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Дългът скочи 995 млн. лв. за 3 мес.
с новия заем 95 млн.
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>>ИМАМЕ РЕЗЕРВ, КОЙТО НЕ ПИПАМЕ, НО ЩЕ ПЛАЩАМЕ ЛИХВИ

Срещу рака на гърдата

За трета поредна година вечерта на 1-ви октомври фасадата на
Националния дворец на културата бе осветена в розово – цвета,
който символизира битката с рака на гърдата. Октомври е
Световен месец за борба с карцинома на млечната жлеза.
Осветяването на Националния дворец на културата постави
началото на профилактична кампания, организирана от Първа
САГБАЛ Света София, срещу това тежко заболяване. Инициативата
е по идея на кмета и е подкрепена от Столичната община.
През целия месец в девет болници в София, Пловдив и
Стара Загора медицински специалисти ще провеждат
безплатни мамологични прегледи.

Мишка падна от тавана на Белия дом
върху журналист

Диагностицираха пациент във
Великобритания с Брекзит психоза

В интернет се ражда нова професия –
виртуално гадже

Китаец се ожени фиктивно само, за да
получи подаръци

Чесънът намалява опасността от рак
на гърдата

Моцарелата е изключително полезна
за хората с високо кръвно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Дългът скочи 995 млн. лв. за 3 мес.
с новия заем 95 млн.
95 млн. лв. заем ще
бъде поет следващата седмица чрез
продажба на държавни облигации, става
ясно от съобщението на БНБ за провеждането на аукциона. Така дългът
ни набъбва общо с
995 млн. лв. за 3 мес.
с новия заем.
Парите са взети
при положение, че
се води, че имаме
бюджетен излишък
от 3,4 млрд. лв. и
фискален резерв от
10,3 млрд.лв. Дори
при плащане на 2,2
млрд. лв. за Ф16 на
САЩ, пак остава 1,2
млрд. лв. излишък
и разполагаеми 7
млрд.лв. резерв. Ако
са истински. Това
са пари за безлихвено финансиране. Не
е ясно защо се тегли този заем, щом
в хазната има свои
пари и защо е нужно се трупат лихви.
Върху 995 млн. лв.,
това са над 100 млн.
лв. лихва за срока на
заемите!

предстоящите ще
бъде изпълнен почти
изцяло заложеният
бюджетен лимит на
новия дълг от един
милиард лева.
Заради
изтребителите бе актуализиран
Бюджетът
за
тази
година,
като прогнозираният дефицит е 2 на
сто.
Припомняме,
че по последни данни крайната сума
за
американските
самолети се очаква
да бъде 3,09 млрд.
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КАРАКАЧАНОВ: МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИТИЦИ НА МАСА СА БЪЛГАРИ

лв. Парите, които
платихме 4 г. предварително за 8 Ф-16
са колкото Бахрейн
плати за 16 от същите машини. Словакия пък
купува
14 самолета Ф-16 за
800 млн. долара. Същевременно просрочените задължения
на общините към
края на юни са над
132 млн. лв., съобщава МФ. Над 150 млн.
пък са натрупаните дългове на болниците у нас.

„Познавам македонските политици - на маса са добри
българи, но като дойде въпрос да вземат решение,
започват да увъртат”, заяви вицепремиерът и военен
министър Красимир Каракачанов пред bTV по повод
обсъждането на българската позиция за еврочленството на С. Македония. "Много е сложно, как да
кажем, че имаме обща история", признават колегите
на вицепремиера в Скопие. „Те са като българските
политици - извън ефира се разбират много добре, а
пред обществото се карат”, констатира поведението
им Каракачанов.
„Имаме много лостове, моето предложение беше да
използваме най-дебелия лост, да кажем - не започваме преговори, докато не признаете историята”, заяви
Каракачанов. Той е подготвил предложение с два
варианта за позицията България относно еврочленството на С. Македония и ще ги представи на следващото заседание на МС. Припомняме, че от ВМРО
заплащват да напуснат управлението, ако страната
ни подкрепи южната ни съседка за членство в ЕС.

БНР С 2 ГЛОБИ
ОТ СЕМ
Две глоби за общо 27
хил. лв. наложи СЕМ на
БНР. Едната е за нарушаване на индивидуалната
лицензия в размер на 7
000 лв. Вторият акт е за
нарушаване на принципа
за гарантиране правото
на информация, а санкцията е максималната
20 000 лв. Решението е
взето единодушно с 4
гласа "за".
Припомняме, в петък
изтича срокът, който
СЕМ даде на щефа на
БНР Светослав Костов
да си подаде оставката. Още миналата седмица Костов заяви, че няма
намерение да напуска.

>>ВСС ОСВОБОДИ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КАТО СПЕЦПРОКУРОР

Имаме резерв, който не пипаме,
но ще плащаме лихви
В същото време
държавата ще отнема на хората с
увреждания по 99,
50 лв. месечно за
личен асистент и
орязва други социални политики. Когато е необходимо
пък, тлъсти суми
от резерва се пренасочват за отделни

хрумки на правителството, като "безплатното" саниране или пък 1.2 млрд.
лв. на акционерно
дружество,което
няма хора и техника, за да строи АМ
Хемус.
Финансовият министър Владислав
Горанов не дава

>>НИНОВА С РУСКИЯ ПОСЛАНИК
Лидерът на БСП Корнелия Нинова
се срещна с посланика на Руската
федерация в България Н.Пр.
Анатолий Макаров в централата
на партията на Позитано 20.
На срещата беше обсъдена
политическата обстановка в
страната и редица въпроси на
двустранните отношения. Нинова запозна посланика с основните приоритети в работата на БСП през
новия политически сезон. Дискутирани бяха редица актуални въпроси от взаимен интерес. „Дискутирахме редица актуални въпроси от
взаимен интерес”, посочи соцлидерът на страницата си във Фейсбук.
Припомняме, че на 19 септември Нинова проведе в централата си
аналогична среща с временно управляващия посолството на САЩ у
нас Джъстин Фридман.

никаква информация по каква причина се трупат
тези заеми, въпреки многократните
въпроси на 19’, отправяни към неговото ведомство.
95-те млн. лв. нов
дълг ще бъдат поети чрез емисията
от 20-годишни кни-

жа, която бе пусната за първи път
през юни тази година и преотваряна
на няколко пъти поради голям интерес
от страна на инвеститорите,
посочва БНТ. Годишният
лихвен процент е
фиксиран от 1,5%.
Досега през годината бяха поети 900
млн. лв. а под формата на облигационни емисии, като с

БСП: Борисов има алергия от НС
БСП поиска връщане на
блиц контрола, т.е. премиерът да идва в НС поне
веднъж месечно. Предложението направи в пленарна
зала червеният депутат Крум
Зарков. Според него тази практика, действала в предишни
парламенти, се е доказала като
ефективен начин за контрол
върху изпълнителната власт.
Припомняме, че от началото
на мандата преди 2,5 г. министър-председателят Бойко
Борисов се явил само няколко
пъти в НС.

„Премиерът изпитваа алергия
да влиза в сградата на НС”, заяви депутатът Таско Ерменков
от Левицата. Ерменков поиска
да възтържествува парламентаризма. Той настоя поне веднъж да идва в парламента и да
отговаря на неудобни въпроси,
а „не да отговаря на въпросите
на платени журналисти”. Освен
това социалистът заподозря
Борисов в некомпетентност.
Депутатите отхвърлиха на
първо четене предложвнието
на БСП със 68 гласа "за", 85
"против" и 11 "въздържали се".

Прокурорската колегия на ВСС освободи
Пламен Георгиев като прокурор, съобщава
БГНЕС. Главният прокурор Сотир Цацаров не
присъства на заседанието. Нямаше го и самия
Георгиев. Оставката на бившия шеф на КПКОНПИ беше приета с пълно единодушие от

всички 9 присъстващи членове на колегията.
Припомняме, че той подаде оставката си в
началото на тази седмица и съобщи, че заминава като български консул във Валенсия. До
това се стигна след скандала около бившия
шеф на Антикорупция, който е пропуснал

да декларира тераса от 187 кв. м. В крайна
сметка той отказа да се раздели с допълнителните незаконни постройки, изградени
върху огромната тераса към апартамента
му и оспорва нареждането за събаряне от
Столичната община..

ТРОТИНЕТКИ НЕ МОЖЕ, А КАРУЦИ МОЖЕ?
Позиция на Карлос Контрера,
кандидат за общински съветник в
Столичния общински съвет от
ВМРО-Българско национално движение
Сигурен съм, че всеки се
е разминавал с каруца из
столичните улички и булеварди. Вероятно не е било
само веднъж. Сигурен съм
и, че вече все по-често
виждате хора, които карат
електрически скутери. Кое
предпочитате? Предполагам, че гледката на изпочупена каруца, теглена от
изнемощял и опърпан кон
(или магаре), препълнена с
всякакви неща – от празни
пластмасови бутилки до
стари гуми и арматурно
желязо не Ви е особено
приятна. Имайки предвид,
че София е Eвропейска
столица.
Столична община направи

няколко неуспешни опита
да спре движението на каруците в града. Резултатът
е никакъв. Продължават да
се появяват най-различни
заглавия в медиите по
темата: КАРУЦИ НА ПЪТЯ:
Ще забранят ли ретро
транспорта по улиците,
Столичен живот: Кобила
роди на улица в "Гео Милев", Каруца чака зелено в
Европейската столица на
културата, Каруца пресича
"Цар Борис III" срещу 6 РПУ,
Кон бе блъснат от автобус
в Студентски град.
Време е този анахронизъм - каруците, да изчезне
от софийските улици.
Напълно, окончателно и

завинаги.
Eлектрическата тротинетка
се превръща в част от
градската мобилност и е
ново течение. Има своята
перспектива за растеж.
Aко общината желае да
бъде в крак с времето и
иновациите в сферата
на градската мобилност,
трябва да приеме новото
и модерното. Ползването
на електрическите скутери
освен всичко е и мярка
срещу замърсяването от
градския трафик, тъй като
няма отделяне на вредни
емисии. Технологията е
сравнително нова, но за
сметка на това за кратък
период от време стана

един от предпочитаните
начини за пътуване. Ползването на електрически
тротинетки се предоставя
под формата за услуга чрез
мобилно приложение,
което е и бързо, и лесно, и
достъпно.
Ние в България сме шампиони да правим нещата
наопаки. Тридесет години
не може да забраним на
каруци с коне да се раз-

хождат из Столицата ни, но
се опитват да забраняват
електрическият скутер,
който става все по-популярен от велосипеда и
електрическите автомобили. Защо? Защото липсва
политическа воля. Липсва
и кураж. Аз искам да живея
в една по-чиста и модерна
София. Избирам промяната, защото тя е възможна и
не е никак страшна.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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ПОЯВИ СЕ ВИДЕО ОТ НОЩТА НА УБИЙСТВОТО НА АНДРЕЙ МОНОВ
ВИДЕОКАДРИ ОТ ОХРАНИТЕЛНИ КАМЕРИ ОТ НОЩТА НА УБИЙСТВОТО НА АНДРЕЙ МОНОВ ОТ АВСТРАЛИЕЦА ДЖОК
ПОЛФРИЙМАН БЯХА ПУБЛИКУВАНИ В YOUTUBE. ЗАПИСЪТ, ОЗАГЛАВЕН ИСТИНАТА ЗА ПОЛФРИЙМАН, Е АНОНИМЕН И
ЯВНО Е РАЗПРОСТРАНЕН ОТ ПОДДРЪЖНИЦИ НА АВСТРАЛИЕЦА. АВТОРИТЕ МУ ТВЪРДЯТ, ЧЕ Е ВЗЕТ ОТ КОРИЦИТЕ НА
СЪДЕБНОТО ДЕЛОТО. ТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ ПРОКУРАТУРАТА НИКОГА НЕ Е РАЗПИТВАЛА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА
ИНЦИДЕНТА, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ГО ПРЕДСТАВЯТ В РАЗЛИЧНА СВЕТЛИНА.
ТЪЙ КАТО НА МЕСТА ЗАПИСЪТ Е НЕЯСЕН, АВТОРИТЕ ОБЯСНЯВАТ С ТЕКСТ КАКВО "КАКВО СЕ СЛУЧИ ВЕЧЕРТА НА 28.12.
2007 Г. И КАК Е ПОСТЪПИЛ ТОГАВА ДЖОК ПОЛФРИЙМАН" И ПРЕПОРЪЧВАТ ДА СЕ ГЛЕДА НА ГОЛЯМ ЕКРАН.
ВЪВ ВТОРНИК ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД РЕШИ ДЕЛОТО ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА УСЛОВНОТО ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АВСТРАЛИЕЦА ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНО НА ПО-РАННА ДАТА - НА 7 ОКТОМВРИ.
МОТИВИТЕ СА СВЪРЗАНИ С ГОЛЕМИЯ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. ЗА КАСАЦИОННОТО ДЕЛО ВКС БЕШЕ СЕЗИРАН ОТ ГЛАВНИЯ
ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ, СЛЕД КАТО СЪСТАВ НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ПОСТАНОВИ ДЖОК ПОЛФРИЙМАН
ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН, СЛЕД КАТО Е ИЗЛЕЖАЛ 12 ГОДИНИ ОТ 20-ГОДИШНАТА СИ ПРИСЪДА.

Парламентарната
комисия по правни въпроси подкрепи на второ четене съкратеното
съдебно следствие да не
се прилага при тежки
престъпления, съобщава Новини.бг.
На заседанието бе
разгледан общ законопроект от приетите
на 25 септември на първо четене три проекта
на БСП, Обединени патриоти и Воля за промените в Наказателнопроцесуалния кодекс.
Текстовете, заложени
в проектите, предвиждат да не се прилага
съкратено съдебно следствие за тежки престъпления. Те бяха приети от комисията без
дебати, като окончателното решение трябва да бъде взето от пленарна зала.
До заседанието на
комисията се стигна
в петък след свикване
на извънреден Председателски съвет на
Народното събрание.
Съветът бе свикан по
искане на БСП за България. Според опозицията парламентът
е приел взаимоизключващи се проекти, а
според управляващите
трите проекта заедно с този на ГЕРБ се
допълват логически,
обективно и фактически.
От ГЕРБ обаче дадоха
заявка, че ще направят
предложение съкратеното следствие да се за-

Правната комисия:
Съкратеното следствие
да не се прилага при
тежки случаи

Депутатите одобриха обобщен
законопроект от предложенията на БСП,
патриотите и Воля
пази в случаите на тежки престъпления, тъй
като в противен случай
"би се задръстила цялата система". Това обаче
още се обсъждало и щели
да се изчакат становищата на главния прокурор и съдиите от Върховния касационен съд.
"Имаме идея да предложим тридневен срок
или по-съкратен срок,
след което следващият
вторник да насрочим
извънредна Правна комисия, да видим постъпилите
предложения

между първо и второ
четене, да го подложим на обсъждане и на
гласуване в Комисията по правни въпроси,
след което следващата
сряда да влезе в зала за
окончателно гласуване", обясни Анна Александрова, председател
на правната комисия и
депутат от ГЕРБ, цитирана от Фокус. Според нея най-голямата
парламентарна група
най-вероятно ще направи съответното предложение между двете

четения на законопроекта.
Зам.-председателят
на ПГ на БСП за България Крум Зарков пък
изтъкна: "Важно е да
бъде приета достатъчно бързо поправката в
НПК, която разглеждаме
днес в Правната комисия, за да се приложи за
случаите като този в
Сотиря!"
"Миналия петък на
предизвикан от БСП
председателски съвет
се разбрахме да дадем
бързо старт на про-

цедурата, с която да
забраним съкратеното съдебно следствие
за онези престъпления,
които водят до смърт
или тежка телесна
повреда. В Правната
комисия обединихме законопроектите така,
че още утре те да бъдат докладвани в зала и
при наличието на достатъчно политическа
воля да бъдат приети
възможно най-бързо",
каза Крум Зарков. Във
връзка с промените на
ГЕРБ в Наказателния
кодекс, така че да се
остави съкратеното
производство в ръцете
на съдиите, той посочи:
"Според нас тази идея е
несъвместима с това,
което току-що решихме
в Правната комисия и
утре в зала. Какво ще е
нейното бъдеще зависи
от ГЕРБ, но според нас
правилното решение,
е това, което днес бе
прието от Правната
комисия, то е и решението, за което БСП настояваше отначалото",
уточни Зарков. Според
него законопроектът
на ГЕРБ е изключително
проблематичен.
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ГОРИВОТО ТРЯБВА ДА Е С 10 СТ. ПО-ЕВТИНО,, ПЕТРОЛЪТ СЕ СРИНА ДО $59,10
ПЕТРОЛЪТ ВЪВ ВТОРНИК СЕ СРИНА
ДО 59,10 ДОЛАРА И ТО ЗА СОРТА
БРЕНД, КОЙТО Е ДОСТА ПО-СКЪП
ОТ ИЗПОЛЗВАНИЯ У НАС УРАЛС. ОТ
ВЪРХОВИТЕ СИ СТОЙНОСТИ ПРЕДИ
2 СЕДМИЦИ ОТ НАД 67 ДОЛАРА,
КОГАТО МОМЕНТАЛНО РОДНИТЕ
БЕНЗИНОСТАНЦИИ ВДИГНАХА
ЦЕНИТЕ С 3 СТОТИНКИ, НЕФТЪТ СЕ
СРИНА С 15%, КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА
СЕ ОТРАЗИ КАТО СВАЛЯНЕ ПОНЕ С 8%
НА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА. НО НЕ БИ.

В МОМЕНТА СТОЙНОСТИТЕ В СОФИЯ
СА 2,27 ЛВ. ЗА БЕНЗИНА И 2,33 ЛВ. ЗА
ДИЗЕЛА. ОТДЕЛЕН ВЪПРОС Е, ЧЕ В

ЦЕЛИЯ ЕС ДИЗЕЛЪТ Е ПОНЕ С 10-15%
ПО-ЕВТИН ОТ БЕНЗИНА. ЗАЩО КЗК
НЕ ПРЕДПРИЕМА НИЩО СРЕЩУ ОТКРОВЕНАТА ИЗМАМА НА БЕНЗИНОВИЯ КАРТЕЛ? АМИ ТОЙ СИ ИМА ДОРИ
ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
– СИНЪТ НА ШЕФА НА ПЕТРОЛНАТА
АСОЦИАЦИЯ АНДРЕЙ ДЕЛЧЕВ – ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПАРТИЯТА ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА
ГРАЖДАНИТЕ, ТА Е И КАНДИДАТ ЗА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В СОФИЯ.

Шефката на НАП била на Мачу
Пикчу при хакването, плаща 800 лв.
на месец, за да не даде информация
Буквално на Мачу Пикчу – на
екскурзия в Перу, е била шефката на НАП Галя Димитрова в
момента, в който България
разбра, че крехката и аматьорски изградена система
на данъчната администрация
е хакната. И личните, данъчните, кредитните, осигурителните данни на повече от 4
млн.българи – всички активни
граждани в страната, са изтекли и могат да се използват
за криминални действия срещу тях и заробване с борчове.
Оказа се, че проблемът е бил
докладван на премиера в края
на юли, но е съществувал още
от април, а всички са криели
информация.
Неадекватно,
говорителят на НАП първо
го отрече при излизането на
стартовите информации за
незапомнения скандал, поради
който най-важният ни търговски и политически партньор Германия, Белгия и други
държави спряха инфо обмена с
България.
Галя Димитрова обаче не се
трогна и не се върна от ваканцията си при все това, а финансовият министър Горанов пое
вината й върху себе си, като
дори не й поиска оставката.
Нещо повече, заплатата й бе
вдигната и според писмо от
работещи в НАП до 19 минути
възнаграждението й вече въз-

лиза на 124 000 лв. годишно с бонусите, което тя не пожела да
коментира, като мълчанието
се приема за съгласие.

„Ето значи как може да си
позволи да плаща всеки месец по 800 лв. за отказ от
достъп до обществена ин-

формация“, коментира по
този повод известният пиар
и граждански активист Весислава Танчева. В свое писмо тя
е поискала обяснение от НАП
защо не се събират 16 млрд.
лв. ДДС дължими на държавата предимно от олигарси,
харчещи стотици милиони
всеки от обществени поръчки.
Докато се осъществяват поръчкови ревизии в нарушение
на елементарните законови
процедури срещу противници
на властта и дори само срещу
хора, които изразяват публично мнение, което не харесва на
министъра Горанов и други от
властта. Така НАП бе превърната в бухалка.

6

Х

ората в повечето общини у
нас останаха
излъгани от
програмата за достъпна среда и лична
мобилност, пише Сега.
По тази програма социалното министерство обещаваше между
10 000 и 100 хил. лв. за
поставяне на рампа и
асансьор в жилището
на хора в инвалидни
колички. За нея има
отпуснати от бюджета 1.7 млн. лв., но
ведомството на Бисер Петков постави
невъзможно кратък
срок на нуждаещите
се и на практика обрече на провал програмата. Решението
му бе особено скандално, като се има
предвид, че то подложи на тормоз и допълнителни разходи
хора със затруднена
мобилност и ниски
доходи, за които и без
това обикалянето на
институции е ходене
по мъките.
Едва 55 души от 600
000 инвалиди в цялата страна са успели
да подадат в срок
проектни предложения, показва справка, предоставена от
министерството на
Сега. 30 от тях за са
на бургазлии, установиизданието. Кметът
Димитър
Николов,
който е кандидат за
нов мандат, се ангажира с привличането
на възможно най-голям
ресурс чрез бързи и координирани действия
и приоритетно разглеждане на инвестиционни проекти. Това
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Излъгаха инвалидите и с
парите за достъпна среда

Поставиха неизпълним 40 дневен
срок, при 50 дни одобрение само
за ЗУТ
поражда съмнения, че
националната програма се използва за предизборна кампания на
ГЕРБ.
Други 208 души са
получили от местните социални служби
писма за подкрепа,
като от тях 188 са за
преустройство на жилищната среда. 133 от
кандидатите обаче са
се спънали в изискванията и не са успели да
стигнат до проектно
предложение. За лична
мобилност са успели
да
кандидатстват
едва седем души.
По новата програма хора с мобилни затруднения могат да
кандидатстват по две
направления - за достъпност на жилищни-

те сгради (изграждане
на рампи и асансьори)
и за осигуряване на
лична мобилност чрез
приспособяване на лек
автомобил и придобиване на шофьорска
книжка. Въпреки че се
финансира от бюджет
2019 г., проектът на
програмата бе готов
едва в средата на годината, а кандидатстването бе отворено
в края на август със
срок за подаване на
документи до 30 септември. Така за 40 дни
потенциалните бенефициенти трябваше
да се разходят до социалната служба за
писмо за подкрепа, да
намерят проектант,
който да им изготви
инвестиционен
про-

ект, да получат разрешително за строеж от
общината, да направят и количественостойностна сметка
и с още куп документи да подадат всичко
това в МТСП.
„Законовите срокове
за одобряване на инвестиционните проекти и издаване на
разрешения за строеж
или разрешения за поставяне на съответствие по ЗУТ надхвърлят дадения 40-дневен
срок за набиране на
проектни предложения”, заяви пред Сега
арх. Дечка Димитрова, майка на дете с
увреждания. „Само за
получаване на разрешението за строеж
например са необходи-

ми 52 дни. В изискването за предоставяне
на решение на общото
събрание на етажната собственост пък
има
противоречие
със ЗУТ, където няма
изискване за такова
решение за изграждане или поставяне на
съоръжение за достъпна среда. Писах
до Агенцията за хора
с увреждания и до Съюза на инвалидите, но
получих отговор, че
програмата е минала
през обществено обсъждане, а в проекта
са отразени всички
предложения. А тези,
които не успеят да
подадат в срок проектните си предложения, ще могат да го
направят догодина.
Само че на нас всеки
пропуснат ден ни коства страшно много“,
коментира тя.
От социалното министерство обясниха
още при старта на
програмата, че кратките срокове са съобразени с редица дейности като оценяване
на проектните предложения, класиране и пр.
За всичко това чиновниците си отпуснаха
два месеца - до края на
ноември, когато трябва да се сключат договорите. С други думи
бюрократичният
комфорт бе осигурен
за сметка на тормоза
над гражданите.

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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ФАНДЪКОВА: ИЗГРАЖДАМЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕН
ПАРК ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ФАРМАЦИЯТА
Планираме изграждане на Биотехнологичен парк и привличане на стратегически инвеститор в сферата на фармацията и здравните грижи. Това са две от
задачите в програмата ми за развитие
на София в следващите години“, съобщи
кметът на София Йорданка Фандъкова
по време на среща с екипа на компанията Фармалекс.
„Проектът за Биотехнологичен парк
е предложение, което идва от Вас и с
подкрепата на компаниите от сектора,

За последните 10 г. в
столицата ни е била изградена и реконструирана над 400 километра
водопроводна
мрежа.
Във ВиК инфраструктурата за последното
десетилетие са вложени
инвестиции в размер на
497 милиона лева. Столичната община е защитила по проекти над
500 млн. по оперативна
програма Околна среда
на ЕС. От този половин
милиард 400 млн. са безвъзмездни средства, а
100 млн. са били заделени
от бюджета на общината. С реализирани на
включените проекти
ще бъде постигнато 90
% покритие с канализацията на територията
на Столичната община
при под 70% през 2009 г.
Изградена е и чисто нова
инсталация за произвеждане на енергия в пречиствателната станция в
Кубратово. Софийската
пречиствателна станция е сред най-ефективните в целия свят
– тя произвежда цялата
енергия, която потребява и има 15 % излишък.
Другите
европейски
столици не могат да се
похвалят с такава ефективност. Столичната
община е готова и с проект за инсталация, която
да произвежда компост
за земеделието и енергия
от утайките на пречиствателната станция. С
направените инвестиции

ще успеем да го реализираме“, каза тя. В
Биотехнологичния център ще се развие
иновативна среда за изследвания и
нови технологии в сферата на фармацията, биотехнологиите и здравните
грижи.
Фармалекс е българо-немска фирма,
която неотдавна разшири своята дейност в София като отвори нов офис, в
който работят химици, биолози и фармацевти. От компанията обясниха, че
част от младите хора са учили и работи-
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ли в чужбина, но атрактивните работни
места и възможностите за реализация
са ги мотивирали да се върнат в София.
По време на срещата бяха обсъдени и
мерките за подобряване на чистотата
на въздуха – смяната на печките на дърва и въглища на 1/3 от домакинствата,
които сега се отопляват по този начин
с по-екологични и рестрикции за автомобилите, които замърсяват. Фандъкова
представи и проекта за Зеления ринг –
линейни паркове и велоалеи по старата
жп линия. Планът за първия етап, от
гара „Пионер до Слатина, е готов и догодина може да започне реализацията му.

400 километра нова
водопроводна мрежа
в София за 10 г.

За последното
десетилетие
загубите на вода
в столицата са
намалели почти
наполовина
във ВиК мрежата загубите на вода в София са намалели почти наполовина.
„Изградените обекти
са важни за инженерната инфраструктура на
града във всички аспекти

на предоставяните ВиК
услуги – пречистване на
питейни води, водоснабдяване, канализация и
пречистване на отпадъчни води”, заяви кметът
Фандъкова.

Вестник 19 минути
търси раздавачи за София
тел.: 0878 910 890

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
за реклама/ПР
във вестник
19 минути и 19min.bg
и за разпространение на
листовки
ЗА КАНДИДАТИ ЗА
РАЙОННИ КМЕТОВЕ
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
тел.: 0878 225 395,
reklama@19min.bg
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Италианската звезда Ерос Рамацоти
кацна в София с частния самолет, с който
долетя директно от
концерта си в Македония. Той избра именно
българската столица,
за да си вземе заслужена почивка между
деветдесетте дати
в турнето му Vita Ce
N‘ѐ, което ще обиколи
5 континента. Рамацоти пътува с огромен
екип от 80 души, които включва и гидове,
които да се погрижат
за забавленията му.
Изпълнителят
идва
дори със собствен гот-

www.19min.bg
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НОВИНИ

ще се излъчва специална мултимедия за всяко парче от сетлиста
на музиканта. Концертът ще е без подгряваща група и ще продължи повече от 2 часа.

Джъстин Бийбър с втора сватба
Преди месец Хейли
и Джъстин Бийбър,
които се венчаха в
тайна церемония в
Ню Йорк миналата
година, обявиха, че
ще организират втора
сватба, за да споделят
с най-близките си
специалния си ден.

ПОЧИНА ЕСТРАДНАТА ЗВЕЗДА
КАРЕЛ ГОТ
Легендарният чешки изпълнител Карел Гот почина на 80-годишна възраст. Неотдавна певецът съобщи, че страда от тежка форма на левкемия.
Във Фейсбук той сподели, че се лекува вкъщи и е щастлив, че е близо
до семейството си. Гот бе на сцената почти шест десетилетия и е продал
повече от 50 милиона копия. Гласът му звучи в песничката на един от
най-популярните детски сериали - Пчеличката Мая. Карел отпразнува
80-ия си рожден ден през юли в комапнията на много известни личности
в Пражкия театър. През 2008 г. се ожени в Лас Вегас за 37-годишната тв
водеща Ивана Мачакова, от която има две дъщери. През 70-те години
Гот няколко пъти е бил гост на родния фестивал Златния Орфей.

След като отново си
казаха „да“, в социалните мрежи започнаха
да изникват кадри от
пищното парти. Втората сватба на Хейли
и Джъстин се състоя в
крайбрежната зона на
Южна Каролина, където отпътуваха всички

специални гости. Сред
тях бяха Джейдън
Смит, както и Кендъл
и Кайли Дженър.
Малко преди сватбата Джъстин сподели
много стара снимка
на него и Хейли, на
която двамата са още
тийнейджъри.

Тони се завръща на
музикалната сцена
На 16 октомври от 21.00 ч. един от
най-емблематичните гласове на българската поп сцена, се завръща след
дълга пауза. Тони, която нашумя с
хита Всичко било е насън ще гостува
в Sofia Live Club. Готова да твори и пее
повече от всякога, певицата събира
колаборация от музиканти. На концерта
ще бъдат представени хитовете
от изминалите десетилетия,
както и няколко нови парчета.
Музикантите, които ще са на
сцената редом до певицата
са: Краси Тодоров – пиано,
Щерион Пилидов – китара, Радослав Славчев
Riverman – бас, Росен Ватев – барабани и Теодора
Радилова – вокал. Специален гост на събитието
ще е оперната певица
Гергана Николаева.

НОВИНИ

Блудници се
завръщат по
Epic Drama

Ерос Рамацоти
дойде в София
със собствен
готвач
вач. Шоуто на италианската мегазвезда
тази вечер ще е наистина впечатляващо.
Сцената ще е огромна,
а целият й гръб ще е
видеостена, на която

ШОУ
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На 9 октомври по Epic Drama
ще дебютира може би найпикантният сезон на сериала
Блудници. Създателите на
поредицата винаги успяват
да представят нови таланти. В
този сезон това е Аш Хънтър,
който играе Хал Пинчър, брат
на новия сводник в града Айзък Пинчър. В неговите одежди пък влиза Алфи Алън,
познат с ролята си на Теон
Грейджой в Игра на тронове.
Лейди Фиц – в ролята е Лив
Тайлър е открила свободата
в отсъствието на брат си, но
отново й е оказан натиск. Лив
дебютира във втори сезон на
Блудници в ролята на Лейди
Изабела Фиц - жена, която
притежава цялата класа, пари
и социално
положение, за
които Маргарет Уелс
и Лидия
Куигли се
борят. Сериалът ще
се излъчва
всяка
сряда от
22:00ч.

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

Мариус с моноспектакъл
в Арена Армеец
Мариус Куркински ще представи сборен моноспектакъл по всички свои досегашни представления за 50-годишнината си. Някои от
тях са Дон Жуан по Молиер, Песен на песните
по библейски текстове, Дамата с кученцето по
Чехов, Самият човек по Андрей Платонов, Сътресение и Черното пиле по Николай Хайтов и
много други. „Интересно ми е да събера причините една до друга и да видя какво същество
ще създадат. Няма да се щадя“, споделя Куркински, който никога не се е пестял на сцената
в своя порив към абсолютното майсторство.
Спектакълът, лансиран от продуцентска къща
Ажур Пико ще акостира в Арена Армеец на 21
декември. Мариус ще закръгли юбилейните 50
на 15 октомври, но в момента е зает с последни приготовления около новия си игрален филм
Засукан свят, който на 14 ноември ще открие
фестивала Киномания 2019.

>>ОРЛИН ГОРАНОВ КОВЕ
ЛЕГЛАТА ВЪВ ФЕРМАТА

Поп легендата Орлин Горанов не се поколеба да
размаха чук, за да покаже нагледно бърз начин за
сглабяне на легла за всички участници в предаването
на бТВ Фермата: Нов свят. В петия сезон на шоуто
изпълнителят на Светът е за двама влезе в ролята на
Мъдреца и единствен има право да минава от двете
страни на триметровата ограда, която разделя отбора на богатите от този на бедните в предаването. За
три седмици като гост звезда Горанов успя да вдигне
духа на спящите под открито небе сиромаси и да разплаче всички с изпълненията на фолклорни песни.
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ХОРОСКОП

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

Денят на Овните ще бъде много
натоварен. Близнаците да
не се колебаят да потърсят
помощ, ако срещнат проблеми.
Лъвовете да запазят
самообладение в напрегната
ситуация. Денят на Везните ще
е изпълнен с добро настроение.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Натовареността ви ще
е прекалено
голяма днес и в
тази връзка са възможни
промени в плановете
ви. Част от задачите ви
ще отпаднат, за сметка
на нови, неотложни и
спешни.

Потиснете
неудовлетворението си
от някого или
нещо и работете сами по
решаването на проблема.
На работното място колега ще ви подкрепи и ще
помогне да си възвърнете
изгубените позиции.

Очаква Ви ден,
изпълнен с
добро настроение и добри
позиции на работното
място. Работите усилено
по изпълнението на своя
идея, която отдавна Ви се
иска да осъществите.

В динамика и
вълнения ще
преминете през
днешния ден.
Ще следвате целите си,
но е добре да не се поддавате на провокации,
създаващи ви отрицателни емоции и водещи към
агресия.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Лъв

Скорпион

Отдадени сте на
проект, който
ви вълнува от
доста време
насам. Полагате много
усилия, за да видите намеренията си осъществени и това ще се случи.
Печелите доверието
на делови партньор с
постъпка, която настина
заслужава уважение.

Запазвате
самообладание
и в най-напрегнатата ситуация.
Едновременно с това изглежда сте удовлетворени от предизвикателствата, които ви се предлагат.
Предстои ви стабилизация на работното място,
което ще ви открие нови
възможности за развитие.

Очаква Ви значително подобрение на финансовото състояние.
Въпреки това не се впускайте в необмислени
покупки или поне имайте
търпение още няколко
дни. Настроенията, които
витаят около Вас, не бива
да Ви подвеждат.

Ако срещнете
проблеми днес
не се колебайте
да потърсете
нечий съвет. Оптимизмът
може да ви попречи
на обективната оценка
на ситуацията. Стъпете
здраво на земята и не се
поддавайте на безгрижие.

Възможно е да
се почувствате
притеснени от
затруднения,
свързани с изпълнение на
много ангажименти. Не се
колебайте да потърсите
помощ, има кой да ви я
даде. Въздържайте се от
оценки за други хора и ще
си спестите главоболия.

Въпрос, който
ви създава
безпокойство
ще намери решението си днес, но не и
без подкрепата на близък
човек. За съжаление има и
друга тема, която вълнува
семейството ви. Ще бъдете повече полезни, ако не
избързвате с оценката си.

Близнаци

Дева

времето
Днес над страната
ще преобладава слънчево време. Минималната температура
ще бъде 10°, а максималната 31°.

Във Варна ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 18°,
максималната 28°.
В Бургас ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 15°,
максималната 29°.
В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 12°, максималната 25°.

Риби

Така организирайте деня
си, че да имате
време и за
себе си и за нуждите на
хората, които уважавате. Съобразете се с
изискването на някой,
с когото ви свързват
общи дела.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА
ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:
0878 225 395
reklama@19min.bg
Издателят не носи отговорност
за съдържанието на
публикуваните в изданието
цитати и рекламни материали.

Видин

Русе

min: 10о max: 26о

min: 14о max: 30о

Варна

Велико Търново

min: 18о max: 28о

София

В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде
12°, а максималната 27° .
В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 13°,
максималната 29° .

Стрелец

В добро настроение ще продължите да следвате
приоритетите
си за деня, поставяйки на
дневен ред онези, касаещи
бизнеса и семейството.
Роднините ще Ви съдействат по приготовленията,
свързани с предстоящ
ангажимент, не отхвърляйте идеите им

София 1000,

min: 12о max: 27о
Перник

Пловдив

min: 12о max: 30о

Бургас

min: 15о max: 29о
min: 12о max: 25о

min: 13о max: 29о
Сандански

Кърджали

min: 9о max: 25о

min: 13о max: 25о
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ВРЕМЕ

МИНСКИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ДОНБАС МРЪДНАХА ОТ МЪРТВАТА ТОЧКА
След срещата на киевския президент Зеленски с американския му колега Тръмп,
на която той получи ясни указания „да
търси диалог и да се разбира с Русия“ от
Големия брат, внезапно преговорите за
Донбас, които се водят между Украйна
и сепаратистките ДНР и ЛНР, мръднаха
от мъртвата точка. Киев ще трябва да
изпълни условията от Минските споразумения като например организирането
на избори и да даде ограничен суверенитет
– някаква форма на автономия в Донецка и Луганска област, които се обявиха

Американският президент Доналд Тръмп
обяви, че усилията на демократите само изглеждат като насочени към
предсрочното му сваляне от власт, а всъщност
става въпрос за преврат, с който да лишат
американците от техните права и свободи.
В нощта срещу сряда
той туитна: „С информацията, която получавам всеки ден, стигам до заключението,
че това, което се разиграва не е импийчмънт.
Това е преврат, целящ
да отнеме властта на
народа“. Според него
демократите съвсем
сериозно искат да отнемат
„свободите,
избора, Втората поправка,
религията,
стената на границата
и другите дадени от
Бога права на гражданите на САЩ“.
Повечето коментатори са на мнение,
че без импийчмънт,
демократите
имат

за отделни републики преди 5 години.
Президентът Зеленски заяви, че се води

по модел, начертан от немския му колега
Щайнмайер и не пропусна да се застрахова,
че тепърва на предстоящата „скоро“ среща
на т.нар. Нормандска четворка – Украйна
плюс страните – наблюдатели по Минските
споразумения: Русия, Германия и Франция,
на която детайлите ще се изясняват. Вашингтон не откликна на поканата на Киев да се
включи формата, като остави на Москва
водещата роля в него, както и досега. Русия
не е страна, за разлика от Украйна, ДНР
и ЛНР, а е само международен посредник по процеса.

ТРЪМП: Не целят
импийчмънт, а преврат
срещу демокрацията
в САЩ

твърде малък шанс да
постигнат победа срещу Тръмп на изборите
през 2020 г. Той все повече консолидира републиканския вот и средната класа зад гърба си.

Представители
на
партията на президента вече вкараха в
употреба думата „преврат“, но дори и още
по-опасното и познато
на американците слово-

съчетание „Гражданска
война“.
Важно е да се напомни,
че предсрочно сваляне
на Тръмп от поста не
води до избори, а до заемането му от вицепре-

зидента, който също е
републиканец. И би дало
супер старт на новата
кампания на милиардера за Белия дом, с която да дублира победата
си от 2020 г., тъй като
всъщност импийчмънтът, както се разбра,
няма никакво законно
основание, а разкрива
престъпления на демократическия кандидат,
признати от самия Байдън, които все някога
трябва да се разследват,
защото става въпрос за
корупция за поне 3 милиона долара, използване
на служебното положение за облагодетелстване на сина му, вмешателство в политиката
на чужда държава.

>>СИНГАПУР, ИРАН И МОЛДОВА - НАБЛЮДАТЕЛИ В ЕВРАЗИЙСКИЯ СЪЮЗ
Премиерът на Сингапур –
страната в света с найбогато население, където
¼ от народа са доларови
милионери, Ли Сян Лун се
включи като наблюдател
в сесията на Евразийския
съюз по покана на руския
президент Путин и подписа договор за свободна
търговия с организацията.
Другият наблюдател извън
бившия СССР беше иранския

президент Роухани. В тази
роля се включи и молдавският държавен глава Додон.
ЕврАзЕС е обединение на
бившите съветски републики Русия, Беларус, Казахстан,
Армения и Киргистан от
2015 г. 4 г. по-късно на срещата в Ереван беше решено
цялата работа по създаването на единен енергиен,
трудов и дигитален пазар
да бъде завършено до 2024

г. Развиват се и нови транспортни коридори и бизнес,
независимо от налаганите
от трети държави санкции.
За Иран например това е изключително важно в момента, както и за Русия. Успоредно с този модел, се движи и
организацията в Каспийския
район, в която влизат още
Азербайджан и Узбекистан,
където се развиват подобни
общи проекти.
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амо ден, след
като Николай Михайлов
се оплака от
статута си на резерва в Левски ръководеният от баща му Български футболен съюз
прокара, меко казано,
скандално ново правило в родния футбол.
Централата забрани
на вратари без паспорт от Европейския
съюз да играят в родното
първенство.
Сензационната забрана влиза в сила от следващия сезон и ще удари сериозно трите ни
водещи отбора ЦСКА,
Левски и Лудогорец,
които ползват играчи
на този пост именно
от страни извън Съюза. Както е известно, Николай Михайлов
загуби титулярното
си място под рамките на вратата на
сините от черногореца Милан Миятович,
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СПОРТ
НОВИНИ

Боби Михайлов прокара
правило в полза на сина си
БФС забрани
на вратари без
паспорт от
Европейския съюз
да пазят в родното
първенство
който показва страхотни игри от началото на сезона.
Освен Левски, решението на БФС ще
засегне ЦСКА, чийто
титуляр на вратата
е бразилец и Лудогорец, който има един
аржентинец и един
бразилец на този
пост. Царско село, Дунав и Черно море също
ще трябва да си тър-

сят нови вратари от
следващия сезон или
скоростно да извадят
паспорти на сегашните си.
Мотивът за абсурдното решение е, че

Бразилски
шампион
влиза в
клетката
срещу Георги
Валентинов

Бразилски боец ще бъде съперник на Георги Валентинов в
главната среща от третото издание на GRAND FIGHT ARENA.
Бойният турнир е тази събота,
5-ти октомври, от 20:00 ч. в зала
ДЗУ в Стара Загора.
33-годишният Флавио Пина де
Соуса е многократен медалист
от национални и международни
първенства. На професионалната ММА сцена има 25 срещи,
като 19 от тях са победи. Почти
в половината от спечелените
си срещи (47%) приключва с
нокаут, като по-интересното е,
че повече от тях записва в нача-

лото на кариерата си. В момента
е в серия от два поредни успеха.
Де Соуса ще бъде огромно
предизвикателство за Валентинов, тъй като бразилският боец
е амбициран да се докаже на
европейския континент.
Третото издание на GRAND
FIGHT ARENA ще предложи
основна бойна карта с 8 срещи
– 3 по правилата на кикбокс,
стил К1, една муай тай среща и
4 по правилата на ММА. Всички
те ще бъдат в клетка. Началото на галата е 20:00 ч. на 5-ти
октомври в зала ДЗУ в Стара
Загора.

почти всички водещи
клубове ползвали на
този пост чужденци,
което пречило за развитието на родните вратари. Любопитен е въпросът
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защо тази забрана се
вкарва точно за този
пост, а не например
за
нападателите,
където също почти
няма българи във водещите ни отбори.

>>БАЙЕРН УНИЗИ
ТОТНЪМ НАСРЕД
ЛОНДОН
Шампионът на Германия Байерн Мюнхен
унизи миналогодишния финалист в
Шампионската лига
Тотнъм насред Лондон. Баварците разбиха със 7:2 шпорите
в мач от груповата фаза на най-престижната клубна надпревара. Серж Гнабри отбеляза четири попадения за немците, още
две добави Роберт Левандовски и един гол отбеляза Джошуа
Кимих. В другата среща от тази група Цървена Звезда спечели с
3:1 балканското дерби с Олимпиакос. Реал Мадрид пък отново
разоочарова своите фенове, след като стигна само до 2:2 в домакинството си на Брюж. На почивката мадридчани губеха с 0:2,
но през второто полувреме стигнаха до равенството. Съдия на
тази среща пък бе българинът Георги Кабаков, а негови асистени
бяха Диян Вълков и Мартин Маргаритов. Страничните съдии
имаха основна роля в мача, след като те маркираха засади при
спорни положения за гол, но и в двата случая системата за видеоповторения ги коригира и призна попаденията. Минута преди
изравнителното попадение за 2:2 главният арбитър изгони капитана на Брюж. След изиграни две срещи от група А 13-кратният
първенец на Европа има само 1 точка в актива си. В другата
среща от тази група ПСЖ победи с минималното 1:0 Галатасарай.
В други срещи от най-престижната клубна надпревара Ювентус стигна до убедителен успех с 3:0 над Байер Леверкузен, а
пък Атлетико Мадрид победи с 2:0 Локомотив Москва. В група
С Шахтьор би с 2:1 Аталанта, а пък Манчестър Сити стигна до
труден успех с 2:0 над Динамо Загреб.

Концернът
Фолксваген сложи край на
всички бг надежди и
сметки без кръчмар
– регистрира фирма
за проектиране, производство и монтаж
на превозни средства
и компоненти за тях,
за внос, износ и търговия с автомобили в
Юнусемае, район на
Маниса, което пък
е пристанището на
третия по големина
турски милионен град
Измир. От местния
търговски регистър,
цитиран от държавната официална Анадолска агенция личи и
капиталът от 943 500
лири, което е над 300
000 лв. Напомняме, че
както 19 минути многократно писа лично
големият бос на концерна направи поредица от пътувания през
поседните 3 месеца до
това място, където
ще бъдат вложени до
1,5 млрд.евро от найголямата автомобилостроителна компания
в света. Това даде и
основание на говори-
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VW регистрира
автофирма в Турция

теля на фирмата още
през лятото да обяви,
че „мястото за новия
завод е КОНКРЕТИЗИРАНО“. Тоест, още

тогава шансовете ни
са били нулеви. Сега
това просто е и формализирано.
Германия не се съобразява с

изразените от някои
евродепутати особени
мнения по тази тема,
както не се съобрази с
позиции на цели стра-

Играта “Лотомания” зарадва с
5 000 лева учител от Твърдица

К

остадин Димитров
от Твърдица спечели
5 000 лева от числовата игра „Лотомания“.
26-годишният учител по
български език е любител
на забавлението и числата, а съвсем отскоро и доказан късметлия.
Костадин
посещава
пункта на „Евробет“ в
Твърдица и прави прогноза за 8 числа и 1 звезда в
„Лотомания“, на които
залага 5 лева. Щастливецът не успява да отгатне
правилната звезда, но пък
е безапелационно точен в
познаването на всичките
8 числа, което е достатъч-

ни – членки на ЕС по
друга важна за нея икономическа тема: Северен поток 2 и няма да
го спре.
но, за да спечели чек за
5 000 лева.
„Стана съвсем случайно, дори не следях числата на екрана. Чак при
проверката на талона,
видях
четирицифрено
число и се изненадах наистина приятно. Всички
ме поздравиха и казаха,
че заслужавам тази печалба“, споделя радостният Костадин.
Той не крие, че е суеверен и си има ритуал за
късмет - винаги целува
талона преди да го предаде на букмейкъра, защото е убеден, че това му
носи късмет.
Тегленията на играта
„Лотомания“ можете
да следите в пунктовете на „Евробет“ и на
eurobet.bg.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----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
05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър Краят на хартиената
епоха /п/
13.30 Потомци на Фичето документален филм /България, 2010г./,
режисьор Елена Машкова
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
14.45 Капри тв филм /72 епизод/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Какво ще се случи 2 документалена поредица
19.30 Студио Футбол
19.55 Футбол: Ференцварош - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА
„Лига Европа“ пряко предаване
от Будапеща, Унгария
22.15 По света и у нас
23.00 Спортни новини
23.15 Законът на Дойл 3 тв филм /9
епизод/(12)
00.00 Култура.БГ /п/
01.00 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.00 Картахена игрален филм /п/ (12)
03.45 Капри тв филм /72 епизод/п/
04.40 Законът на Дойл 3 тв филм /9
епизод/п/(12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.3 еп.14
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 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
13.30 Премиера:„Втори шанс“ - сериал,
с.2 еп.25
15.00 Премиера:„Шест сестри“ сериал, с.6 еп.55
16.00 „Едно голямо семейство“ сериал, с.2 еп.1
17.00 bTV Новините
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ТВ ПРОГРАМА
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13 еп.104
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ сериал, еп.99
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Истински истории“ - документално риалити
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Луцифер“ - сериал, с.3 еп.4
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.2 еп.14
01.30 „Домашен арест“ - сериал, с.2
еп.22
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Опасни улици“ /п./ - сериал
NOVA
05.20 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 3 /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,
сезон 3
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
15.00 „Прости ми“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс - Минус“ - публицистично
предаване, на живо
17.00 „Намери ме“ (премиера) сериен филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни
връзки“ (премиера) - сериен
филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“
(премиера) - риалити
22.00 „Пътят на честта“ (премиера) сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 3
00.30 „Скорпион“ - сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.30 „Слънце и луна“ - сериен филм
Diema
06.15 „Да се посмеем“
06.45 „Гаражът на Джей Лено“ риалити, сезон 2
07.45 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 4 /п/
08.45 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 10 /п/
10.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 1 /п/
11.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 4
12.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 6 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 4
14.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 10
15.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 1
16.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон
2, 2 епизода
17.00 „Изкуството на войната: Възмездието“ - екшън с уч. на Антъни
„Треч“ Крис, Уорън Дероса, Сунг
Хи Лий, Лио Лий, Джанет Карол,
Браян Фитпатрик и др. /п/
19.00 „Игри на волята: България“ риалити /п/
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 4
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 6
22.00 „Трансформърс: Последният
рицар“ - екшън-фантастика с
уч. на Марк Уолбърг, Антъни

Хопкинс, Джон Гудман, Стенли
Тучи, Лиам Гариган, Джон Туртуро, Сантяго Кабрера, Изабела
Монър и др.
01.10 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 4 /п/
02.10 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 6 /п/
06.45 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм, сезон 8
08.45 „Джоуи“ - семеен филм с уч. на
Джейми Крофт, Алекс Маккена,
Харолд Хопкинс, Тони Бригс
и др.
11.00 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 6
12.00 „Лох Нес“ - приключенски филм
с уч. на Тед Дансън, Джоли
Ричардсън, Иън Холм, Харис
Юлин, Джеймс Фрейн и др.
14.00 „В кадър“
14.30 „Надиграването“ - драма с уч.
на Джош Холоуей, Лаз Алонсо,
Джош Пек, Кейти Лотц, Крис
Браун, Айвън „Флипс“ Велес
и др.
16.50 „Трите Хикса: Отново в играта“ екшън с уч. на Вин Дизел, Дони
Йен, Нина Добрев, Самюел Л.
Джаксън, Дипика Падуконе,
Руби Роуз, Рори МакКан, Тони
Колет и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
21.00 „Грозната истина“ - романтична
комедия с уч. на Катрин Хейгъл,
Джерард Бътлър, Брий Търнър,
Ерик Уинтър, Черил Хайнс,
Джон Майкъл Хигинс, Ник
Сарси, Бони Самървил и др.
23.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
00.00 „Избран“ - драма с уч. на Кейтлин
Кармайкъл, Чад Майкъл Мъри,
Ники Уелън, Сара Роумър,
Майло Вентимиля и др., I част
FOX
05.15 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 12
06.00 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 2
06.20 Всичко е под контрол, еп. 11
06.40 Всичко е под контрол, еп. 12
07.05 Готини старчета, еп. 21
07.35 Готини старчета, еп. 22
08.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 12
08.55 „АПБ“ - първи сезон, еп. 12
09.50 Кости - първи сезон, еп. 11
10.45 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 7
11.35 В преследване на щастието, еп. 1
13.55 Модерно семейство - четвърти
сезон, еп. 8
14.25 Врагът сред нас, еп. 12
15.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 1
16.10 Черният списък - втори сезон,
еп. 13
17.10 Кости - първи сезон, еп. 12
18.05 Семеен пъзел - първи сезон,
еп. 21
18.35 Семеен пъзел - първи сезон,
еп. 22
19.00 Малкълм - първи сезон, еп. 2
19.30 Малкълм - първи сезон, еп. 1
20.00 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 8
21.00 Ловците, еп. 1
22.55 Магнум, еп. 2
23.50 Врагът сред нас, еп. 13
00.50 Всичко е под контрол, еп. 13
01.15 Малкълм - първи сезон, еп. 1
01.45 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 12
02.25 Народът срещу О Джей Симпсън:
Американска криминална
история - първи сезон, еп. 7
03.10 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 9

04.05 Кости - първи сезон, еп. 12
04.50 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 2
btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7 еп.1, 2
08.00 „Обратно в играта“ - драма,
спортен (САЩ, 2012), режисьор
Робърт Лоренз, в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс, Джон
Гудман, Скот Истууд, Ед Лотър
и др.
10.15 Телепазар
10.30 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ - сериал, с.7 еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 „Робо-куче“ - фантастика,
семеен (САЩ, 2015), режисьор
Джейсън Мърфи, в ролите:
Майкъл Кемпиън, Патрик
Мълдуун, Оливия д`Або, Уолас
Шон и др.
14.45 „Ефектът на пеперудата“ фантастика, психотрилър (САЩ,
Канада, 2004), режисьори
Ерик Брес и Джонатан Грубър,
в ролите: Аштън Къчър, Ейми
Смарт, Мелора Уолтърс, Елдън
Хенсън, Итън Суплий, Ирина
Горовая, Ерик Столц, Логан
Лърман и др.
17.15 „Перфектна майка“ - психотрилър, драма (тв филм, САЩ,
2013), режисьор Ричард Габай, в
ролите: Хелън Слейтър, Мейгън
Мартин, Патрик Фабиан,
Саманта Бейли и др.
19.00 Телепазар
19.15 „Джони Инглиш“ - комедия,
екшън, приключенски (Великобритания, 2003), режисьор
Питър Хауит, в ролите: Роуън
Аткинсън, Бен Милър, Натали
Имбрулия, Джон Малкович, Грег
Уайз, Таша дю Васконселос и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Джони Инглиш се завръща“ комедия, екшън, приключенски
(САЩ, Франция, Великобритания, 2011), режисьор
Оливър Паркър, в ролите:
Роуън Аткинсън, Розамунд
Пайк, Доминик Уест, Того Игава,
Джилиан Андерсън, Пиърс
Броснан и др.
23.00 „Да разлаем съседите“ - комедия
(САЩ, 2014), режисьор Никълъс
Столър, в ролите: Сет Роугън,
Роуз Бърн, Зак Ефрон, Елис
Варгас, Зоуи Варгас, Брайън
Хъски, Айк Баринхолц, Дейв
Франко, Лиса Кудроу, Кристофър
Минц-Плас и др. [14+]
01.00 „Специален отдел Q: Ловци
на фазани“ - криминален,
психотрилър (Дания, Германия,
Швеция, 2014), режисьор Микел Норгард, в ролите: Николай
Лий Коос, Фарес Фарес, Пилу
Асбек, Давид Денсик, Даника
Чуршич и др. [14+]
03.30 „Децата на хората“ - фантастика,
драма, трилър (САЩ, Великобритания, 2006), режисьор
Алфонсо Куарон, в ролите:
Клайв О
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
06.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Скритата Италия - филм
10.00 Дарвин - бъдещето на видовете
- филм
10.30 Изгряващо слънце - сериал,
семеен
11.30 Законът на любовта - романти-

чен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Хирургът - сериал, семеен
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - исторически сериал
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 Полицейски войни - криминален сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 Полдарк - сериал, историческа
драма
23.15 Довереникът - исторически
сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев /п./
01.30 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/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 /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
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 Вяра във финансите - док.
поредица на Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
22.00 Бизнесът на Азия - док. поредица
на Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
02.30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Офи. Ана. Дъртилов. Илик. Ро. Ози. Местан. Ота. Верн. Аскет. Рига. Тарок. Милотинова. Село. Ир. Аритметика. Ама. Рир. Псета. Сара. Инд. Кар. Ято.
Туш. Арк. Шамар. Ламар. Те. Стил. Нарез. Кон. Бони. Аронов. Лов. Ревер. Рало.
Отвесно: Оскар. Дързост и красота. Торе. Лакти. Име. Орлинов. Оти. Аеростати. Кал. Не. Филм. Тотем. Ант. Бор. Илиев. Килер. Душанов. Оксер. Нотис. Шаран. Ав.
Трико. Ирак. Рила. Ранг. Вик. Расате. Ол. Арон. Агар-агар. Резово.
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НА БОРДА

Президентът Румен Радев седна в пилотското кресло на най-големия пътнически самолет в света - Еърбъс A-380. Това се случи по време на полета на държавния
глава към Ню Йорк, където Радев взе участие в сесията на Общото събрание на ООН. На снимката, разпространена в социалната мрежа, Радев изглежда видимо
доволен от преживяването. Фотосът бе пуснат от самия пилот - българинът Марио Бакалов, а желанието на президента да разгледа пилотската кабина не е
никаква изненада, предвид страстта му към летателните машини и опита му като боен летец. Най-големият пътнически самолет, пилотиран от сънародника ни
Бакалов, кацна за първи път у нас по случай празника на авиацията - 16 октомври, преди три години.

Бате Гошо:

Българио, от тебе
те крадяха,

>>СУДОКУ
лесно

една бе ти
ограбена от тях,
и те за злато
алчни, майко,
бяха.
И за парите само
кат' ламтяха,
разграбваха без
страх.

Мартин Захариев

- Знаете ли, защо в Сибир
няма рапъри ?
- Защото при – 35 е
трудно да израснеш на
улицата!
:) :P :D
Жена ми си е загубила
шофьорската книжка.
Който я намери, да я изгори! Възнаграждение!!!
:) :P :D
Повече няма да играя
шах с македонци. Като

умерено

почнат да губят, и обявяват твоя цар за техен...
:) :P :D
СМС от синчето:
- Мамо, ще учим цяла
нощ и няма да се прибирам!
СМС от мама:
- Само не забравяй да
слагаш подвързията на
учебника!
:) :P :D
Тя беше толкова грозна,

че единственият, който
я сваляше беше асансьорът...
:) :P :D
Няма продукт за еднократна употреба, който
българинът да не може
да ползва поне два
пъти!
:) :P :D
Пуснаха на пазара
българско тамагочи. За
разлика от японското,
ако не го храниш, то не
умира, а само псува!
:) :P :D
В държавната администрация наличието на
проблеми е правопропорционално на хората,
които ги решават!
:) :P :D
Мечтая си, да си оставя
тялото във фитнес залата и да си го прибера,
когато е готово!
:) :P :D
- Как мина срещата
снощи?
- Пълна загуба на нафта!
:) :P :D
Веднага, щом опита
кюфтетата на гарата, виетнамският турист усети
вкуса на родината...
:) :P :D
Таксиджията, като
нямаше ресто да ни
върне, го накарахме да
кара още за 1 лев и сега
се връщаме пеша към
дома...

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

