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Утре тръгва партията
на Слави

>>НА 5-И ОКТОМВРИ В РЕЙНБОУ ПЛАЗА ДЪЛГИЯ
УЧРЕДЯВА ПТД, ОТТАМ ТРЪГНА И ДБГ НА КУНЕВА,
КОЕТО ДНЕС Е НА БЕНЗОКАРТЕЛА И КРЕПИ МАЯ
БЪЛГАРИЯ.стр.2

Хорце
Три жени, премени
в народни носии
бяха уловени
от обектива на
заместник-кмета
на София Дончо
Барбалов да вървят
с бодра крачка по
улица Раковски...

Русия Руских е име
на бебе в Петербург

620 хил. телевизора подари Китай на най-бедните
си семейства за 70-ия ЧРД на КНР

В Русия предлагат надписи за вреда върху
сладкишите, каквито има върху цигарите

Атанас Скатов изчаки десети осемхилядник –
Дхаулагири

Всеки ден фалира по една
българска компания

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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На 5-и октомври в Рейнбоу Плаза
Дългия учредява ПТД, оттам
тръгна и ДБГ на Кунева, което днес
е на БензоКартела и крепи Мая
гогодишната червена
депутатка и на други
свои близки кметове.
Като Георг Спартански в Плевен и дали
точно заради това
учредява партията
си баш в тоя момент?
Апропо, плевенският
кмет е подкрепян от
отцепилия се от ДБГ
заради левия й завой

>>АНАНИЕВ: НЗОК ДА
ПЛАЩА, НЯМА ЛОШО
Резервът на НЗОК ще покрие заплатите на медиците,
обяви в първиа си коментар здравния министър
Кирил Ананиев след скандала с орязаните пари за
медицинските сестри.
„Бюджетът на НЗОК се гласува от НС и не са дадени
допълнително средства. Дали е от държавния бюджет,
или от бюджета на Касата - това са публични средства.
НЗОК е независима, но ние работим заедно, колегиално и не виждам нищо лошо", коментира Ананиев.
Така намалената от кабинета сума от 50 млн. лв. на 6
млн. лв. ще се прехвърля към Касата. Припомняме,
че само за първото полугодие на т.г. НЗОК има
задължения от 271 млн. лв. при 264 млн. лв. през
2018 г., от които 135 млн. са просрочени дългове.
Още - на стр. 5

неин
съосновател
Найден Зеленогорски.
На това учредително събрание се очаква Трифонов да бъде
избран за председател. Припомняме, че
новият политически
проект
трябваше
да се казва Няма такава държава, но заради множеството

критики го смениха на Промени тази
държава. По последни
данни социолозите дават 8% за партията
на Слави, при положение, че когато за
първи път се заговори
за организирането й
– още преди 3 години,
различните агенции
мереха между 20 и 40%

потенциален вот за
нея.
Във висшите кръгове вече се говори за
очаквани предсрочни
избори в началото
на идната година,
независимо от резултата на общинските. Важни знаци от
последните дни като
например бламирането на финансовия
министър Владислав
Горанов от мнозинството – ГЕРБ, Обединени
патриоти,
ДПС и Воля в пълен
пакет, дават ясни

БСП: Здравеопазването е надпартийно
“Искаме ясен отговор защо 50-те млн.
лв. за заплати на медиците са намалени на 6 млн. лв.”, настоя депутатът от
БСП Георги Михайлов пред журналисти в НС.
„Здравеопазването е надпартийна
кауза”, посочи още той. По думите
му проблемите в здравеопазването
вървят един след друг като лавина.
Вече шест месеца обществото е
свидетел на справедливите протести
на медицинските сестри, припомниха
левите.
“Думите “има 50 млн. лв. в системата”
бяха използвани като аргументи от
управляващите до миналия месец.

Искаме ясен отговор от министъра
на здравеопазването, ако всичко това
е истина - какви са причините. От
МС - какво е неговото отношение към
действително огромния и сериозен
проблем, който довежда до рязкото
изтичане на кадри от страната и решаването на проблема със заплащането на медицинските кадри”, настоя
той.
Левите искат създаване на междупарламентарна комисия, която да
намери решение на проблемите в
здравния сектор. Отговор на тази
покана обаче няма.
Четете още на стр. 5

bgnews@19min.bg

НОВИНИ

Утре тръгва партията на Слави
Слави Трифонов учредява партията си
на 5 октомври, научи
19 минути. Откриването най-вероятно
ще се състои в зала
Rainbow Plaza, която
се намира до болница
Токуда. Помещението се използва найвече за концертна
зала, в която например беше бенефисът
на Силвия Кацарова.
Партията,
която
беше учредена там,
беше
злополучното
Движение България на
гражданите (ДБГ) на
Меглена Кунева. Не
е ясно доколко добър
знак е това за новия
политически проект
на Трифонов. Движението БГ на което в
момента е шеф Димитър Делчев, син на
шефа на Петролногазовата асоциация
– говорителят на
БензоКартела, първо подкрепи за кмет
Мая Манолова, въпреки че се води дясно, а тя е лява още
от партийната школа в СССР. Интересно
е дали и Слави няма
в последния момент
да даде рамо на дъл-
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индикатори, че подобни разговори не са
съвсем
безпочвени.
Други министри за
смяна са Десислава
Танева в земеделието заради спирането
на европари и неадекватните решения по
чумата на свинете
и програмата Училищен плод, здравният
Ананиев, който се
оказа, че е излъгал
за дадени 50 млн. лв.
на медицинските сестри, а реално предоставени 6 млн. лв.
и
невъзможността
да създаде нов здравен модел. Клати се
креслото и в образованието, където различни лобита в ГЕРБ
се борят за контрол
над оперативната
програма. В туризма
също се появиха изненадващи проблеми
– очаквания още от
началото на годината
да фалира Томас Кук е
единственият, който
не сме включили в застрохователния туроператорски пул и се
пита защо? А отговор
няма.
След дълго подгряване на електората,

реалното начало на
проекта за партия на
легендарния тв водещ
стана ясно през май
т.г., когато Трифонов
обяви в ефир, че няма
да продължи отношенията си с bTV Media
Group. От обръщението на водещия към

зрителите
тогава
стана ясно, че найвероятно предстои
смяна на руслото, в
което ще се влее шоуменът. "От позицията, в която сме
сега, ние не можем
да направим повече”,
намекна Слави. "Не
се чувстваме част
от медийната среда.
Бихме искали тази
среда да е друга",
каза ощетой , като

>>ПРОТЕСТ ПРЕД СЕМ ЗА БНР
„Това е натиск!”, заяви
шефът на СЕМ София Владимирова по повод на
протеста на служителите
на БНР в в подкрепа на
Светослав Костов пред
сградата на медийния
регулатор. Той е втори
поред, а този път в него
участваха и музиканти от
оркестрите на радиото,
част от които бяха дошли

с инструментите си.
„Когато пред сградата
на СЕМ се провежда
хепънинг, който е в
подкрепа на шефа на
БНР, решението за чието
оставане или съответно напускане ще бъде
разглеждано следващата
седмица, това е натиск
над регулатора“, категорична е Владимирова.

намекна, че не търси
просто смяна на телевизията. По-късно
той обаче се закани
да създаде и собствен
нов телевизионен продукт. Въпреки прокламирания старт на
15 септември, той не
беше дочакан от тръпнещата публика, на
която сега се поднася
отвратителна контролирана от властта тв манджа.
Трима от членовете
на СЕМ се срещнаха с
представители на протестиращите служители
в обществената медия
и обсъдиха някои от
техните искания.
Припомняме, в петък изтича срокът, който СЕМ
даде на Костов да си
подаде оставката. Още
миналата седмица той
заяви, че няма намерение да напуска.

КОМИСИЯТА ЗА ТЕЧА ОТ НАП БЕЗ РЕЗУЛТАТ
Временната анкетна
комисия за изясняване на всички факти и
обстоятелства около
случая с източване
на информация от
електронната база
данни на НАП призна, че е доникъде
и си удължи срока на действие
до 30 ноември. Сред изтъкнатите
мотиви за отсрочката е ползваната
лятна ваканция от депутатите.
"Комисията беше създадена в края на

юли, а през август не
заседаваше, поради
ваканцията на НС“,
посочи председателят на комисията
Красимир Ципов.
Халил Летифов от
ДПС припомни, че и
сега отново предстои
ваканция - заради местните избори, очертава се и балотаж и съвсем
ще наближи бюджетната процедура, а после Коледно-новогодишна
почивка.

ВАРТОЛОМЕЙ ГОНИ НАШ МИТРОПОЛИТ ОТ БЪЛГАРСКИ ХРАМ
Константинополският първойерарх
Вартоломей не позволи на българския митрополит Киприан да служи
в църквата на българската общност
на Константин и Елена в турския град
Одрин.
„Казаха ни, че ще служат само четирима български свещеници от Старозагорската епархия и двама певци, така
че аз се явих в църквата след края на
литургията, за да поздравя местната
българска общност за годишнината
на църквата“, посочи митрополит
Киприян.
Според църковните канони, за да
може епископът да служи в чужда
епархия, той трябва да получи

благословията на нейния водач.
Митрополит Киприан каза още, че
не е получил никакво обяснение за
причините за отказа.
Българският епископ предположи, че
отказът се дължи на църковни проблеми в Украйна, тъй като Българският Синод все още не даде окончате-

лен отговор дали ще признае новата
украинска църква под лоното на
Константинопол.
Като друга възможна причина за
отказа митрополитът посочи, че през
2010 г. в двора на църквата на Константин и Елена в Одрин българската
общност издига бюст паметник на
екзарх Йосиф, който започва движението за отделяне на
БПЦ от Цариградската патриаршия
през 1860 г.
Досега на митрополит Киприан
никога не ебила отказвана служба в
български църкви на турска територия, които са под юрисдикцията на
Вартоломей.
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Нов фалстарт за
Царските конюшни
Делото за Царските
конюшни не тръгна в
четвъртък и бе отложено
за 11 октомври. Очаква
се тогава да бъдат разпитани свидетели.
Процесът е срещу
областния управител на
Софийска област Веселин
Пенев и лицензирания
оценител на държавните
имоти Юлия Цекова.
Припомняме, че това
е пореден фалстарт в
делото водено срещу губернатора. 19’ многократно писа за длъжностните
злоупотреби на Пенев.
Сега той ще отговаря за
две престъпления. Първото е за умишлена безстопанственост. Загубата
е на бюджетни средства
на Софийска област и
държавата в размер на
118 439,20 лв., както и за
държавен имот, в резултат на което са настъпили
значителни вреди.
Второто обвинение на
Пенев е за това, че съзнателно е сключил три неизгодни сделки от името
и за сметка на държавата.
Чрез транслация на притежаваната от държавата
част от собствеността
на Царските конюшни
в полза на Евротрансбилд ЕООД, а не чрез
обособяване на реален
дял със статут на частна
държавна собственост,
продал държавната част
от недвижимите имоти
по занижени цени – за
сумата от общо 658 870
лв. без ДДС, при обща
пазарна стойност към
същата дата в размер на
10 989 000. От действията
му са произлезли вреди
за Българската държава в
размер на 10 330 130 лв.
Цекова пък е обвинена
за това, че в качеството си на лицензиран
оценител, дала неверни
оценки и заключения за
определяне пазарната
стойност на три недвижими имота в центъра
на София – частна
държавна собственост,
възложени й от областния управител на област
София.
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ЛОЗАН ПАНОВ
НАСТОЯВА
ДА ЗНАЕ
КОЛКО ДОБЪР
ПРОКУРОР Е
ИВАН ГЕШЕВ

А

встралия настоява час
по-скоро бг властите
да позволят нейния поданик Джок Полфрийман да напусне България.
Сртаната е част от клуба
„братовчедите“ със САЩ, Канада и Великобритания и има
сериозна тежест. Адвокатът
на осъдения австралийски
гражданин Джок Полфрийман
поиска от Софийската градска
прокуратура да сезира Върховния касационен съд с молба
за възобновяване на делото за
убийството на студента Андрей Монов през 2007 г.
Причината, която адв. Калин Ангелов изтъква е видео,
заснето от охранителните
камери в района на метростанция Сердика в нощта на
убийството. Записът, озаглавен "Истината за Джок
Полфрийман", беше качен в
интернет
платформата
YouTube в късните часове във
вторник от анонимен профил,
като се твърди, че кадрите са
от кориците на делото срещу
Полфрийман.
Вероятно адвокатът се
надява съдът да преразгледа
решението си, че австралиецът е извършил умишлено убийство, а е действал при самоотбрана. По време на делото
преди 10 години Полфрийман
твърдеше, че се е опитал да
спаси двама роми от нападение на футболни запалянковци.

Адвокатът на
Полфрийман иска
преразглеждане
на делото
Близки на Андрей Монов пък
пуснаха контравидео от
вечерта на убийството му
В същото време близки на
Андрей Монов пуснаха контравидео на разпространения
във вторник запис. В него се
твърди, че изнесените до този
момент кадри по никакъв начин не свидетелстват за невинност на Джок Полфрийман,
предаде Дир.бг.
"Това видео, идва в отговор
на каченото почти анонимно видео, което манипулира
и внушава неистини, пишат
публикувалите клипа, които са
кръстили създадения специално за целта акаунт с името "В
памет на Андрей Монов".
Те обясняват, че във видеото
са използвали същите кадри
като авторите на първото,
но без да манипулиращите
според тях уточнения. Те обръщат внимание на якето

на Полфрийман, което според
тях е просъщо за анархистките екстремисти, а след това
припомнят и подстрижката
му тип "гребен" при едно от
делата в съда.
Освен това приятелите на
Андрей Монов са категорични,
че по Джок Полфрийман в нито
един момент не е имало следи
от побой.
Тълкуването на видеозаписа
продължава до края - кадър по
кадър, като се подчертават
моменти, в които твърденията на авторите на първия
клип могат да бъдат насочени
и в срещуположната посока на
тълкувание.

четете още на
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Председателят на Върховния
касационен съд Лозан Панов
поиска от главния прокурор
Сотир Цацаров конкретни
данни, които да свидетелстват за качеството на
работата на Иван Гешев.
Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет вече
обяви, че кандидатът за шеф
на прокуратурата има необходимите професионални и
нравствени качества. Съдия
Панов иска допълнителни
данни, за да се обоснове тази
оценка.
Прокурорската Комисия по
атестирането и конкурсите
изнесе статистика за последните десет години от работата на Иван Гешев. Шефът
на върховния съд напомня
на Сотир Цацаров, че все
още липсва информация за
качествения аспект на извършената от Гешев работа.
За десет години прокурор
Гешев е внесъл в съда 230
обвинителни акта, които
са довели до осъждане на
233 лица, гласи публичната
информация от ВСС. Той ръководи екипа от прокурори,
които написаха обвиненията
по мегаделото за източването
на КТБ. Само заключителната
част на този акт е с обем около 5000 страници, но делото
е далеч от приключване.
Прокурор Гешев се явява в
съдебната зала по това дело.
Лозан Панов иска да разбере
колко точно дела кандидатът
за главен прокурор е спечелил в съда окончателно. Такава информация досега не е
била представяна публично.
"Тиражираната изключителна
оценка на способностите
на кандидата неминуемо
означава, че прокурорските
актове, които е изготвил,
отразяват задълбочени и системни познания в областта
на наказателното право и
процес", пише Лозан Панов
до Сотир Цацаров, който би
трябвало да има достъп до
тази информация.
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>>САЩ УДРЯ ЕС С НОВИ МИТА ЗА €7,5 МЛРД.
Съединените щати разшириха обхвата на
търговската си война със света, като удариха
с по-високи мита европейски стоки за 7,5
млрд. евро. Това става дни, след като най-

6 млн., вместо обещаните 50 млн. лв.
дало правителството за увеличение на
заплатите на медицинските
сестри.
След серия протести, на 10 април правителството издаде постановление, с
което отпуска до 50
милиона лева субсидия за болниците с
тази цел.
„Около 50 милиона
за повишаване на заплатите на медицинските
сестри",
заяви тогава министър-председателят
Бойко Борисов. А здравният министър Кирил Ананиев добави "С
направеното предложение ще постигнем
като цяло заплатите,
които са предвидени
като начални в колективния трудов договор – 950 лв".
Средствата обаче
така и не стигнаха
до болниците.
Причината – месец,
след като кабинетът одобри субсидията, издаде ново постановление, с което
редактира старото.
И сумата бе намалена от до 50 млн. лв.
на до 6 млн. лв. – или
я резна повече от 8
пъти. Новата сума
е дадена на общински
болници, на клиники,
които оказват психиатрична помощ, и
които лекуват пациенти с туберкулоза. От
Лекарския съюз твърдят, че не знаят за редакцията.
"Нямам представа
какво се е случило, защото в крайна сметка постановлението

голямата компания в ЕС – Фолксваген, бе
дадена на съд за над 10 млрд. долара. От
Брюксел обещаха ответен удар на Вашингтон.
Белият дом се възползва от преходната ситу-
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ация между старата и новата Европейска комисия – междувластие в ЕС. В четвъртък беше
изслушването на кандидата за икономически
еврокомисар Джентилони, бивш премиер на
Италия, която пък е една от най-ударените от
американските санкции държави в Съюза.

Правителството оряза от 50 млн. лв. на
6 млн. лв. увеличението на заплатите на
сестрите

наистина беше до 50
милиона, разпределени
по правилата на наредбата на министъра, заяви пред bTV д-р
Иван Маджаров, председател на БЛС.
Наредбата
определя критериите и
реда за субсидиране
на лечебните заведения за дейности извън задължителното
здравно осигуряване.
Съответно по нея не
се дават пари на всички, нито пък се дават
директно за заплати.
Т.е. още в началото е
било ясно, че това не
е механизъм за пряко
увеличение на възнагражденията,
казва
медицинската сестра
Надежда Маргинова.
Тя работи в сливенската болница, а в
почивките пътува до
София, за да продължи
да протестира – пред
здравното министерство. По думите й,
"Много колеги повярваха, че това ще се
случи, защото все пак
от такова високо ниво
като се направи анонс,
трябва да се изпълни".
И въпреки че през
май кабинетът ре-

дактира решението
си, през септември
премиерът продължава да твърди, че парите са дадени.
"Ние сме ги пратили тези 50 милиона.
Вчера съм се карал
на Ананиев къде са
50-те милиона, които дадохме, а те не
са 50, а са 86, да се
оправдава той къде
са", коментира на
12 септември министър-председателят
Бойко Борисов.
Няколко дни по-късно
в ефира на bTV здравният министър обясни, че болниците са получили допълнителни
пари, а решението за
увеличение на заплатите е основно в ръцете

на директорите.
”Парите са отишли
в лечебното заведение,
но, разберете, те отиват на базата на заработката, която са направили. Министърът
на здравеопазването
не увеличава заплати,
министър-председателят не увеличава заплати, ние определяме
правилата, по които
най-справедливо да се
разпределят парите
за възнаграждения" обясни Ананиев на 18
септември.
Отправихме въпросите си към здравното министерство с
покана за интервю,
оттам
отговориха
писмено.
Обясняват, че за-

ради
отпуснатите
по-рано през февруари
30 милиона лева, лимитът за субсидия към
болниците е достигнат. Затова постановлението на кабинета е редактирано
и сумата значително
намалена.
Остава обаче неясно защо тогава първоначално са одобрени
допълнителни 50 милиона лева. "Това беше
една лъжа, това беше
откровена една лъжа",
коментира медицинската сестра Надежда
Маргинова.
През май, когато кабинетът редактира
постановлението си,
Надзорът на Здравната каса взе свое решение – да освободи 50
милиона от резерва си,
които да отидат за
увеличение на цените
на клинични пътеки.
Тези пари обаче не заместват обещаните
от
правителството – категорични са
и Лекарският съюз, и
членове на Надзора на
Касата.
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>>СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА Е УДВОИЛА БРОЯ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 10 Г.
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА Е УВЕЛИЧИЛА ДВОЙНО БРОЯ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО
ПРЕДЛАГА В ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ
ГОДИНИ. САМО ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА СА БИЛИ ВЪВЕДЕНИ 9 НОВИ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ В СТОЛИЦАТА.
КМЕТЪТ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
РАЗКРИ, ЧЕ СЕ ПЛАНИРА РАЗШИ-

РЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА
СОЦИАЛНИЯ ПАТРОНАЖ С НОВИ
УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА,
КОИТО ЖИВЕЯТ САМИ.
ТОВА СА САМО ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ С ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ
ХОРА, ПО КОИТО РАБОТИМ. ЗАТОВА ГОВОРИХМЕ ДНЕС С ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ГОРНА БАНЯ И
КВ. СУХОДОЛ, ОТБЕЛЯЗА ФАНДЪКОВА.

ЕДНОТО КРИЛО В ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ В ГОРНА БАНЯ, В КОЙТО
ЖИВЕЯТ 180 ДУШИ Е БИЛО ИЗЦЯЛО РЕМОНТИРАНО ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА. ПРОЕКТЪТ ЗА
РЕМОНТ НА ВТОРОТО КРИЛО И
ГАЗИФИКАЦИЯТА НА СГРАДАТА
ПЪК Е ВЕЧЕ ГОТОВ. В КВАРТАЛ
СУХОДОЛ ОБЩИНАТА ОТВОРИ
ПЪРВИЯ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА. В
МОМЕНТА ТЕКАТ ДЕЙНОСТТИ ПО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА, СПОДЕЛИ ОЩЕ
КМЕТЪТ НА СОФИЯ

Йорданка
Фандъкова:
Заемите на
София са само
инвестиционни и
при лихва 0,5%,
3 пъти по-ниска
от държавните
„София има найвисокия
възможен
кредитен рейтинг
в страната. „Ние
сме длъжни да не
надвишаваме 15% от
собствените проходи на общината. При
нас това е 7,7%. Нашите заеми са само
инвестиционни. Това
означава съфинансиране за големите проекти – като метрото например. Ако ние
не бяхме взимали заеми за съфинансиране на метрото, сега
щяхме да завършваме първата линия, а
ние вече изграждаме

Столицата има най-високия
кредитен рейтинг в страната,
посочи кметът
третата линия. На
второ място, ние
имаме заеми само и
единствено от Европейската инвестиционна банка, а не
от някакви банки. И
трето – заемите ни
са при строго фиксирана лихва, която е
договорена за целия
период и тя е възможно
най-ниска.
Последният
заем
беше при лихва 0,5%

(б.р. държавните са
с тройно по-голяма)”
, каза в Лице в лице по
бТВ кметът на София Йорданка Фандъкова.
Електробусите,
които е закупила
Столичната община,
са на най-ниска цена
в сравнение със същата придобивка в останалите европейски
градове. Те струват
750 хиляди лева, ко-

ментира Фандъкова.
„Аз съм горда и
щастлива, че в София вече се движат
първите 20 електробуса. Очакваме още
15, а процедурата, за
която говорих, е за
82, от които по-голямата част са малки
електробуси, които
са предназначени за
довеждащ транспорт
в кварталите. Това
означава близо до

дома, връзка с метрото или трамвай. Найекологичният
вид,
удобство за хората”,
посочи още тя.
По думите й покупката на електрическите автобуси се
прави сега, защото
ако се проточи във
времето, Столичната община рискува да
загуби отпуснатите
безвъзмездни
европейски средства.
И още – Фандъкова
обяви, че до една-две
седмици ще започне
работата по разширяването на Южната дъга.

Б

лизкият до Цветан Цветанов
Георги Шапков
– Шапката за чийто
далавери 19’ многократно Ви е разказвал
се уреди с поредната
обществена поръчка
в страната ни. Благоевградската фирма Престиж бизнез
93 на Шапката ще
получи 1,2 млн. лева
от община Враца за
строително-ремонтни дейности по обновяването на волейболното хале в града.
Поръчката е възложена от кмета и дясна
ръка на Цветанов
Калин Каменов, който е кандидат на
ГЕРБ за втори мандат.
Името на Шапков изплува покрай
Апартаментгейт,
тъй като е правил
вътрешното обзавеждане на луксозния
апартамент
с частен асансьор
на Цветан Цветанов в квартал Изток в столицата.
И покрай скандална поръчка без конкурс от Вл. Горанов
за обзавеждане на
МинФин.През 2012 г.
тогавашният вицепремиер и вътрешен
министър
Цветан
Цветанов
купонясва на рождения ден
на Шапката в село
Делчево, Гоцеделчевско. Калин Каменов е
изключително верен
човек на изхвърления
от ГЕРБ Цветанов,
твърдят от партията. Бизнесменът Георги Шапков е близък
приятел на Калин Каменов и на кмета на
Благоевград също от
ГЕРБ Атанас Камбитов, за когото 19’ Ви
разказа преди дни как
си е купил като кмет
общинска земя.
Обществената по-
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1,2 млн. лв. за ремонтиралия
Цецовия апартамент от
кмета на Враца
ръчка за 1.2 млн. лв.
във Враца за волейболната зала е изпълнявана от консорциума
Престиж-Парсек,
в
който влизат фирмата на Шапков и
Парсек груп на бизнесмена Бончо Бонев.
Средствата са осигурени и отпуснати
с решение на Министерски съвет.
Интересен момент
е, че Шапката е спечелил още няколко
поръчки при Калин
Каменов. Те са за
доставка на канцеларски материали за
нуждите на община
Враца. Договорите с
Престиж бизнес 93“
ООД са три съответно за 12 480 лв., 10 608
лв. и за 73 320 лв. без
ДДС., показва справка
в профила на купувача на общината. От
Комитета за борба
с корупцията коментират, че веднъж Шапков строи обекти,
възложени от кмета
Калин Каменов, а втори път доставя канцеларски и офис материали. Едновременно
е строител и книжарница!
Това е поредната
обществена поръчка,
която печели близкият до Цветанов бизнесмен. Неотдавна
той получи 1,8 млн.

Георги Шапков Шапката ще
ремонтира волейболната сграда в
града на цена, с която може да се
направи чисто нова
лв. за оборудване на
172 защитени жилища в новите общински блокове в квартал Освобождение в
Благоевград - наричан от благоевградчани новата ромска
махала“. Най-хитовата от стотиците
обществени поръчки е за 1 597 000 лв.
за ВиК в родното на
еврокомисаря Мария
Габриел Хаджидимово.
Пак Шапката ремонтира, обзавежда,
снабдява с канцеларски материали и какво

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

ли не още държавния
Югозападен университет. Фирмата „Престиж бизнес 93“ ударно
печели и поръчки от
хазната за саниране –
в Благоевград, Дупница, Враца, Гоце Делчев,
даже и във Велинград.

Освен това обзавежда
Агенцията по вписвания по времето на
Цецка Цачева като
министър на правосъдието. Също така и
на друга подчинена на
нея структура – затворите.

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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НОВИНИ

Родните
звезди
окупираха
Истанбул

Ч

етири
от
най-популярните ни диви
се озоваха по

едно и също време в
Истанбул. Първи там
пристигнаха Моника
Валериева и Андреа,

които са отседнали заедно в луксозен
5-звезден хотел. Двете приятелки често

споделят кадри, на
които се наслждават
в истинския дворец.
Ден по-късно и Прес-

НОВИЯТ БГ ФИЛМ ЕКШЪН С ПРЕМИЕРА

по киносалоните в
страната. Историята
във филма е за деца,
които като малки са
били най-големите
фенове на екшън
звезда. Той обаче е
стигнал до момента, в
който снима филми в
България. Те опитват
да се свържат с него и
следва серия от без-

На старта на новата година ще има
екшън със сериозна
доза хумор. Първата
прожекция на новия
филм Екшън ще бъде
в рамките на кинофестивала Златна
роза. През януари
комедията тръгва

ГАГА ЩЕ КРЪСТИ СЛЕДВАЩИЯ СИ
АЛБУМ АДЕЛ
Ексцентричната
Лейди Гага може да
кръсти следващия
си албум ADELE. Или
поне това твърди
самата тя в Туитър,
с което побърка
феновете си. Найзаклетите й последователи обаче, веднага
се усъмниха, че тя
се шегува, а други
я засипаха с гневни
коментари. Двете не са имали общ проект до момента, но са
снимани заедно в миналото. През 2001 г. албумът Born This Way на
Гага детронира 21 на Адел, който стоеше на върха цели 16 седмици поред. Последният студиен албум на Гага излезе през 2016-та
под името Joanne, а след това тя издаде саунтрака на филма си с
Брадли Купър Роди се звезда.

лава посети турската перла, а снимките
й са от едни от найизвестните забележителности. Последна
от всички се постна
екс-тв водеща Николета Лозанова, която публикува кадър
от Истанбул. Дали
пък четирите не планират да се съберат,
питат се светските
клюкари.Според запознати Преслава е в Турция, тъй като ще пее
на скъпарска сватба
край Босфора. Младоженецът бил българин,
а булката е от знатен
местен род. НиЛо пък
била заминала за среща с турски инвеститори, които искали да
я наемат за лице на
свой бъдещ проект.
умици. В лентата има
експлозии, престрелки, нинджи, любов.
„За ролите в лентата
умишлено са избрани
неексплоатирани
актьори, подчерта
режисьорът Радослав
Илиев. Сценарист на
Екшън е Тео Чепилов,
който работеше по сериала Под прикритие.

Ален Делон
се завръща
на голям
екран

Ален Делон се завръща в киното след 10-годишна пауза, като играе
себе си във филма Всяка прилика. Режисьор на филма е журналистът
и водещ Мишел Денизо. Делон е прекарал само един ден на снимачната площадка за ролята, но изглежда щастлив да се завърне в киното.
Всички, гледали филма, са му казали, че участието му е много приятно,
съобщава Фигаро. Лентата е за известен тв водещ - за внезапната му
слава и огромна популярност, които предизвикват завист.Предишната
роля на Ален Делон беше във филма Астерикс на Олимпийските игри от
2008 г. Всяка прилика излиза в киносалоните през ноември.

show@19min.bg

НОВИНИ

ПАЧИНО И
ДЕ НИРО ЗАЕДНО
НА КОРИЦА
Остава по-малко от
месец до излизането
на новия дългоочакван филм на Мартин
Скорсезе - Ирландецът.
Лентата ще излезе
през ноември в Netflix,
а критиците вече
заявяват, че това ще е
един от Оскаровите
филми. Netflix заплати
105 милиона долара за
правата му. Скорсезе
събра невероятен екип
и на екрана ще видим
Ал Пачино, Робърт
Де Ниро и Джо Пеши.
Франк Ирландеца Шийрън е прякорът на наемния убиец, за когото
филмът ще разказва. На
него приписват вината
за смъртта на Джими
Хофа и Джон Кенеди. В
ролята му ще влезе Де
Ниро, докато Пачино
ще играе Джими Хофа.
Холивудските звезди
са корица на списание
Variety и в ексклузивно
интервю разказват за
ролите си и взаимното
си уважение един към
друг.

Леонардо, Фройд
и Казандзакис
оживяват в София

Ф

естивалът
CineLibri
стартира
тази
събота и ще продължи до 20 октомври.
Голямо
завръщане
правят режисьорите Роман Полански
(Офицер и шпионин),
Беноа Жако (Казанова, последна любов) и
Павел Лунгин (Исав).
Хитове по Робърт
Музил,
Станислав
Лем, Робърт Харис,
Харуки
Мураками,
Давид Фоенкинос, Яс-
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мина Кадра ще пренесат зрителите в
различни времена, а
сред героите са Вирджиния Улф, Леонардо да Винчи, Никос
Казандзакис, Уилям
Шекспир,
Едмон
Ростан, Мишел Уелбек, Карл Лагерфелд,
Стиг Ларшон и Дж.
Р. Р. Толкин. Някои
от лентите ще се
завъртят в България
веднага, след като
бяха отличени в Кан,
Венеция, Торонто и
на други престижни
форуми. Феновете на
Жулиет Бинош, Кейт
Бланшет, Никол Кидман, Харви Кайтел,
Бен Кингсли, Тим Рот
и Клайв Оуен ще ап-

лодират фаворитите си. Ценителите
ще гледат и внушителната продукция
Всичко е истина на
Кенет Брана.

МИХАЕЛА
МАРИНОВА
ПРОБИВА В
ЧУЖБИНА
Михаела Маринова
направи поредната
стъпка напред към
глобалната сцена,
след като англоезичната версия на
актуалния й сингъл
Само теб, който
стана хит у нас, беше
лицензиран в няколко големи чужди
територии. Преди
броени дни песен,
на която Михаела е
съавтор, се появи
като част от новия
албум на най-успешната женска K-pop
банда Twice, който
само за седмица
успя да продаде
154 000 копия, да
се изкачи до №1 в
чарта за най-продаван албум в iTunes
в целия свят и да
оглави класациите в
Япония, Тайланд, Виетнам, Чили, Малайзия и Сингапур.

Славена Вътова с драматично интервю
Тази неделя в Папараци, Венета Райкова
ще срещне зрителите
на бТВ с чаровната
Славена Вътова от
звездното жури на
България търси талант.

В едно много емоционално интервю Мис
България 2006 откровено ще сподели за
живота си в Испания,
работата като преводач в болница и един

от най-драматичните
моменти в своя живот,
за който досега не е
говорила.
Елизабет Методиева
пък ще срещне феновете на телевизионния
таблоид с Наталия

Кобилкина, която за
първи път ще говори
за своето бебе, за
живота си в Гърция и
затова да бъде майка.
Наталия ще разкаже
колко се променя
живота и мисленето

след раждането. На 6
октомври зрителите
ще видят и още една
известна майка, която
прекарва своето време с детето си на плажа, а именно певицата
Мария Илиева.
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ВРЕМЕ

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

Девите трябва да са
пределно концентрирани
днес. Динамичен ден за
Везните. Стрелците да се
постараят да свършат
всичко планирано за
днес. Рибите трябва да
проявят гъвкавост.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Възможно е да
възникнат задачи,
които трябва да
изпълните. Част
от поетите от вас ангажименти ще се наложи предсрочно да ги приключите. Може
би трябва да потърсите
съдействие от хора, на които
можете да разчитате.

Денят ви ще
минава на
приливи и отливи, за това
бъдете внимателни във всяко отношение. Неочаквани
прегради и трудности от
миналото, и ако не ги преодолеете, перспективите
няма да са добри.

Служебни,
делови и лични
ангажименти ще
направят деня
Ви по-динамичен, но и изпълнен с добри очаквания.
Трудът Ви няма да е напразно вложен, ще се похвалите
с финансови придобивки, а
защо не и с повишение.

Оценявате важността на задачите,
които ви предстоят
и в тази връзка ще
търсите решения и внимателно
ще обмисляте стратегията си. За
някои от вас тя е насочена към
бизнеса, за други в професионалната кариера, но във всички
случаи ще постигнете желаното.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Опитайте да
обмислите
становищата на
партньорите в
бизнеса и ги проучете
внимателно. Може да се
окаже, че те са прави.
Много по-лесно е на
този етап да се съгласите
да обмислите аргументите им. Помислете за
почивка вечерта.

Прогнозите
Ви напълно се
потвърждават
и това Ви дава
необходимата увереност. Предприемате
необходимите стъпки и се
възползвате от благоприятна ситуация. Срещате
разбиране от страна на
партньорите си.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Работата ви
днес ще изисква
пределната ви
концентрация и
способност да действате
и мислите бързо. Не се
притеснявайте, нещата
сами си идват на мястото
ако реагирате адекватно
и следвате целите си.

Днешният ден
може да се
окаже изключително успешен,
ако успеете да свършите
всичко, което сте си
наумили. Това обаче е
спорно, тъй като имате
склонност да разпилявате времето си.

Магнетичното
ви излъчване ще бъде
причина да ви
ухажват и обсипват с
комплименти, което ще
се отрази много добре
на самочувствието ви, но
може да ви отдалечи от
служебните ви ангажименти.
Близнаци

Решаване на въпроси от бизнес
и финансов характер ще затрудят много от вас. Разумни и
предвидливи, ще излезете
от ситуацията, но с цената
на отстъпки и здрави нерви. Търпеливо изслушвайте
и събирайте информация,
ще ви потрябва.

Дева

времето
Днес времето ще бъде
предимно облачно с
превалявания от дъжд.
Минималната температура ще бъде 8°, а
максималната 22°.

Стрелец

С нагласата сте
да преминете
през днешния
ден с хубави
емоции и преживявания.
Ще го постигнете, стига да
предадете настроението и
посланията си на другите.
Ще Ви се отдава да решавате
проблемите, намирайки
правилните решения и хора,
за постигане на целите си.
Риби

Семейни
проблеми ще
терзаят мисълта ви. Ще се
наложи да се съобразите с общо становище
и да проявите повече
гъвкавост в отношенията си с околните.

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.

min: 9о max: 18о

min: 11о max: 17о

Варна

min: 14о max: 22о

Велико Търново

В Пловдив ще бъде облачно с валежи
от дъжд. Минималната температура ще
бъде 13°, максималната 29°.

min: 8о max: 14о

min: 9о max: 16о

В Перник ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 8°, максималната 13°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Русе

София

В Бургас ще бъде облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 15°, максималната 22°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

В София ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 8°, а максималната 14°.

Във Варна ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 14°, максималната 22°.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 15о max: 22о
min: 8о max: 13о

min: 13о max: 29о
Сандански

Кърджали

min: 9о max: 15о

min: 12о max: 20о

СВЯТ

Н

ай-авторитетният
френски
всекидневник Фигаро
публикува
недотам ласкав коментар
за шефството на Кристалина Георгиева в МВФ, преведен от Гласове:“ Традицията е спазена: за пореден
път Европа ще ръководи
МВФ, както е без прекъсване от създаването на
водещата институция на
глобализацията преди 75 години. Но идването на Кристалина Георгиева е всичко
друго, но не и тривиално.
За 66-годишната българка,
завършила института Карл
Маркс в София, бяха променени възрастовите ограничения, така че да може да
получи достъп до една от
най-престижните публични
позиции на планетата...
Другата аномалия е,
че бързо развиващите се
страни, които от години претендират за този
пост, дори не издигнаха
свой кандидат! Те могат
да се утешат с факта, че
България е причислена от
МВФ към "бързо развиващите се или развиващи
се икономики", а не в категорията на "напредналите страни". И в това е
целият парадокс за Европейския съюз, а още повече за еврозоната, в която
България не участва: европейците със сигурност
избраха опитен и уважаван икономист, прекарал
двадесет години от кариерата си в Световната
банка, където беше главен
изпълнителен директор,
но чиято родна страна не
е емблематична за този
клуб.
По-скоро технократ, отколкото политик, за разлика от Кристин Лагард,
Кристалина Георгиева има
всичко, за да се хареса на
САЩ, първият акционер в
МВФ. Впрочем Вашингтон
я подкрепи от самото начало, предотвратявайки
идването на човек от "голяма бързо развиваща се
страна".
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ФИГАРО: Кристалина
Георгиева има всичко,
за да се хареса на САЩ

Поръчителство или
зависимост?
Както всички свои предшественици, новият "управляващ директор" ще
трябва да се бори с американската ламя, която е суперсилата в МВФ. С утежняващите обстоятелства
на търговската война между Китай и САЩ, да не говорим за атаките на цифровите валути, като Либра,
чиято първа жертва може
да се окаже МВФ, когато му
дойде времето.

Европа ръководи, а
Америка решава
Времената са трудни за
международните организации. Отбелязвайки през
юли 2019 г. 75-та годишнина от споразуменията в
Бретън Уудс, които през

1944 г. положиха основата на мира, създавайки
МВФ и Световната банка,
възпоменателната
плоча, публикувана по случая,
сравняваше две речи. Тази
на Хенри Моргентау, министър на финансите на
САЩ, който при закриването на конференцията,
в която участваха 44 държави, казва: „Най-мъдрият и ефективен начин да
защитим
националните
си интереси е чрез международно сътрудничество“.
И встъпителното слово на президента Тръмп,
който на 20 януари 2017
г. каза точно обратното:
„Собствената ни защита
ще доведе до голямо благоденствие и сила". Различни
времена, различни нрави.
Добрият ред е жизненоважен за Вашингтон, кой-

то де факто смята МВФ
за филиал на американското Министерство на финансите по международните въпроси. Следователно
основната задача на управляващия директор на
МВФ е да се помири с найголемия акционер с най-висок дял (16,5 на сто от капитала), който по устав
разполага с право на вето
върху решенията.
Европейците и особено
французите, които са управлявали 43 години МВФ,
знаят, че този, който наистина взема решенията,
е американският акционер.
Доналд Тръмп няма нужда
да заклеймява МВФ, защото страната му се разпорежда там, както си иска.
Кристалина
Георгиева
ще трябва да умиротворява отношенията между
лидерите на трите водещи блока - САЩ, Китай,
Европа - които се гледат,
без да си говорят. Освен открития китайскоамерикански
конфликт,
"важен е фактът, че на
срещата на Г-7 в Биариц
Франция беше поканила
предимно трети страни,
като Индия и Австралия,
противно на китайската
инициатива за "пътя на
коприната", подчертава
Марк Узан, изпълнителен
директор на Комитета
„Бретън Уудс“.
Нужна ли е нова „Бретънуудска конференция“,
този път, за да бъде постигнато примирие в настоящата търговска и
валутна война? Подобно
на цивилизациите, международните
институции
също трябва да знаят, че
са смъртни“.

12
>>Лалова
не изключи
възможността
да участва на
осмо световно
След края на шампионата в Доха най-добрата ни спринтьорка намекна, че може
да участва и на още
един шампионат на
планетата.
„Продължаваме.
Осмото световно
първенство – не
знам. Нека стигнем
до петите Олимпийски игри, нека да са
едно по едно. Дай
боже. Но не казвам
не за нищо“, сподели Лалова пред
BGathletic.com.
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Ивет е седма в света на
200 метра
Яд ме е, че изпуснах
да взема медал,
каза след финала
спринтьорката ни

И

вет
Лалова-Колио завърши седма
във финала
на 200 метра на Световното първенство
по лека атлетика в
Доха, което беше седми пореден планетарен форум на открито

за нея. 35-годишната
българка
финишира
за 22.77 секунди, като
на второ поредно световно първенство се
нарежда седма на половин обиколка. Тя има
и един финал на 100
метра на планетарен
форум - седма в Дегу

през 2011 г. Личният
рекорд на българката
на 200 метра е 22.32 секунди от Пекин 2015 г.,
а този сезон тя имаше
22.45 секунди от Балканиадата в Правец.
За отбелязване е фактът, че Ивет беше
най-възрастната от
всички участнички в
този финал. Всичките
й съпернички са родени след 1990 година, а
най-младата от тях е
американката Англерн
Анилус, която е само
на 22 години - 13 години по-млада от българката.
Световна шампионка с нов национален
рекорд на Великобритания стана Дина
Ашър-Смит с 21.88
секунди.
Американката Британи Браун
спечели
сребърния
медал с личен рекорд
от 22.22 секунди, а
Муджинга Камбунджи
(Швейцария) се пребори за бронзовия медал
с 22.51 секунди.
“Малко не достигна
за медал, но всъщност
е много. Малко е, защото се борим за стотни, за сантиметри,
заяви Ивет след финалното бягане в Доха
пред
BGathletic.com.
- Аз имах една задача

– да си направя бягането, и не успях да го
направя. Беше доста
емоционално,
както
винаги – финал е. Опитвах се да се отърся
от емоцията. За това
кратко време за почивка от вчера до днес могат да се случат много
неща – хора сме, жени
сме, всичко се случва.
Днес беше тежко.
Искаше ми се повече. Знаех, че след Дина
(б.а. шампионката на
200 м) нататък медалите са свободни и
знаех, че това може
би е шансът ми. Седмо място в света – да,
не е малко, разбира се.
Но този медал, който
отиде в швейцарката,
спокойно можех да го
взема аз. Но ако си бях
направила
нещата,
разбира се.
Не съм уморена. Съвсем честно, много съм
добре, просто не уцелих ден и аз. Може би
така ми беше писано
днес да е седмо място.
Приемам го, щастлива
съм за този финал, в
който участвах. Тъжно ми е за медала. За
финала се радвам. Но
господ си знае работата. И продължаваме.“,
заяви след финала българката.

www.19min.bg

П

оявата на
председателя на Управителния
съвет на ЧЕЗ с характерното име Карел
Крал при Кирил Домусчиев на партито за
рождения ден на неговата Нова телевизия
само 36 часа преди
Комисията за защита на конкуренцията
най-накрая да стартира процедурата за
одобряване или отхвърляне на сделката
за ЧЕЗ даде повод за
различни спекулации и
версии.
След като месеци
наред се правеше, че
ЕРП-то не е избрало
купувач, КЗК най-накрая се сети за задължението си и си
даде 25-дневен срок
да реши казуса. Той,
по ирония на съдбата, а може би никак
не случайно, изтича
на 28 октомври –
деня след първия тур
на изборите, когато
се очаква да стартира кампанията за
втория тур в най-важните градове, включително в главния
потребител на услугите на ЧЕЗ – София.
Важно е да се припомни, че по друга
вече
съгласувана
сделка – за Нова телевизия с чешкия мултимилиардер Петр
Келнер именно Комисията за защита на
конкуренцията обърна нещата, така
че в крайна сметка
медията отиде при
Домусчиев. А най-богатият човек в Източна Европа предпочете за другата
си цел в България –
Теленор, да се обърне
за ОК директно към
Брюксел, откъдето
безпроблемно го и получи.
Ако шефът на КРИБ

Домусчиев се
намесва
в сделката с
ЧЕЗ? Ще отиде
ли ЕРП-то към
Тъмна Индия?
играе, за кого, питат
се всички в българския
елит?
Според повечето осведомени източници
с неговото име спекулира отпадналият
кандидат за ЧЕЗ от
Тъмна Индия. Там усилията се подкрепят
от друг отпаднал
кандидат – Атанас
Бобоков, който заедно с брат си Пламен
не успя да поеме могъщия енергиен холдинг

на ЧЕЗ в България, понеже не получиха одобрение от продавача.
Оста братя Домусчиеви – братя Бобокови
или иначе казано: Разград – Русе, изглежда
силен тандем.
Понеже
избраният от ЧЕЗ кандидат
Еврохолд е българска
компания, финансирана за сделката от
Дойче банк, предпочитането на кандидат от Тъмна Индия

трудно би могло да
бъде обяснено в Европейския съюз, където под лупа се гледат
стратегическите
енергийни компании.
И се прави всичко
възможно да не се допускат зависимости,
особено пък от източни държави с недотам демократични режими, какъвто
е случаят с Индия на
Моди – близкия приятел на Путин. Неува-
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жението на Делхи към
призивите на Вашингтон в енергийната и
военната област стана повод за сериозно
напрежение,
което
евроатлантическите
партньори внимателно следят. Особено,
когато начело на българския одобрен от
продавача кандидат
за най-голямото ЕРП
в България, застава
опитен
мениджър,
минал през управлението на някои от
най-важните американски енергийни активи по света и у нас.
Ситуацията много
прилича на затишие
пред буря. Поради
което 19 минути изкъсо ще следи случващото се – то е от
изключително
значение, както за политиката и икономиката на цялата
страна, така и за
стотиците хиляди
наши читатели, които са потребители
на ЧЕЗ.

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
05.25 Още от деня /п/
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 Династията Романови документална поредица /4 епизод/
13.30 Мостовете на Александър
документален филм /България,
2015г./, режисьори: Десислава
Шишманова, Нончо Нончев
14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за
хора с увреден слух
15.15 Обзор Лига Европа
15.45 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
18.20 Още от деня
19.00 Потомци на слънцето тв филм
/11 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на формация„Джазаница“ Празници на изкуствата
- Аполония 2017
00.30 „Врява и безумство
02.10 Култура.БГ /п/
03.10 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
04.20 Още от деня /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.3 еп.15
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.26
15.00 Премиера:„Шест сестри“ сериал, с.6 еп.56
16.00 „Едно голямо семейство“ сериал, с.2 еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици“ -

ТЕЛЕВИЗИЯ
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ТВ ПРОГРАМА
сериал, с.13 еп.105
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ сериал, еп.100
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.5
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.2 еп.15
01.30 „Домашен арест“ - сериал, с.2
еп.23
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 Студио „Игри на волята:
България“
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 „Потоп“ - екшън с уч. на Робърт
Карлайл, Том Харди, Джесалин
Гилсиг, Том Къртни, Джоан Уоли,
Дейвид Съчет, Найджъл Планър,
Ралф Браун, Ралф Браун, Готфрид
Джон, Пип Торънс, Дейвид
Хайман и др., II част /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 „Да изчезнеш за 60 секунди“ екшън с уч. на Нилълъс Кейдж,
Анджелина Джоли, Робърт
Дювал, Джовани Рибизи, Уил
Патън, Уилям Лий Скот, Вини
Джоунс, Скот Каан и др.

00.30 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 4 /п/
01.20 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
03.50 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 6 /п/
06.50 „Инспектор Джордж Джентли“ сериен филм, сезон 8
08.50 „Коледна бъркотия“ - романтична комедия с уч. на Алиша Уит,
Марк Вийбе, Скот Гибсън, Сюзън
Хоугън и др.
11.00 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 6
11.50 „Надпревара“ - екшън с уч.
на Стефан Джеймс, Джейсън
Съдейкис, Карис ван Хоутен,
Джеръми Айрънс, Уилям Хърт,
Джонатан Хигинс, Аманда Крю,
Ели Гори, Шанис Бантън, Дейвид
Крос, Тони Къран, и др. /п/
14.30 „Без/смъртен“ - трилър с уч.
на Райън Рейнолдс, Натали Мартинес, Матю Гууд, Бен Кингсли,
Дерек Люк, Виктор Гарбър,
Мишел Докъри и др. /п/
17.00 „Сватбата на най-добрия ми
приятел“ - романтична комедия
с уч. на Джулия Робъртс, Дърмът Мълроуни, Камерън Диас,
Рупърт Евърет, Филип Боско,
Рейчъл Грифитс, Кери Престън,
Сюзан Съливан, М. Емет Уолш
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8
21.00 „Това е краят“ (премиера) комедия с уч. на Сет Роугън,
Джеймс Франко, Джона Хил,
Дани Макбрайд, Джей Баручел,
Ема Уотсън, Риана и др.
23.10 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
00.10 „Избран“ - драма с уч. на Кейтлин
Кармайкъл, Чад Майкъл Мъри,
Ники Уелън, Сара Роумър,
Майло Вентимиля и др., II част
FOX
05.15 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 13
06.00 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 3
06.20 Всичко е под контрол, еп. 13
06.40 Семеен пъзел - първи сезон,
еп. 21
07.05 Семеен пъзел - първи сезон,
еп. 22
07.35 Малкълм - първи сезон, еп. 1
08.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 13
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 1
09.50 Кости - първи сезон, еп. 12
10.45 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 8
11.40 Ловците, еп. 1
13.30 Магнум, еп. 2
14.25 Врагът сред нас, еп. 13
15.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 2
16.10 Черният списък - втори сезон,
еп. 14
17.10 Кости - първи сезон, еп. 13
18.05 Семеен пъзел - втори сезон, еп. 1
18.35 Семеен пъзел - втори сезон, еп. 2
19.00 Малкълм - първи сезон, еп. 2
19.30 Малкълм - първи сезон, еп. 3
20.00 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 9
21.00 Нищо за губене, еп. 1
23.00 Магнум, еп. 3
23.50 Касъл - първи сезон, еп. 1
00.50 Малкълм - първи сезон, еп. 2
01.15 Малкълм - първи сезон, еп. 3
01.45 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 13
02.25 Народът срещу О Джей Симпсън:
Американска криминална
история - първи сезон, еп. 8
03.10 Демоните на Да Винчи - втори

сезон, еп. 10
04.05 Кости - първи сезон, еп. 13
04.50 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 3
btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7
еп.3, 4
08.00 „Разходка по Мисисипи“ драма, комедия (САЩ, 2015),
режисьори Ана Боудън и Райън
Флек, в ролите: Бен Менделсон,
Ивон Ландри, Райън Рейнолдс,
Стефани Хонърей, Сиена
Милър, Алфри Уудард и др.
10.15 Телепазар
10.30 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ - сериал, с.7 еп.5, 6
12.30 Телепазар
12.45 „Баща ми трябва да умре“ криминален, психотрилър (тв
филм, Канада, 2014), режисьор
Елизабет Гилис, в ролите: Синтия Стивънсън, Уилям Моузис,
Себасчън Пигот и др.
14.30 „Обратно в играта“ - драма,
спортен (САЩ, 2012), режисьор
Робърт Лоренз, в ролите:
Клинт Истууд, Ейми Адамс,
Джон Гудман, Скот Истууд, Ед
Лотър и др.
16.45 „Бездомници“ - драма (САЩ,
1997), режисьор Вин Дизел,
в ролите: Вин Дизел, Джоуи
Дедио, Ти Кей Къркланд, Майк
Епс, Валентино Моралес и др.
18.45 Телепазар
19.00 „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.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Джак, убиецът на великани“
- фентъзи, приключенски
(САЩ, 2013), режисьор Брайън
Сингър, в ролите: Никълъс Холт,
Стенли Тучи, Юън Макгрегър,
Елинор Томлинсън, Еди Марсан,
Юън Бремнър, Иън Макшейн,
Уоруик Дейвис, Бил Най и др.
23.15 Премиера: „Да разлаем съседите
още веднъж“ - комедия (САЩ,
2016), режисьор Никълъс
Столър, в ролите: Сет Роугън,
Роуз Бърн, Зак Ефрон, Клоуи
Грейс Морец, Айк Баринхолц,
Акуафина, Селена Гомес, Елис
Варгас, Лиса Кудроу, Кристофър
Минц-Плас и др. [14+]
01.15 „Гангстерски отдел“ - екшън,
криминален, романтичен
(САЩ, 2013), режисьор Рубен
Флайшър, в ролите: Шон Пен,
Райън Гослинг, Ема Стоун, Джош
Бролин, Ник Нолти, Антъни
Маки, Майкъл Пеня, Джовани
Рибиси и др. [14+]
03.30 „Караваната“ - хорър, трилър
(САЩ, 2018), режисьор Том Нейгъл, в ролите: Денис Ричардс,
Миша Бартън, Джеф Дентън,
Брайън Нейгъл и др. [16+]
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
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 Операция История - предаване с
Росен Петров /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 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
02.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.30 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 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Мечтатели - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Лак. Адвокати. Рекет. Деп. Тунер. Кори. Гетова. ИЛ. Хор. Санита. Валигура. Ир. Ано. Ока. Ерг. Нин. Еми. Силит. Език. Кмет. Иванова. Ке. Обози. Арека.
Алан. Ур. Рефер. Агини. Ирен. Сто. Ар. Са. Цветанов. Ями. Ивена. Атаси. Акар.
Отвесно: В друго време, в друг свят. Венера. Риза. Еритема. Мокет. Лаг. Инок. Нотис. Керосин. Скобари. Кат. Вагони. Во. Ани. Кану. Илка Зафирова. Лидо.
Ироним. Илер. Век. Еритак. Тек. Арес. На. Къпина. Ас. Теин. Нагар.
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ЖИВОТ В
РОЗОВО
По централните улици в София могат да бъдат видени странни птици....

Бате Гошо:

Най-голямата
лъжа на
българина:
- И без пари да
е, няма да го
взема

Включих телефона си да
се зарежда! Батерията
беше 10%, след пет ми-

нути гледам - 6%... Значи
енергото краде ток от
мен! Пипнах ги!

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D
Зад всяко послушно дете
стои една майка, която
крещи като ненормална
вкъщи
:) :P :D
Просто трябва да си честен и да бъдеш себе си.
Хората сами ще избягат.
:) :P :D
Здравейте, тук ли се провежда курсът по уклончиви отговори?

умерено

Снимка: Соня Колтуклиева

- Доста е вероятно
:) :P :D
Тоалетна хартия НОСТАЛГИЯ – шуми като вестник
:) :P :D
Не се притеснявай, че
никой не те забелязва!
Може да станеш отличен
снайперист
:) :P :D
Търся сериозни хора, за
да звънним по звънците и
да бягаме

:) :P :D
Петък може да не е
голям празник, но е
редовен
:) :P :D
Хобито ми е да обещавам
на разни хора, че ще се
видим другата седмица
:) :P :D
Яде с телефона, спи с
телефона, в тоалетна с
него, звъннеш му, казва
че не го е чул
:) :P :D
Нямам доверие на автосервизи без календари
на голи жени
:) :P :D
Бъдете добри с комшиите, ако ви се случи
нещо лошо те ще дават
интервюта за Вас по
телевизията
:) :P :D
Ако се чувстваш добре
повече от три дни, значи крият нещо от теб
:) :P :D
Всичко върви по план,
но не по моя
:) :P :D
Ало, обаждам се от
Перник!
- Добре, де, кажете първо, какво искате, защо
веднага със заплахите
:) :P :D
Ако някой Ви каже:
Образованието не е признак на интелигентност,
бъдете сигурни, че той е
необразован

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

