щеше да има съмнения за искреността му.
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>>ДПС: ИЛИ СИ
ОТИВА
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ,
ИЛИ ЦЯЛОТО
ПРАВИТЕЛСТВО
„Ако този вицепремиер (б.р.
Валери Симеонов) не си
отиде, ДПС ще предприеме
политически действия”,
предупреди лидерът на
партията Мустафа Карадайъ.
Той припомни редица
изказвания на лидера на
НФСБ. Обвини го в нечовешко отношение. Последното
изявление на Симеонов
било брутално.
„Демокрацията е в криза,
държавността е в агония”,
заяви лидерът на ДПС.
"Ничии извинения вече не
важат. Такива като него нямат място не във властта,
а и в политиката изобщо”,
изтъкна Карадайъ.
"За да не счупят вратната
конструкция, ГЕРБ подлагат
на риск държавата, говорят
за стабилност, а е налице
липса на справедливост,
хаос", констатира той.

МАЙКИТЕ:
ИЗВИНЕНИЕТО
Е ИЗПРОСЕНО
Майките на деца с увреждания не приемат извинението на Валери Симеонов за
това, че ги нарече "кресливи
жени", които спекулират с "уж
болни деца". Те са категорични, че остават на площад
Независимост до оставката на вицепремиера.
Според протестиращите
това извинение е изпросено. „Той продължава да се
държи безобразно, нарече
хората, които протестират
"тюрлюгювеч", нарича
децата ни недъгави с
изкривени деформирани
крайници. Унизително ми е
да повтарям думите му. Това
показва отношението му
към хората с увреждания и
ние не видяхме да се извини към тях за това, което им
причини. И смятаме, че на
такъв пост не може да бъде
такъв човек, това не може
да е лицето на държавата.
Извинението прозвучава
като изпросено “, заяви Вера
Иванова, майка на дете с
увреждания.
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>>ПРИ РАЗКОПКИ ЗА МЕТРОТО ОТКРИХА АВИАЦИОННА БОМБА
ПРИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ТРЕТИЯ ЛЪЧ НА МЕТРОТО В СТОЛИЦАТА БЕ ОТКРИТА СТАРА НЕВЗРИВЕНА АВИАЦИОННА БОМБА. ТЯ Е БИЛА ОТКРИТА В ИЗКОПА НА БЪДЕЩАТА ПОДЗЕМНА ЖЕЛЕЗНИЦА, В БЛИЗОСТ ДО ВОЕННА АКАДЕМИЯ. СНАРЯДЪТ Е ОСТАНАЛ ОТ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИТЕ БОМБАРДИРОВКИ НАД СОФИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА. ЗАРАДИ НАХОДКАТА РАЙОНЪТ БЕ ОТЦЕПЕН, А УЧЕНИЦИТЕ ОТ БЛИЗКОТО 129-О УЧИЛИЩЕ БЯХА ЕВАКУИРАНИ.НАЛОЖИ СЕ ДОРИ ДА БЪДАТ ПОВИКАНИ ВОЕННИ САПЬОРИ, ЗА ДА ОБЕЗВРЕДЯТ БОЕПРИПАСА.

Тихомълком отмениха проекта за
охрана на населени места от частници
Със стандартната
хватка - промени в
закон чрез преходните и заключителните
разпоредби, депутати от ГЕРБ побързаха да замажат гафа с
охраната на населени
места от частни фирми, съобщава Офнюз.
Възможността беше
предвидена в Закона за
частната охранителна дейност, с въвеж-

Промяната бе направена в последния
възможен момент от управляващите,
след като КС, президентът и ВАС се
обявиха против предложенията им
дането на нов лиценз
за урбанизирани територии, което доведе
до широка обществена
реакция, а въпросният
текст беше причина
главният прокурор и
президентът да сези-

ПРЕДАДОХМЕ ПОРЕДНИЯ ИЗДИРВАН
ТЕРОРИСТ НА ТУРЦИЯ
Издирван от турските
власти "терорист от
нелегалната Кюрдска
работническа партия"
на име Хаккъ Гьорен, с
кодово име Хаки Седат,
е бил предаден на
Турция от българските
власти. В България ПКК
не е терористична
организация и актът на
властта е противоправен. Това е поредният
предаден предполагаем
терорист в южната ни
съседка. Само миналата
година МВР предаде
над 70 души на турските
власти. Както 19’ многократно писа България
е единствената страна
в Европейския съюз,
която върна желаните
от Турция бегълци от
диктатурата. Особено
показателен беше
случаят с гюлениста
Абдуллах Бююк, който
съди страната ни за нарушени човешки права.
Седат нелегално преминал през българотурската граница и
възнамерявал да замине
за Франция. Полицей-

ски екип в София го
спрял за проверка на
документите и като
установили, че е без
лична карта, го глобили
2 000 евро - цялата сума,
която имал в наличност.
След това с такси отишъл в Пловдив, където
трябвало да се срещне
с друг член на ПКК с
кодовото име Арес, и
понеже нямал пари в
себе си, дал мобилния
си телефон на шофьора.
В продължение на
четири дни се укривал в
покрайнините на Пловдив. След това отишъл в
генералното консулство
в града и поискал помощ. От консулството го
предали на полицията.
След като българските
власти установили, че
е издирван за терористична дейност,
информирали турските власти. Той бил
изправен пред съда,
който постановил да
бъде върнат обратно в
Турция и бил предаден
на турските власти на
Капъкуле.

рат Конституционния съд.
Срещу текстовете
позиция изразиха няколко браншови организации, а също така
и съдиите от Върховния административен
съд (ВАС).
Основните критики
са, че с тези текстове се отнема дейност
от правомощията на
МВР, което по закон се
грижи за опазването
на обществения ред и
сигурността в страната. 19’ на няколко
пъти Ви разказа за
скандалните предложения науправляващите.
Първоначалният
текст беше внесен от

депутати от ГЕРБ
и според него частни
охранителни
фирми
могат да получават
лиценз за охрана на
урбанизирана
територия. В закона е
уточнено, че това е
селищната територия, обхваната от границите на населеното
място или селищното
образувание (строителните му граници),
определени с устройствен план, без да се
включва землището.
За да замажат гафа
с този текст, депутати от ГЕРБ са приложили стандартната
процедура и в преходните и заключителни

разпоредби на Закона
за правната помощ,
е записано, че отпада
текстът на чл. 5, т.
6 - лицензът за урбанизирани територии.
Промените са мотивирани от вносителите с облекчаване на
режима на прелицензиране на частните
охранителни
фирми
и необходимоста от
прецизиране на видовете частна охранителна дейност, с което се прави и промяна
на обектите, които
могат да бъдат охранявани. Промените са
внесени в последния
ден, в който е изтекъл срокът за промени
между първо и второ
четене на закона - 12
октомври, и са гласувани в правна комисия
само пет дни по-късно
- на 17 октомври.

www.19min.bg
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амо за два месеца правителството ще похарчи 2 млрд. лв. от
излишъка, натрупан
през годината. Плановете на управляващите са бюджетът
за 2018 г. да завърши с
0.5% профицит. При
очакван брутен вътрешен продукт от порядъка на 110 млрд. лева
тези 0.5% се равняват
на около 550 млн. лева.
В момента хазната
е на плюс с 2.5 млрд.
лева, но в оставащите седмици до Нова
година
излишъкът
буквално ще се стопи.
Трескавото харчене на
бюджета по Коледа без
санкция на парламента вече се превръща в
управленска традиция,
пише Сега.
Тези намерения бяха
потвърдени от шефката на парламентарната комисия по бюджет
и финанси Менда Стоянова със запазен правоговор: "Към момента
излишъкът е 2.5 млрд.
лв., но ще бъде стопен
до края на годината до
0.5% от БВП. За трета поредна година
този излишък ще се
формира заради планирани, но неосъществени
капиталови
разходи", призна Стоянова пред БНР вчера.
19 минути припомня,
че тези капиталови
разходи, които формират излишъка, са
пари, предвидени за
строеж и ремонт
на пътища, болници, училища, ВиК
инфраструктура
в
безнадеждно изоставаща ни технологично страна. Защо не
се правят, след като
са предвидени и защо
това става за поредна година никой не
пита, освен нас, финансовия министър
Горанов. Който пред-

Кабинетът харчи по
28 млн. лв. на ден, плюс
това актуализира
бюджета

Странни финансови ходове ще наливат
предизборно от пусто в празно в
нереформираните системи
почита на всичко отгоре и да вдига данъци
– от догодина двойни
на основните жилища
с осъвременяване –
т.е.вдигане на основата, на старите коли,
даже на дрехите втора употреба, които
обличат 50% от българите.
В същото време в
преходните разпоредби
на проектобюджета за
догодина финансовият
министър Владислав
Горанов предлага актуализация на тазгодишния
бюджет,
допълва Сега. Поправката е заради 100-те
милиона лева, "дадени"
от премиера Бойко
Борисов на полицаите
за увеличение на заплатите им, след като те
излязоха на протест в
началото на годината.
Точната сума, с която
се увеличават разходите за персонал, е 117
млн. лв. Със същата
сума се орязват ка-

питаловите разходи т.е. инвестициите на
държавата.
Традицията с трупането на излишъци и
експлозивното харчене на огромни суми по
неособено прозрачен
начин на финала на
годината предизвиква остри критики от
икономистите и опозицията. Неотдавна
и президентът Румен
Радев се възмути от
порочната практика
и настоя харченето
на излишъка да става след дебати и с решение на Народното
събрание, а не с министерски постановления. Според Менда
Стоянова обаче по-интензивното харчене
през ноември-декември
било „нещо нормално
за бюЖетния цикъл” - в
края на годината приключвали проекти, възложени по-рано, тогава
се извършвали и разплащанията. Такива били

и разходите, които ще
стопят 2 млрд. лева
от сегашния излишък.
"Това са множество
проекти на различни
министерства, които
по списък са заявили, че
ще се разплатят", поясни Стоянова.
Големият излишък
се дължи на неизпълнените
инвестиции, а причината за
това е бавното усвояване на еврофондовете. "Тук, за съжаление, трябва да
отбележим, че почти по всички оперативни програми има
изоставане вече за
трета година", посочи шефката на бюджетната комисия.
По последни данни
едва 1/5 от отредените за България
близо 10 млрд. евро за
периода 2014 - 2020 г.
са разплатени до момента. Забавянето е
причина и предвиденото съфинансиране от
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държавния бюджет да
бъде "спестено". "Всички тези икономии,
направени през 2017
и 2018 г., ще бъдат похарчени вероятно в
следващата и в 2020 г.
В края на програмния
период ще има форсиране“, подчерта Менда
Стоянова. По думите
й именно ускоряването на европроектите
е причина бюджет 2019
отново да се планира с
дефицит, макар и само
с 0.5% от БВП.
Разходите, които
държавата
смята
да направи догодина,
растат спрямо планираните през тази
година с 5.1 млрд. лв. В
проектобюджета за
2019 г. е записано, че
държавата ще похарчи 44.457 млрд. лв. Както стана ясно, 1/5 от
увеличението се дължи
на
10-процентното
вдигане на бюджетните заплати и с 20% - на
учителските. Повече
средства се дават за
субсидии, социални и
здравноосигурителни
плащания. Повече са и
капиталовите разходи. Предвижда се те да
достигнат рекордните 6.8 млрд. лв. За тази
година са планирани
6 млрд. лв., но реално
са направени разходи
само за 4.7 млрд. лв.
Освен заради по-голямото усвояване на
еврофондове капиталовите разходи, което
очакваме, но не постигаме поредна година,
растат допълнително
и заради изместване
на няколко нереализирани през последните
две години проекта
като тол системата
на стойност 215.3 млн.
лв. През 2020 и 2021 г.
разходът за тол системата и електронните винетки нараства
съответно с 263 и 294
млн. лв.
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>>ФАНДЪКОВА ПРОВЕРИ СНЕГОРИНИТЕ, 234 ОТ 234 СА ГОТОВИ,
ЩЕ ИМ ПОМАГАТ ОЩЕ 66, 3,5 МЛН. ЛВ. ГЛОБИ Т.Г. ЗА НЕДОБРО ЧИСТЕНЕ
ВСИЧКИТЕ 234 ОТ
234 СНЕГОРИНА СА В
ГОТОВНОСТ ДА ЧИСТЯТ ПЪРВИЯ СНЯГ В
СОФИЯ, СТАНА ЯСНО
ОТ ПРОВЕРКА НА
КМЕТА ЙОРДАНКА
ФАНДЪКОВА И СТОЛИЧНИЯ ИНСПЕКТОРАТ. ЧИСЛОТО ИМ ЩЕ
НАРАСНЕ ДО ОБЩО
1200 розови балона в памет на жените, които всяка година губят битката с
рака на гърдата, бяха пуснати пред НДК. За шеста
поредна година инициативата на общинската Първа АГ
болница Света София се осъществява с подкрепата на
Столичната община, Българския форум на бизнес лидерите и Националния дворец на културата. Активни
участници в кампанията
са и членовете на фондация
Една от осем.
Целта е да се изпрати
послание до всички български жени, че от най-голямо
значение в битката с болестта е установяването
в начален стадий. През
целия месец октомври т.г.
специалисти от общо 11 лечебни заведения (в градовете София, Пловдив, Варна и
Стара Загора) извършват
безплатни профилактични
прегледи за рак на гърдата.
„Заболяването е лечимо,
ако бъде открито рано“,
каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя припомни, че Столичната община всяка година отделя
над половин милион лева
за различни скринингови
програми, в това число и
за рак на млечната жлеза.
„Столичната община има
целенасочена политика за

300, КОГАТО НАСТЪПИ
СЕЗОНЪТ НА ВИЕЛИЦИТЕ. ОЩЕ 52 МАШИНИ ЩЕ ПОДПОМАГАТ
ПОЧИСТВАНЕТО НА
МИЛИОННИЯ ГРАД,
ДОКАТО ДРУГИ 14 ЩЕ
БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ
ЗА ПОДСИЛВАНЕ НА
РАБОТАТА В ЗОНАТА
ОКОЛО СОФИЯ. КМЕ-

ТЪТ НА СТОЛИЦАТА
ПРЕДУПРЕДИ, ЧЕ
САНКЦИИТЕ ЗА ФИРМИТЕ БЪДАТ СЕРИОЗНИ И СЕ НАДЯВА ТЕ
ДА СЕ СТАРАЯТ ПОВЕЧЕ ПРИ ПОЧИСТВАНЕТО НА СНЕГА. 2000
ЛВ. ДЪЛЖИ КОНЦЕСИОНЕРЪТ, АКО НЕ Е ПОЧИСТЕНА СПИРКА ДО

София с нова
кампания
срещу рака
на гърдата
16 300 жени досега преминаха
през прегледите, финансирани
от кметството с цел превенция
против смъртоносната болест

профилактика на социалнозначими заболявания“, каза
кметът Фандъкова.
София първа в България

започна скринингова програма за изследване на рака на
млечната жлеза. За четвърта поредна година се про-

07:30 Ч. АКО СНЕГОВАЛЕЖЪТ Е СЛЕДОБЯД,
СРОКЪТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ Е 19:30 Ч. ОБЩО
3,5 МИЛИОНА ЛЕВА Е
СПЕСТИЛА СТОЛИЧНА
ОБЩИНА ПРЕЗ МИНАЛИЯ ЗИМЕН СЕЗОН
ОТ НАЛОЖЕНИ ГЛОБИ
НА ПОЧИСТВАЩИТЕ
ДРУЖЕСТВА.
вежда изследването, като
са обхванати различни целеви групи. Програмата се
финансира от общинския
бюджет.
Програмата се реализира
в партньорство с няколко
държавни и общински болници като Университетска
специализирана болница за
активно лечение по онкология и ВМА и общинските
Първа АГ Света София, Втора АГ болница Шейново, Първа, Четвърта и Пета МБАЛ
и Специализирана болница за
активно лечение на онкологични заболявания.
Досега при реализирането на проекта бяха прегледани и изследвани над
16 300 жени. Тази година
изследването започна от
началото на септември и
ще продължи до края на ноември, като досега са прегледани над 3000 жени.
Столичната община финансира и програми с цел
профилактика на щитовидната жлеза, изследване за рак на простатната жлеза на мъжете над
40 години. Съвместно със
сдружение Национална асоциация за профилактика на
белодробните болести и д-р
София Ангелова се извършват профилактични прегледи на бял дроб на жителите
на столицата.

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

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

ГРАДСКА

25.10.2018
брой 2180

soa@19min.bg

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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>>НАГЛИ СТРОИТЕЛИ БЛОКИРАТ УЛИЦА В НАСРЕЩНОТО ВСЯКА СУТРИН
СТРОЕЖЪТ НА СГРАДА НА
ЪГЪЛА НА УЛ. ПОЗИТАНО И УЛ.
ТРИ УШИ В СЪРЦЕТО НА СОФИЯ ВСЯКА СУТРИН БЛОКИРА
С ОГРОМЕН КАМИОН НА САМОТО КЮШЕ И ТО В НАСРЕЩНОТО, ДВИЖЕНИЕТО ПО ВТОРАТА ОТ УЛИЦИТЕ. ТЯ Е ДОСТА
НАТОВАРЕНА БЕЗ ДРУГО, ТЪЙ
КАТО ОТТАМ СЕ ВЛИЗА В ЕДИН
ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ОФИС ЦЕНТРОВЕ В МИЛИОННИЯ ГРАД И
Софийският университет
Св. Климент Охридски е получил аванс за изграждане център за изследване на лечебните свойства на минералните
води, част от който ще се
помещава в сградата на бившата минерална баня в столичния Овча купел. Необароковата сграда е в рушащото се
състояние поне от 20 години.
Проектът е на консорциум
Наследство БГ и ще бъде финансиран с 29.8 млн. лева по
оперативна програма Наука и
образование за интелигентен
растеж. Авансът е в размер на
близо 6 млн. лева, обясни пред
Дневник ръководителят на
проекта и бивш ректор проф.
Иван Илчев, който принципно
не е спец по балнеолечение, а
по история.
Освен Софийския университет, в консорциума влизат
още 3 ВУЗ-а, седем института
на БАН и Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий, а Столичната община е
бизнес партньор. Асоциирани
партньори са организации в
областта на туризма и културното наследство, които
биха ползвали резултатите
от проучванията.
Предвижда се другите две
бази на центъра да бъдат
бившият ресторант Яйцето
в Ректората и сграда на университета на ул. Гурко срещу
Кукления театър, която е
получена като дарение от
покоен професор и се отдава
под наем.
За банята в Овча купел ще
бъдат дадени 3 млн. лева от
оперативната
програма,
обясни още проф. Иван Илчев.
В момента Регионалният ис-

СЕ СТИГА ДО ДРУГ, В КОЙТО
СЕ ПОМЕЩАВА И БОРСАТА.
ДОСЕГА СМЕ ИНФОРМИРАЛИ
КАК ОТ ВЪПРОСНИЯ СТРОЕЖ
НЕКОЛКОКРАТНО И СЪВЪРШЕНО НЕЗАКОННО, ЗАТОВА ПЪК
БЕЗНАКАЗАНО, ПРЕЗ УИКЕНДИТЕ ЗА ЧАСОВЕ СПИРАТ
ДВИЖЕНИЕТО И ПО ГЛАВНАТА
ЗА ТАЗИ МАХАЛА УЛ. ПОЗИТАНО ОТ БСП ПО НЕМСКАТА
ГИМНАЗИЯ.

СУ взе аванс от
30-те милиона за
реконструкция на
баня Овча купел
Дали ще остане място за
къпане, след като направят
конферентна и компютърна
зала в естественото спа е
въпросът на софиянците

торически музей подготвял
инженеринговия проект, тъй
като сградата е паметник на
културата.
По проект в банята ще бъдат изградени две лаборатории,
конферентна зала и компютърна зала. Едната лаборатория е
наречена Анализ, дигитализация
и реставрация на аудио-визуално наследство, а другата - Социални иновации, рекреативен
хюмън дизайн и нишов туризъм. По думите на Илчев ще се
изследва действието на минералната вода върху организма,
като върху това ще работи
екип от Националната спортна академия.
Очакванията са строително-монтажните работи да започнат през март, а в момен-

та се завършва
обработването
на документите
за обществените
поръчки.
Предвижда се научните екипи да
бъдат назначени в началото
на следващата година. В центъра ще работят около 270
изследователи.
Софиянците се питат,
дали при цялата работа, ще
остане и място за къпане в
банята? Защото минералните води на София – над 40
извора, се изливат просто

хей така в епохата на супер печелившия спатуризъм.
Припомняме, че вместо в
модерен балнеологичен център, Централната баня се
превърна в музей, като оправданието беше, че нямало
паркинг, ако стане туристическа атракция, което,
разбира се, не отговаря на
истината. Паркинг има, но
е обсебен от Министерския
съвет, който на същото
място има закрит гараж, редица за паркиране и отделен
спецпаркинг на 100 метра.

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

ШОУ

show@19min.bg

НОВИНИ

ЛЕГЕНДАРНИЯТ ЖУРНАЛИСТ ТОШО ТОШЕВ ПРЕДСТАВИ НАЙ-НОВАТА СИ КНИГА ВЛАСТ НА БЛЯСКАВА ПРЕМИЕРА В ШЕСТА ЗАЛА НА НДК. СЪБИТИЕТО СЪБРА НАД 300 ГОСТИ, СРЕД КОИТО НЯКОИ
ОТ НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА
СТРАНАТА, ВОГЛАВЕ С ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА И ВИЦЕПРЕМИЕРА КАРАКАЧАНОВ. „ВЪПРЕКИ
ЧЕ КНИГАТА СЕ ДВИЖИ НА РЪБА НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИЗМИСЛИЦА И ИСТИНАТА, ТЯ В НИКАКЪВ
СЛУЧАЙ НЕ Е ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ, А РОМАН. РОМАН, В КОЙТО МОЖЕМ ДА ОТКРИЕМ ТИПАЖИ И ФИГУРИ, КОИТО СА НИ БОЛЕЗНЕНО ПОЗНАТИ, НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТЕХНИТЕ ОБРАЗИ СА
СЪБИРАТЕЛНИ“, СПОДЕЛИ ИЗДАТЕЛКАТА ОТ ЕНТУСИАСТ ВИКИ БИСЕРОВА. АВТОРЪТ РАЗКРИ ЧАСТ
ОТ РЕАЛНИТЕ СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ, КОИТО СТОЯТ ЗАД ИСТОРИИТЕ В НЕГО СРЕД ГЕРОИТЕ СА
ТОДОР ЖИВКОВ И БОЙКО БОРИСОВ. „НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО БЕЗ В НЕГО
ДА ИМА ВЛАСТ. ТОВА ОЗНАЧАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИМА РЕД“, БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН ПИСАТЕЛЯТ.

Алекс Алексиев с роля
в холивудски филм
Алек Алексиев публикува
снимка в Инстаграм профила си от заснемането на холивудската продукция Предна стража в България. В нея
участват световноизвестни актьори като Орландо
Блум и синът на Клинт Истууд - Скот. Алексиев ще се
превъплъти във войник, а
самата лента е по действителен случай и разказва за
американските мисии в Афганистан през 2009 г. Историята за неравната битка
на малка група американци
срещу стотици талибани
при Камдеш. Другият български актьор в продукцията
е младият Марин Рангелов,
който дебютира на големия
екран миналата година в
лентата на Иглика Трифонова - Асансьор за пациенти.

Филмографията на Рангелов
се допълва от проекта на
Netflix Ангелът, вдъхновен от

историята на египетския
бизнесмен Ашраф Маруан. Режисьор на екшъна е Род Лури.

>>ДЖО ЛИН ТЪРНЪР ВЕЧЕРЯ В РЕСТОРАНТ БУЛГАР
Световната звезда
Джо Лин Търнър,
вокал на групата
Rainbow, бе гост на
хотел Маринела
София в традиционния ресторант Булгар.
Търнър пристигна в
България за концерта на приятелите му
от група Ахат, който
снощи разтресе първа
зала нан НДК. Светов-

ната звезда вечеря
в Булгар заедно с
половинката си. Те опитаха български ястия
поднесени във фюжън
версия от шеф готвач
Петров в изисканото
заведение с типично
българска атмосфера.
Самият Джо коментира, че това е един от
най-добрите ресторанти, в които е бил.

>>ДЖУЛИЯ
РОБЪРТС
С НАГРАДА ОТ
INSTYLE
Стилисти, дизайнери и
знаменитости, от Дженифър Анистън до Клеър
Уайт Келър, проектирала
булчинската рокля на Меган
Маркъл, се събраха в центъра Гети в Лос Анджелис за
4-ата годишна церемония
за наградите на списание
Instyle. Събитието честваше
знаменитости, които остават
зад кулисите, като коафьора
Крис Макмилън и гримьора
Джеймс Калиардос, сред чиито клиенти са Хилари Клинтън и Риана. Джулия Робъртс
и стилистът на годината Елизабет Стюърт се появиха на
наградите с идентична визия
отгоре додолу. Единствената
разлика бе цветът на косите
им - в момента Робъртс е
блондинка, а Стюърт е брюнетка. Те носеха еднакви костюми Givenchy в люляково,
розови ризи и бели кецове
с платформа. Чантичките им
бяха еднакъв модел, но в
различни цветове.
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Владо Пенев
чества 60 с
премиера

ТОШО ТОШЕВ С ГРАНДИОЗНА ПРЕМИЕРА

www.19min.bg
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Големият актьор
Владимир Пенев ще
отбележи юбилейния
си 60-и рожден ден с
премиера в Народния
театър. На 26 октомври на Голяма сцена,
режисьорът Диана
Добрева ще представи
премиерата на спектакъла Бащата по хитовата пиеса на Флориан
Зелер. Заедно с Владо
Пенев в екипа на спектакъла са и звездите
Юлиан Вергов, Теодора
Духовникова, Радина
Кърджилова, Мария
Каварджикова и младия актьор Константин
Еленков. Пиесата
е абсолютен хит по театралните сцени на Ню
Йорк, Париж, Берлин
и Лондон. Виртуозният
сюжет потапя героя на
Андре в свят с разклоняващи се самоличности. Флориан Зелер е
френски романист и
драматург. Първият му
роман Изкуствен сняг
излиза през 2002 г. и
е удостоен с редица
награди.
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Мира скочи на Ваня
Костова
Н

а финалната
права отношенията
и
мненията в Къщата се преобръщат с
всеки изминал ден, а
истината бива казвана на всяка цена.
Биг Брадър припомни
на всички, че всеки
трябва да внимава в
думите си, защото
рано или късно те
се връщат обратно
при нас при това с
тройна сила. Напрежението
между
Мира Добрева и Ваня
Костова
придобива
нова форма, която се
превръща бързо във
вражда, а останалите съквартиранти
няма да останат
безпристрастни.
Биг Брадър постави мисия на Мира, в
която тя да разкрие
истината за поведението на Ваня, и както често се случва в
живота - истината

бива приета трудно и
болезнено. В Къщата
беше дадена и новата
седмична мисия Родители и деца. В нея
Мира и Стефан имат

нелеката задача да
влязат в ролите на
майка и баща. Двете
фамилии се борят за
титлата Най-образцово семейство. Мира

се грижи за Петко,
Ричард, Лора и Божана, а Стефан следи
за възпитанието на
Константин, Наско и
Ваня.

МЕГА ПРОДУКЦИЯТА
ПОДВОДНИЦАТА
ТРЪГВА В ЕФИР

>>И ГЛОРИЯ ПУСКА
АВТОБИОГРАФИЯ
Примата на родния попфолк Глория
е готова с автобиографичната си
книга, като възнамерява да я пусне
на пазара до края на годината.
Изпълнителката от Две могили ще
допусне читателите си зад кулисите
не само за върховете и спадовете
в професионалния си път, като ще
се изповяда и относно личния си
живот. Освен това между страниците на томчето феновете й ще
попаднат и на коментари по неин
адрес от страна на нейни колеги
и приятели. Повече подробности
около заглавието обаче все още
се пазят в тайна. Преди време Гло
категорично отрече, че влиза във
ВИП Брадър. „Никога не бих влязла
в Къщата, защото не ми допадат
интригите“, призна тогава звездата.

Сериалът Подводницата, чието производство струва над $32 млн., ще дебютира
ексклузивно по Epic Drama на 26
ноември. Той ще се излъчва премиерно
в понеделниците от 22:00 часа, в по два
поредни епизода. История за избор и
оцеляване в осем части, заснета в Мюнхен, Ла Рошел, Прага и Малта. Подводницата изследва емоционалните терзания
на героите на сушата и по вода и живота в
безумната реалност на Втората световна
война. Интернационален, дори и като
ползвани езици, сериалът има звезден
състав, в който участват Вики Крипс, Лизи
Каплан, Том Влашиха, Винсънт Картайзър
и други. Автентичен и верен на оригинала, новият сериал започва там, където
филмът на Волфганг Петерсен от 1981-а
свършва, като разказва много по-голяма
история, която включва нова подводница,
нов екипаж и нова мисия.
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ХОРОСКОП

Телците имат ясна цел и
трябва да я следват. Раците
да не изпускат от контрол
работата си, въпреки
постигнатия успех. Девите
да бъдат толерантни
към околните. Везните
преодоляват с лекота
дребните неприятности.

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

Присъщата ви
вироглавост
днес сигурно
ще ви донесе успех, само не се
увличайте. Околните ще
проявят изненадваща
за вас отзивчивост към
предложенията ви.

Не изпускайте
от контрол
работата
си, въпреки
успеха, на който се радвате.
Подарете си една приятна
вечер. Заслужавате я, пък и ви
е необходима.

С лекота преодолявате дребните
неприятности.
Имате възможност
да подобрите резултатите, които
постигате, съвместно със свой
колега. Приемете предложението, което получавате за вечерта
и бъдете сигурни, че ще прекарате наистина приятно.

Работете и общувайте, без излишни
емоции. Грижете
се за здравето си и
не се претоварвайте с нищо, за
да ви стигнат силите за нещата,
които планирате. Постигнато
споразумение с колега, партньори или роднини ще даде
тласък на общата ви работа.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Лъв

Скорпион

Имате ясна цел,
следвайте я.
Прецизирайте
работата си и
не разчитайте прекалено
много на другите. Така
ще си осигурите добрите
резултати, към които се
стремите. Финансите
ви ще нараснат след
приключване на проекта,
върху който работите.

Настроението
на част от вас
днес едва ли
ще е блестящо,
а това може да стане повод за неприятни кавги.
Затова се опитайте да се
заемете с нещо, което ще
ви попречи да мислите
негативно.

Наложете си повече спокойствие
и не избързвайте
с решенията си,
в състояние на афект
рискувате за сгрешите.
Придобивки от битов
характер ще подобрят
атмосферата у дома.

Дева

Едва ли дълго
днес ще се задържате на едно
място. Занимават
ви задачи свързани с предстоящо пътуване. Опитайте
се да избегнете конфликтна ситуация.

Бъдете толерантни към другите, за
да не накърните
сами авторитета
си. Мислете преди да кажете
нещо, което може да ви
конфронтира с човек от обкръжението ви. Превърнете
коректността в свое оръжие.

Стрелец

Близнаци

времето
Днес времето ще бъде
предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 0°,
а максималната 15°.

Работата Ви днес
ще бъде напрегната, но Вие ще
успеете да се
справите блестящо със
задълженията си. Дори да Ви
се наложи да се откажете от
част от намеренията си, пак
ще постигнете значителен
напредък днес.

Отделете повече
време за светски
контакти и обществена дейност.
Финансовото ви положение
се стабилизира и спокойно
можете да си позволите
отдавна набелязани покупки.

Не се ангажирайте с прекалено
много задачи
днес, по-добре ги
ограничете, но ги приключете в срок. В противен случай
рискувате да пропуснете
добри възможности.
Изпитвате съмнения към
човек, с когото имате близки
взаимоотношения.

826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

ИЗДАТЕЛ: ЮНАЙТЕД МЕДИЯ АД

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ

reklama@19min.bg
Издателят не носи отговорност
за съдържанието на
публикуваните в изданието
цитати и рекламни материали.

min: 2о max: 12о

Варна

min: 5о max: 15о

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 6°,
максималната 14° .

min: 1о max: 10о

min: 2о max: 11о

Пловдив

Бургас

min: 7о max: 15о
min: 0о max: 11о

min: 6 max: 14
о

Украинският
патриарх – агент
на КГБ, признат
от вселенския
– офицер от
турските служби

ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:

min: 2о max: 14о

Перник

Бг властта е крайно нечувствителна към родните
и световните убийства на журналисти. Пет дни
след потреслото планетата зловещо престъпление срещу саудитския автор на Вашингтон Пост
Джамал Кашоги, България е единствената страна
в ЕС и една от много малкото в света, които нямат
дори и дума официална позиция. Вероятно
поради очакването на основния виновник за
трагедията принц Мохамед бин Сюлейман
у нас по покана на премиера. Турция обаче
разкри, че именно престолонаследникът е
наредил убийството. Бил е свързан от похитилите Кашоги в консулството на кралството
в Истанбул по телефона с журналиста, което
разузнаването на комшиите е записало аудио и
видео. След като няколко пъти е отказал да се
върне в родината си, за да не го последва съдба-

МИЛЕНА САВОВА

0878 225 395

о

Сандански

Кърджали

min: 1о max: 12о

min: 4о max: 11о
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САМО НИЕ НЕ ОСЪДИХМЕ САУДИТСКИЯ КАЛИГУЛА, А ТОЙ Е
НАРЕДИЛ УБИЙСТВОТО НА КАШОГИ

arnaudov@19min.bg

Русе

Велико Търново

В Перник ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде
0°, максималната 11°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Видин

София

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 7°,
максималната 15°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

новини

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

Риби

В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 1°,
а максималната 10°.

Във Варна ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 5°,
максималната 15°.

София 1000,

www.19min.bg
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astro@19min.bg

ВРЕМЕ

„Да, украинският
патриарх Филарет е
сътрудничил на КГБ,
но го е правил за
благото на църквата”, призна неговият
говорител Евстратий
Зоря. Неговата църква,
която си съществуваше
непризната 27 години
едва сега, получи благословия от константинополския патриарх
– глава на цели 4000
вярващи в града. Сам
по себе си Ватроломей пък е офицер от
турското разузнаване
МИТ, както неведнъж е
разкривал дългогодишният бг кореспондент
в Истанбул Стефан Солаков. Така Филарет и
Вартоломей минават
за евроатлантици,
макар да са служители не само на Бога,
единственото, което
очакваме от тях, но
и на мощни нехристиянски шпионски
централи.

та на отвлечените и изчезнали трима принцове
– врагове на диктатурата, прибрани по същия
начин, е последвала жестоката саморазправа с
публициста. Той е нарязан на парчета жив. После
останките му са хвърлени във водната площ в
двора на резиденцията на консула на С. Арабия,
съвсем близо до зданието на консулството. Освен престолонаследник, принцът е и шеф на разузнаването на кралството. В коментар по случая
влиятелният и близък до Тръмп, който се бори
с Конгреса и пресата да няма санкции срещу
С.Арабия, вестник Уолстрийт Джърнъл описа Мохамед бин Сюлейман като „саудитския Калигула”.
И му предвеща 2 варианта. Първият е замяна
от неговия по-голям полубрат и астронавт
на НАСА принц Султан, който отговаря за
туризма и бе посетен от министъра ни Ан-

гелкова преди дни
– явно тя е най-силен
дипломат в кабинета ни,
или от широко уважавания му братовчед
Халид Файсал, губернатор на Мека, въпреки
неговите 78 г. Вестникът предвижда и по-лош
сценарий - буквално тип Калигула - с физическо
елиминиране на принца, унизил цялата управлавяща фамилия и събрал 100 млрд.дол. откупи от
членовете й, които бе затворил противозаконно
в хотел, докато не му платиха. Не е случайно, че
малко преди убийството лично Тръмп каза, че
без него режимът в Рияд ще падне до 2 седмици,
продължение на което беше демонстративното
оттегляне на доверието на президента от зет му
Джаред Кушнер, който го свързва с престолонаследника на С. Арабия.

Путин среща Тръмп
на 11 ноември, посмя
се със съветника му
Руският президент шеговито
пита дали носи 13 стрели или
маслиновите клонки от герба на
САЩ, Болтън отвърна, че не носи
в Москва вейки

Р

уският президент
Путин ще се срещне с американския
си колега Тръмп на 11
ноември в Париж, след
като приключи официалната част на тържествата, посветени
на 100-годишнината от
края на Първата све-

товна война, в която
– също като във Втората, двете държави са
съюзници и победители.
Този хубав символ обаче
засега си остава единствената добра новина
в навечерието на визитата, след като САЩ
обявиха
едностранно

излизане от договора за
ядрените ракети със
среден и по-малък обсег.
Въпреки това руската
страна показва воля за
сътрудничество. Специалният съветник Ушаков каза пред медиите
след срещата на Путин
със съветника по нацио-

нална сигурност Болтън
в Кремъл: „Администрацията на Тръмп показва
готовност за политически диалог. Ако такъв диалог няма, ние сме готови и с военни ходове”.
Символиката
беше
водеща и в разговорите между двете страни. Путин посрещна
Болтън с шега. „Знаем,
че орелът на Вашия
герб държи и маслинови клонки, и 13 стрели.
Дано при гостуването
си у нас да сте взели
клонките”, започна се
домакинът с усмивка.
„Ами май не нося клонки”, усмихна се и Баолтън и двамата се посмяха.
Според информация
от разговорите им, освен спорния договор за
ракетите, които заплашват сигурността
на Европа – нещо, подчертано и вчера в коментар по темата от
немския военен министър г-жа фон Лайден,
останалите
обсъждани въпроси, които
явно ще станат теми
и на беседата Путин –
Тръмп след 2 седмици,
са били омиротворяването на Сирия след
общия успех на двете
суперсили в Идлиб, както и бъдещето на Украйна.
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АВАРСКИЯ ТАНК ПРЕГАЗИ СНАЙДЕР ЗА
МАЛКО НАД МИНУТА И ВЗЕ РЕВАНШ
Абдулрашид Садулаев (Аварският танк)
буквално прегази Кайл Снайдер в Битката
на века в борбата. На финала в категория
до 97 килограма в свободния стил на Световното първенство в Будапеща руснакът
тушира американеца за минута и 12 секунди и така си върна за загубата преди
година в Париж.
Аварският танк показа, че се намира в заначително по-добра форма от съперника си и
победи противника още с първата си атака.

След първоначални две точки действието
приключи с обръщането на Снайдер по
гръб, с което титлата вече бе в ръцете на
Садулаев.
Съперничеството между двамата олимпийски шампиони започна през миналата
година, когато руснакът се качи в по-горната категория, след като спечели всичко
възможно в по-долната - до 86 килограма.
На шампионата в Париж през 2017-а американецът се пребори с Аварския танк за

златото с 6:5 точки след късна атака в последните секунди. Сега обаче Абдулрашид
не остави никакви шансове на Снайдер.
Садулаев получи специални поздравления за триумфа и от Хабиб Нурмагомедов.

Кристиано
отново си
тръгна с
победа от
Олд Трафорд

К

ристиано Роналдо отново си тръгна с победа от Олд Трафорд
(б.р. стадионът на бив-

шия му отбор – Манчестър
Юнайтед). Неговият нов
тим Ювентус победи червените дяволи с минимал-

>>КЕЧ ЗВЕЗДАТА РОМАН РЕЙНС КАТО СТИЛИЯН
ПЕТРОВ – ДИАГНОСТИЦИРАХА ГО С ЛЕВКЕМИЯ
Голямата звезда на кеча Роман
Рейнс е болен от левкемия. Кечистът сам оповести, че започва
най-тежката битка в живота си.
33-годишният състезател се
отказа от титлата на федерацията (WWE), след като е бил
диагностициран с рак на кръвта.
Той все пак обеща на милионите
си привърженици, че ще надвие
болестта. Припомняме, че през
2013-а бившият ни капитан
на националния ни отбор по
футбол Стилиян Петров също бе
диагностициран с левкемия. Той
успя да се възстанови напълно
от коварното заболяване.
Рейнс, чието истинско име е
Леати Джоузеф Аноа’и, беше
изпратен емоционално от
публиката след чистосърдечното си признание. „Чувствам,
че ви дължа извинение. Месеци
наред, а може би и цяла година,
излизах тук като Роман Рейнс и
твърдях, че ще бъда тук всяка
седмица, че ще бъда борещ се
шампион, че ще бъда постоя-

нен, че ще полагам усилия като
всеки друг. Всичко това обаче са
лъжи. Лъжи са, защото истината
е следната: моето име е Джо
и живея с левкемията вече 11
години, а за жалост тя се върна
отново.
Рейнс, който е бивш футболист разказа, че за първи
път е бил диагностициран
с левкимия на 22-годишна
възраст. Тогава той бързо е
влезнал в ремисия.
„Това беше най-трудният
период от живота ми. Нямах
работа, нямах и пари, нямах
дом, а очаквах раждането
на детето си”, разкри Рейнс.
След това той достига върха
на славата и парите и днес
отново е на ръба на смъртта
11 г. по-късно.
В края на своята реч той каза, че
няма да прекратява кариерата
си, а ще се върне по-силен,
победил левкемията. Публиката
изпрати с бурни аплодисменти
голямата звезда на федерацията.

Гриша Ганчев с
брутална атака
срещу Домусчиев

ното 1:0 в мач от третия
кръг на груповата фаза на
Шампионската лига. Така
петкратният носител на
Златната топка отново
постигна успех на Олд Трафорд. Преди 5 години с екипа
на Реал Мадрид Кристиано
също постигна успех в Театъра на мечтите. Тогава
португалецът дори вкара
победния гол. Този път той
не успя да се разпише, а
единственото попадение бе
дело на Пауло Дибала през
първото полувреме. След
края на срещата Кристиано
поговори с легендарния мениджър на Юнайтед – Сър
Алекс Фъргюсън. Португалецът дори качи снимка на
двама във Фейсбук.
“Велик треньор и преди
всичко чудесен човек. Научи
ме на толкова много неща
на терена и извън него.
Страхотно е да те видя в
добра форма, Шефе!”, написа той към нея.
След третия си пореден
успех шампионът на Италия оглави група Н с актив
от 9 точки. Червените дяволи пък са втори в класирането с 4 пункта.

Собственикът на ЦСКА Гриша Ганчев
предприе брутална атака срещу президента на Лудогорец – Кирил Домусчиев,
наричайки го То. Това той стори чрез
сайта на червения клуб. В обръщението на интернет портала на червените
Ганчев пише:
„С кански мъки, след толкова години „То“
си призна. Не е „Тя“, не е и „Той“. Та „То“
се освети и дикторът му Петриньо
(Ангел Петричев) го потвърди. И
да, наистина - вълкът нравите си
не мени, но наглите измамници,
когато им оставиш почва, стават още
по-нагли. ДДС ставката е основният
и най-голям приход на фиска и съм
съгласен, че трябва яко разследване.
Дано никога каптагонът и амфетите
не ги облагат с каквото и да е било“
Ганчев посочи, че от думите на
Домусчиев, когото отново не назова
поименно, е разбрал, че „нещата в
измъчения български футбол са цветя и
рози“. „Също така разбрах, че измамният
конгломерат, който сътвори „То“, ще се
разширява все повече и повече. С нови
подизпълнители, феърплей комисии и
разни темподобни придворни пажове
и лакеи. Което значи, че конгломератът уби комара с меча си. Жалко за
властимащите. Жалко за клетия и
изстрадал любител на този толкова
красив спорт.“
Обръщението му завършва с нов
израз на латински: „Ad futuram /
perpetuam/rei memoriam (Вечна
памет) на българския футбол. Да пребъде Истанбулската конвенция.
По-рано през деня изпълнителният
директор на Лудогорец Ангел Петричев
заяви, че има коалиция между Ганчев
и собственика на Левски Спас Русев.
Думите му дойдоха след коментар по
темата за разменените словесни атаки
между тримата собственици в последните дни.
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В

ерeн
на
своята кауза и амбиция
за
осигуряване на подобър избор на пушачите по целия
свят, световният
лидер в бездимните
иновации и научни
изследвания - Филип
Морис Интернешънъл Инк. (NYSE: PM)
- представи следващото поколение
IQOS. Новите версии IQOS 3иIQOS 3
MULTI са с подобрен
дизайн и функционалност. Разработени са на базата на
обратната връзка и
мненията, получени
от потребителите
досега, като същевременно запазват
уникалността, сетивните характеристики и ритуала
при употребата, в
основата на които
стоят надеждни научни доказателства.
Целта на новите версии е да бъдат
насърчени
пушачите да се
преориентират
към бездимните алтернативи, което
ще донесе ползи за
тяхното собствено
и за общественото
здраве, а в крайна
сметка и за цялото
общество.
Новите
версии
бяха представени
в Токио – мястото, което се смята
за родина на IQOS
и откъдето IQOS
тръгна по света, за
да се превърне в емблематичната марка в категорията
на
нагреваемите
продукти. Почти 6
милиона пълнолетни пушачи вече се
отказаха от пуше-

13

Ново поколение
IQOS

нето на цигари и
преминаха към иновативния продукт,
а повече от половината от тях са в
Япония.
„Нашата мечта
бе да създадем подобра алтернатива за пушачите и
IQOSпревърна
тази мечта в реалност;
IQOS представлява
революция
за
онези
1.1 милиарда души,
които
пушат“,
каза Андре
Каланцопулос, главен изпълнителен
директор
на Филип
Морис Ин-

тернешънъл. „IQOS
3 иIQOS 3 MULTI
предлагат съществени нововъведения
и подобрения, с което се превръщат
в още един убедителен аргумент за
мъжете и жените,

които в противен
случай биха продължили да пушат, да
преминат на бездимни алтернативи. Потребителите
наIQOSзнаят,
че
преминаването на
този продукт носи
много промени в техния
живот – ние
им благодарим и благодарим на
Япония
за
лидерската
роля в този
процес
на
положителна промяна.“
– добави Андре Каланцопулос на официалното
представяне
в Токио.
В основата
на всяка разработка във
ФМИ стоят
многобройни

и надеждни научни
изследвания.
Програмата на ФМИ за
научна оценка се базира на дългогодишните и признати
практики на фармацевтичната индустрия и съответства на насоките на
Агенцията по храни
и лекарства на САЩ
(АХЛ).
При употребата
на IQOS се образува
аерозол, който съдържа средно с 90%
по-ниски
концентрации на вредни
вещества в сравнение с цигарения дим.
Съвкупността от
данните, получени
от
предклинични
и клинични изследвания на ФМИ, показва, че пълното
преминаване
на
IQOSпредставлява
по-малък риск от
вредно въздействие
в сравнение с продължителното пушене. Данните също
така показват, че
ползването на IQOSняма
негативно
въздействие върху
качеството на въздуха в затворени помещения. Средно 70
до 80 % от потребителите на IQOS са
спрели напълно цигарите, което превръща IQOSв една
от най-убедителните бездимни алтернативи в момента.
За повече информация: www.pmi.com

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 /4011
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 /4012
епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно:„Храна за
душата“ кулинарно предаване
с водещи Елена Петрелийска и
Николай Петров
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно предаване с водеща Славена
Вътова
18.00 По света и у нас Информационна
емисия
18.15 Още от деня коментарно
предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Скритият език на парите документална поредица
19.25 Студио„Футбол“ коментарно
предаване
19.55 Футбол:„Ларнака“ -„Лудогорец“,
среща от турнира на„Лига Европа“ пряко предаване от Кипър
22.15 По света и у нас Информационна
емисия
23.00 Спортни новини
23.15 Зелена светлина
23.20 Вечната музика предаване за
класическа музика и джаз с
водещ Марио Николов
23.50 TrendY младежко лайфстайл
предаване/п/
00.20 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Плъзгащи се врати игрален
филм /п/
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ТВ ПРОГРАМА
04.00 Днес и утре /п/
04.30 Отблизо с Мира /п/
bTV
05.00 „Приятели“/п./- сериал
05.30 „Лице в лице“ /п./- публицистично
предаване
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс„ анимация
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п/- вечерно
ток шоу
13.30 Премиера:„Любов на инат“ сериал, с.1, еп. 41
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.3, еп. 43
16.00 Премиера:„Алиса в страната на
любовта“ - сериал, с.2, еп. 35
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера:„Скъпи наследници“ сериал, с.1, еп. 129
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Искрите на отмъщението“ - сериал, с. 1, еп.33
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.10,11
01.00 „Дневниците на вампира“ сериал, с.7, еп.9
02.30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.20 „Опасни улици“- сериал, с.11,
еп. 84
NOVA
05.20 „Костюмари“ - сериен филм, 6
сезон /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм
13.30 „Остани с мен“ (премиера) - сериен
филм
14.30 „Прости ми“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме“ (премиера) - сериен
филм
17.30 „Господари на ефира“ - забавно
предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 -„Златната
топка“
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Анатомия на
гнева“ (премиера) - сериен филм,
6 сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) риалити шоу
22.30 „София - Ден и Нощ“ (премиера) риалити сериал
23.00 „Господари на ефира“ - забавно
предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 - риалити шоу, на
живо от Къщата
00.30 „Хотел„Халсион“ (премиера) сериен филм
01.30 „Костюмари“ - сериен филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето“ - сериен
филм
03.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен
филм
Diema
06.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 8, 2
епизода /п/
07.30 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 2 /п/

08.45 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон
12 /п/
10.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 11 /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
16.20 „Без/смъртен“ - трилър с уч.
на Райън Рейнолдс, Натали
Мартинес, Матю Гууд, Бен Кингсли,
Дерек Люк, Виктор Гарбър, Мишел
Докъри 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 „Железният човек 2“ - екшън-фантастика с уч. на Робърт Дауни-мл.,
Мики Рурк, Скарлет Йохансон,
Гуинет Полтроу, Дон Чийдъл, Сам
Рокуел, Самюел Л. Джаксън, Пол
Бетани и др.
00.30 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон
1 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
05.45 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 1 /п/
06.45 „Войната на Фойл“ - сериен филм,
сезон 6
08.50 „Силата на обещанието“ - драма с
уч. на Ким Дилейни, Ким Дилейни,
Джаред Ейбрахамсън, СараДжейн Редмънд, Пол МакГилиън,
Макензи Портър 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., II част /п/
14.00 „Холивудски новини“
14.30 „Мултиплициране“ - комедия с
уч. на Майкъл Кийтън, Анди
Макдауъл, Харис Юлин, Юджийн
Леви и др.
17.00 „13-ят воин“ - приключенски
екшън с уч. на Антонио Бандерас,
Омар Шариф, Даян Венора,
Владимир Кулич, Даниел Саутърн,
Нийл Мафин и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 9
21.00 „Утреландия“ - приключенски
екшън с уч. на Джордж Клуни, Хю
Лори, Рафи Касиди, Брит Робъртсън, Катрин Хан, Тим Макгроу,
Джуди Гриър, Кийгън-Майкъл
Кий и др.
23.40 „От местопрестъплението“ - сериал,
сезон 9 /п/
00.40 „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., III част
FOX
05.10 Империя - втори сезон, еп. 8
06.00 Мистър Бийн - първи сезон, еп. 2
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 16
06.45 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 17
07.10 От местопрестъплението: Маями,
еп. 2
08.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 3
08.55 Агентите на ЩИТ - трети сезон, еп. 4
09.50 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 16
10.45 Кости - девети сезон, еп. 16
11.40 Кости - девети сезон, еп. 17
12.35 Куантико - трети сезон, еп. 13

13.30 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 24
14.25 Излъжи ме - трети сезон, еп. 7
15.20 От местопрестъплението: Маями,
еп. 4
16.15 От местопрестъплението: Маями,
еп. 5
17.10 Агентите на ЩИТ - трети сезон, еп. 5
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 18
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и
трети сезон, еп. 19
19.00 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 17
20.00 Кости - девети сезон, еп. 18
21.00 Кости - девети сезон, еп. 19
22.00 Пришиване - трети сезон, еп. 9
22.55 Пришиване - трети сезон, еп. 10
23.50 Излъжи ме - трети сезон, еп. 8
00.50 Високо напрежение - първи сезон,
еп. 17
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 5
02.30 Империя - втори сезон, еп. 9
03.15 Не си мой тип - втори сезон, еп. 1
03.40 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 6
04.25 Уейуърд Пайнс - първи сезон, еп. 7
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.6
08.45 „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.
11.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5
13.15 „Ривърдейл“ - сериал, с.1
14.15 „Съпруга под прикритие“ - криминален, драма (САЩ,2007),
режисьор - Джордж Менделук,
актьори - Шауни Смит,
Джинифър Копинг, Лори Триоло,
Линда Ко, Крис Шелдс, Бренда
Кембъл и др.
16.00 „Чудо сред ледовете“ - драма,
романтичен ( САЩ, Великобритания, 2012), режисьор
- Кен Куопис, актьори - Дрю
Баримор, Джон Красински, Тед
Дансън, Стивън Рут, Винеса
Шоу, Тим Блейк Нелсън, Андрю
Дейли, Кристен Бел и др.
18.30 „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.
21.00 „Скатавки“ - комедия, криминален , (САЩ, 2010), режисьор
- Кевин Смитч актьори - Фред
Армисен, Трейси Морган, Джим
Нортън, Брус Уилис, Джейсън
Лий, Шон Уилям Скот, Рашида
Джоунс, Адам Броуди, Гилермо
Диаз, Кевин Полак, Мишел
Трахтенбърг и др.
23.15 „Купон: Незабравима нощ“ комедия (САЩ ,2013), режисьор
- Дарин Скот, актьори - Такан
Ричмънд, Тристин Мейс, Алекс
Макгрегър, Джереми Боадо,
Зак Гудспийд и др.
01.15 „Любов сред лозята“ - романтичен (Канада, 2016), режисьор
- Джейсън Бурк, актьори Емануел Вогие, Матю Маккол,
Кристофър Ръсел и др.
03.00 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.6
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за Европа и
гражданите с Милена Милотинова
/п./
06.30 България сутрин - важните неща
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рано сутрин със Златимир Йочев
09.30 Пътеводител на здравословната
храна - филм
10.00 Райски градини - филм
10.30 Последният еничар - исторически
сериал, романтичен
11.30 Едно френско село - исторически
сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Законът на любовта - романтичен
сериал
15.00 Goodwood - парад на колите - филм
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 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 Видимо и невидимо - коментарно
предаване за измеренията на
свободата с Калин Манолов /п./
01.30 Новините ON AIR /п./
02.00 Денят ON AIR - новините с коментар
с Ганиела Ангелова /п./
03.00 Новините ON AIR /п./
03.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин със Златимир
Йочев /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/
Светозар Димитров /п./
10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай
Кръстев /п./
11.35 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 Историята на Бионсе - 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: Разточителство. Ластивица. Ара. Яке. Атал. Каре. Акорен. Колима. Ан. Целиколи. Ев. Ле. Ивац. Нозе. Дуети. Аменабар. Иск. Канава. Ижо. Тамино. Ама. Ен. Баталова. Итин. Талин. Маканин. Кака.
Ел. Дони. Аго. Ила. Агер. Навуходоносор. Ерат. Наваро. Об. Валигура. Евита. Бе. Ур. Тюл. Рох. Пирин. Кон. Нама. Тирета. Отокар. Боя. Велинов. Но. Ал. Малина. Ожив.
Отвесно: Анади. Кънев. Ба. Калкан. Устата. Арабитол. Заек. Леката кавалерия. Отс. Оцет. Малагути. Ир. Отаре. Икили. Ох. Гунева. Учители. Аноне. Онур. Тел. Иван Иванов. Лидар. Кали. Стил. Кама. Ам.
Ловато. Ин. Ец. Коцева. Адана. Юнона. Алакол. Намико. Орел. То. Алина. Атанасов. Ново. Атари. Оби. Иниго. Ирак. Време за жени. Ератомани. Боа. Аверон. Нар. Бахаров.
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Е-управление

На такива гледки може да стане свидетел човек, ако си има работа с
администрацията ни в 21-век, през 2018-а година.

Бате Гошо:

Най-голямата
лъжа на българина:
- И без пари
да ми го дават,
няма да го взема!

-----------------------------------------Когато бях малък,
Единствената книга на
изобщо не очаквах, че
която съм плакал, беше
ще стана умен, красив
сборника задачи по
и преуспял мъж... И
математика за седми
излязох прав.
клас...
:) :P :D
:) :P :D

>>СУДОКУ
лесно

25.10.2018
брой 2180

show_news@19min.bg

НОВИНИ

- Ще умрете самотен в
мизерия и ще страдате
жестоко.
- Извинете не Ви чух,
какво казахте?
- Казвам, че исканият от
Вас кредит е одобрен.
Подпишете тук и тук...
:) :P :D
Любов не е да се правиш
на маймуна заради
другия... Любов е да правите маймунджелъците
ЗАЕДНО!
:) :P :D
Един мъж се прибира
вкъщи и заварва жена си
в леглото с друг. Почва
да крещи истерично:
- Какво правите Вие?
Какво правите??? Какво
правите, бе?!
А жената се обръща
към любовника си и
отбелязва:
- Аз казах ли ти, че е
тъп...
:) :P :D
Дефиниция за джендър:
- Мъж, желаещ да се
ползва от правата на
жена.
:) :P :D
Вървим си с дъщерята
по центъра и тя ми вика:
- Тате, купи ми шоколад!
- О, я стига, вече си голяма за такива неща.
- Така ли, значи вече
мога да пия, да пуша, да
каня момчета вкъщи?
- Млечен, натурален или

умерено

с ядки го искаш...
:) :P :D
Моите родители са
много добри хора, те
помагат на бедните. На
мен!
:) :P :D
Кренвирши - първа
стъпка към вегетарианството.
:) :P :D
В Спешния център влиза
мъж със забит в главата
пирон.
Докторът:
- Ще го вадим ли?
- Да!
- 500 кинта!
- Ама аз съм здравно
осигурен!
- По Здравна каса можем
само да ти го закривим,
да не ти закача...
:) :P :D
Любов е, когато детето
ти бутне ракията, а жена
ти го набие.
:) :P :D
Поради факта, че вдигат
годините за пенсия, на
мъжете ни е позволено
да се държим като деца
до 55 години! Ясно ли е,
дами?
:) :P :D
РПУ на МВР търси рокери за работа в цигански
квартали!
:) :P :D
Студент се разхожда с
гаджето си и минават
покрай баровски ресто-

трудно

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

рант. Тя:
- Ай, колко вкусно
мирише!
Той:
- Харесва ли ти?
- Да!
- Тогава да минем още
веднъж!
:) :P :D
Ако напуснеш жена си,
ти си тъпанар и идиот.
Ако жена ти те напусне,
то е защото си тъпанар
и идиот. Трети вариант
няма...
:) :P :D
На първото събрание на
камикадзетата не присъстваха много хора...
:) :P :D
Днес в супера един мъж
ме загледа, след това се
обърна към жена си и
каза:
- Забравихме да вземем
свинско!
- Винаги се радвам да
помогна на хората!
:) :P :D
Застанах днес върху
кантара - избързва!
:) :P :D
Всеки път, щом видя
някой с халка на носа,
ми идва да извадя гъдулката...
:) :P :D
Значи, връх на разбирателството в брака е,
когато успеете без думи
да се скарате!!!
:) :P :D

