ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН БЕЗПЛАТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
>>АМИ СЕГА
МАЯ: БУТАМ ПАМЕТНИКА НА СЪВ. АРМИЯ, МЪДРОСТ
ЧЕЗ НЯМА ДА СЕ
НА ДЕНЯ
НО ВСЕ ПАК ДА ИМА И РЕФЕРЕНДУМ
ПРОДАВА, АКО КЗК ПАК
ВЪЗПИТАНИЧКАТА НА СЪВЕТСКА ПАРТИЙНА
КАТО НЕ Е ДОШЪЛ
ОПИТА ДА ПРОВАЛИ
ШКОЛА ИЗНЕВЕРЯВА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО,
VOLKSWAGEN, ЩЕ ДОЙДЕ
СДЕЛКАТА
КОЕТО Е ПОДПИСАЛА С БСП, ТРЕВОЖАТ СЕ
НЯКОЙ ДРУГ
СОЦИАЛИСТИ
градска.стр.7

бизнес.стр.5

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ - КОНФУЦИИЙ

ISSN 1313-4841

07.10.2019

понеделник
брой 2352

14оо

София

17
16о
17о

Пловдив
Бургас
Варна

БОЙКО БОРИСОВ:
ЩЕ СИ ТРЪГНА ОТ ПОЛИТИКАТА, КОГАТО
ХЕМУС Е ГОТОВА!

деветнадесет минути

www.19min.bg

45 г. НЕ стигат... Мая се

срина със
7% и е
наравно с
Фандъкова,
Джамбазки
и Волен
скочиха
по рейтинг

45 години след началото на строежа на автомагистрала Хемус тя не е построена дори наполовина, а в
петък Бойко Борисов се закани да управлява, докато не бъде готова 100 %, което означава, че се гласи и на
105-годишна възраст да бъде в политиката....

кандидати
за кмет
на София

Марихуаната призната за твърда дрога от
бг-експертите

>>80% ОТ ЕЛЕКТОРАТА НА
МАНОЛОВА СА ЧЕРВЕНИ – БСП
ПЕЧЕЛИ 29,61% ЗА ЛИСТАТА СИ,
ВОДИ ГЕРБ С 36,41%

Бъдещите татковци трябва да спрат да пият шест Близо 40% от българите не могат да си позволят
месеца преди зачеването на бебе
достатъчно топлина в домовете

БЪЛГАРИЯ.стр.2

са
видовете
усмивка

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

2

БЪЛГАРИЯ
НОВИНИ

www.19min.bg

П

80% от електората на Манолова
са червени – БСП печели 29,61% за
листата си, води ГЕРБ с 36,41%
щата се липса на отговори по основни за
управлението на София
въпроси: как би могла
да управлява града без
нито един съветник,
защо трябваше лидерът на БСП Корнелия
Нинова да я подсеща,
че има ясно споразумение, което е подписала с партията и
не е добре публично да
страни от нея.
Всичко това се комбинира с изясняването на други факти и
обстоятелства – орязването на инвалидите първа група с
99,50 лв. месечно, ако
искат да имат и през
новата година личен
асистент, спирането
на минималните заплати за майките на
деца с Даун – и двете
на базата на проектозакона, който Манолова внесе при про-

теста на майките.
Прибави се и яростната кампания на
ДБГ, че тя, а не БСП
стои зад Манолова, а
за шефа на партийката е ясно: неговият
баща Андрей Делчев
е юристът, изработил от страна на София при Софиянски
водната концесия и
„това, което имаме“
като схема на Софийска вода. Бащата е и
гласът на БензоКартела – петролно-газовата
асоциация,
която държи цените
на горивата 20 стотинки над стойностите, които са
нормални предвид котировките на нефта,
дето стремглаво спадат, но това не личи
у нас.
Проучването е направено преди Манолова да се обяви за бута-

не на паметника на
Съветската армия,
което със сигурност
ще отлее още от
електората й, който
е ляв – още на стр. 7.
Оформя се и друга
интересна кандидат –
кметска двойка: Ангел
Джамбазки бе изстрелян от скандала, в който го замеси Волен Сидеров с участието си
в Референдум на БНТ,
твърдо в тройката на
кандидатите, но вече
с двуцифрен резултат
– 10,58%. Лидерът на
Атака също печели
- постига повече от
двоен резултат спрямо получение 10 дни
по-рано, като вече се
радва на 4,33%. Продължаващият стремеж на БНТ да помпа
рейтинга на Волен вероятно ще му добави
още някой процент,
което в случая играе

най-вече за листата
общински съветници
на неговата партия.
А Сидеров има ясна
стратегия, колкото
и нестандартно да
изглежда поведението
му.
ГЕРБ е лидер в подреждането на партиите и при запазване и на
моментния резултат
от 36,41% се приближава до обичайната
бройка от 30 и повече
съветници в Столичния общински съвет.
При преразпределение
на гласовете, тъй
като немалко партии
ще останат извън
борда – в момента
14,56% от листите,
пропорционалният
вот дава в този момент поне 25 кресла
на
управляващите.
Техните партньори
по коалиция на правителствено
ниво
от ВМРО в момента
се радват на 13,11%
и заедно формират
стабилно бъдещо мнозинство в местния софийски парламент.

СЛАВИ УЧРЕДИ ПАРТИЯТА СИ НА ЗАКРИТО
Слави Трифонов, както 19’
първи написа с абсолютна
точност като време и място,
учреди партията си в събота, в зала Rainbow Plaza и
стана неин лидер. Въпреки
многобройните критики,
новият политически проект
все пак ще носи името Няма
такава държава. Откриването премина при закрити
врата, нищо че досега хорта
на Слави претендираха, че се
борят именно за прозрачност.
Охранители пазеха входа, а
делегатите влизаха в залата
само с пропуск.

Дошлите още предиобед учредители от цялата страна, бяха
вкарани около два часа преди началото на заседанието
зад вратите на сградата, в
която беше събранието. В
крайна сметка събитието
продължи по-малко от
20 минути при липса на
публична информация, без
достъп на медиите.
Самият шоумен пристигна
малко преди обявеното
начало. А след неговия
край никой от делегатите не
говори пред медиите. Все
още няма и информация

кой влиза в ръководството
на партията и кои ще бъдат
нейните лица. От излъченото
по-късно видео се видя, че
от сценаристите само Иво
Сиромахов не се оказа сред
заседаващите в президиума.
От него стана ясна и
основната тема на казаното
през въпросните 20 минути.
Очаквано Трифонов отново
повдигна темата за своя
референдум и закона за
пряката демокрация. „Този
референдум и решенията от
него трябва да бъдат приложени в действие, независимо

от това дали на някой му
харесва или не”, категорично
обяви той. “Искрено съзнавам какво правя. Искрено
осъзнавам отговорността,

която поемам”, подчерта
Слави в края на обръщението си към делегатите. И се
обяви за „инструмент“ на
„суверена“в стил Доган.
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Мая се срина със 7% и е наравно с Фандъкова,
Джамбазки и Волен скочиха по рейтинг

редставително
за
София проучване
на
общественото мнение,
проведено от Авенир по
поръчка и за сметка
на 19 минути в четвъртък и петък лице
в лице с гражданите
показва изравняване
на силите на основните кандидати за кмет
на София. И Йорданка Фандъкова, и Мая
Манолова са в зоната
37-38%. Като в тази
конкретна моментна
снимка в края на миналата седмица кметът
на София има 37,98%,
а
претендентката
37,5%.
Тенденцията обаче е
по-важна, а тя е за постъпателен спад при
Манолова. Само преди
две седмици тя водеше със 7%, а още 5 дни
по-късно – вече преднината й бе стопена
на 5%, за да се стигне
до практически паритет в момента.
Това най-вероятно
се дължи на очертава-
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Интересен факт е,
че досега на избори
партийната листа на
ГЕРБ имаше значително по-малък процент
одобрение от кметската
кандидатура
на Фандъкова – винаги с победа на първи
тур, което подсказва
наличието на сериозна периферия за

Борисов
отново
в ОАЕ
Премиерът Бойко Борисов замина с малкия
самолет на МС и без
журналистите, които
винаги го съпровождат
на работно посещение
в Обединените арабски емирства (ОАЕ),
съобщиха от правителствената пресслужба. В
делегацията участват още
министърът на финансите
Владислав Горанов и министърът на икономиката
Емил Караниколов.
В рамките на двудневната визита Борисов
ще проведе среща с
престолонаследника
на емирство Абу Даби
и заместник-върховен
главнокомандващ на
въоръжените сили на
ОАЕ шейх Мохамед бин
Заид Ал Нахаян, което не
е равностоен на неговия,
а на Каракачанов пост.
Ще бъдат обсъдени
възможностите за конкретизиране на формите
на сътрудничество в областта на инвестициите,
икономиката, транспорта,
високите технологии,
енергетиката, туризма и
сигурността, се посочва в
съобщението до медиите.

мажоритарния
избор на досегашния
кмет, която трябва
да бъде активирана.
Постепенно това се
получава и дистанци-

ята с Мая беше стопена. Потенциалът
е в районите извън
центъра,
където
превъзходството на
Фандъкова е повече
от отчетливо и достига до двойно, като
Ангел Джамбазки догонва Манолова на 2%
– резултатите на двамата са доста близки
в публикуваното тези
дни проучване на Барометър инфо.

БСП обаче е сензацията на анкетата
на 19 минути: повече
от троен резултат
спрямо предишните
избори – 29,61%. Освен
всичко друго, това показва, че именно червеният електорат е
над 80% от готовите
да гласуват за Мая
Манолова на изборите, за което тя изглежда не си дава ясна
сметка.

>>ПАК БЕЗ ГРИПНИ ВАКСИНИ ОСТАНАХМЕ
В началото на есента у
нас няма нова партида
противогрипни ваксини, алармират граждани
в социалните мрежи.
Същевременно всяка
година МЗ съобщава,
че само 3% от хората
се ваксинирали, а в другите държави много
повече. „Тази година държавата реши
да лиши тези 3% от възможността да се
предпазят от грип. Имало е единични
количества от единия вид ваксина в отделни аптеки, но са изчерпани. А точно

сега е моментът. Ако
държавата ги внесе
през декември, може
да си ги бодне няма да
уточнявам къде”, гневно написа на Фейсбук
страницата Евгения
Манолова, която не
успя да се имунизира. „Хората след химиотерапия и с отслабена по други причини
имунна система, възрастните, непрекъснато
призовавани да се вксинират, онези, които
просто се грижат за здравето си, да го духат.
Не че ще им е сефте", посочи още тя.

Герджиков: Трифонов може да остане без регистрация
„Възможно е съдът да не даде регистрация на партията на Слави Трифонов”, прогнозира в интервю на БНР
топ-юристът проф. Огнян Герджиков
– шеф на 36-то НС и служебен премиер
на България през 2017 г.
По думите му законът не позволява
партия да уронва доброто име и
престиж на държавността. Името на
партията - Няма такава държава е
нарушение, смята той.
"Ние сме демократична, правова държава с всичките му кусури, с много недостатъци, наистина с проблеми. Но за
да е в заглавие на партия, която иска да
е в управлението на страната, че "няма

такава държава", ми се струва силно
смущаващо”, каза проф. Герджиков.
"Мисля, че едва ли ще получи регистрация", смята преподавателят по право.
Той не изключи изборът на това име
да е целенасочено действие, провокация. По думите му - "няма лоша
реклама". Евентуално спиране от съда
би могло да консолидира подкрепа.
Журналистът Соня Колтуклива
пък забеляза, че и самото лого на
новото движение също е в разрез
със закона, който забранява на
политическите партии да използват
за свои символи герба или знамето
на България.

К. ПАРГОВ: БСП СЕ ОПИТА ДА ПРЕДИЗВИКА
3 РЕФЕРЕНДУМА
„В последните 10 г. БСП
се опита да предизвика
3 референдума”, заяви
лидерът на БСП–София
и водач на листата за
общински съветници
Калоян Паргов пред
Дарик. „Те бяха „за" и
„против" концесията
на Софийска вода,

презастрояването в
Младост и РДФ-инсталацията в ТЕЦ София",
припомни той.
Паргов посочи, че за
благоустрояването
на столицата е важно
решаването, най-вече, на
проблемите, свързани с
кварталната инфраструк-

тура и освобождаването
на София от задръстванията. Водачът на червената листа подчерта,
че София трябва да се
развива на север. Според него в столицата увеличаването на данъците
и таксите не е решение
на проблемите.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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>>Заплатите на
БГ учителите:
най-ниски в ЕС
Заплатите на учителите
в България са отбелязали най-голям ръст в ЕС
между 2017 и 2018 г., но
въпреки това остават най-ниските сред
страните членки, сочи
доклад на ЕК.
Възнагражденията на
учителите у нас са нараснали с близо 15%
през разглеждания
период, колкото и в
Чехия, пише investor.
bg. Минимлната годишна заплата за учителите
в началните училища
в у нас е близо 7000
евро, а максималната –
малко над 11 хил. евро.
При преподавателите
в средните училища
минималното заплащане
е 7166 евро, а максималното достига до 11
300 евро, сочат данните
на ЕК. Най-високо е годишното заплащане на
учителите в Люксембург
и Лихтенщайн, където то
надхвърля 70 хил. евро.
Средното годишно
брутно начално възнаграждение за 42-те
образователни системи,
включени в доклада
на Комисията, е 24 027
евро в предучилищното образование, 25
668 евро в началното
образование, 26 839
евро в долните класове
на средното училище и
27 791 евро за учителите
в горните класове на
средното училище.
Според Евростат 83 на
сто от учителите в България са жени, а 48 на
сто от преподавателите
в началното училище
у нас са на възраст от
50 години нагоре. През
2017 г. преподавателите в начални училища
в страната ни са били
общо 17 393, от които
3940 са били на възраст
между 50 и 54 години.
Учителите в долните
класове на средното
училище са били 17 564,
от които 2832 са били на
възраст между 50 и 54
години.

4

КРИМИ

www.19min.bg

>>ВМРО ОРГАНИЗИРА
ПРОТЕСТ ПРЕД
СЪДЕБНАТА
ПАЛАТА СРЕЩУ
ОСВОБОЖДАВАНЕТО
НА АВСТРАЛИЕЦА

Държавата забърка
абсурден дипломатически
скандал с Полфрийман
България успя да разпали и
абсурден международен дипломатически скандал с неразбориите около случая с австралиеца
Джок Полфрийман. Външният
министър на Австралия Марис
Пейн заподозря „неюридически съображения" зад отказа
на българските власти да изпълнят решението на съда, с
което Полфрийман бе освободен предсрочно от затвора,
където излежаваше 20-годишна
присъда за убийството на Андрей Монов в София през 2007 г.
Австралийски медии засилват
натиска, като намекват за
проблеми с върховенството на
закона у нас. Семейството на
Полфрийман поиска и премиерът Морисън да се намеси.
"Със сигурност мога да кажа,
че съм дълбоко разочарована, че
Полфрийман остава задържан
в България", каза Пейн пред австралийското радио Ей Би Си.
Интервюто й бе цитирано
от водещи световни медии.
"Наши представители полагат
всички усилия на място да осигурят връщането му в Австралия. Искам да съм сигурна, че
законът се прилага последователно и правилно и че случаят
се третира според българските закони", каза министъра. Тя
съобщава също, че е писала на

външния министър Екатерина Захариева и е потърсила нейното и на българското
правителство съдействие за
организиране на незабавното
връщане на Полфрийман в Австралия. Без отговор!
Изявлението на Пейн ясно
показва съмненията на австралийските власти в законосъобразността на действията на България. По време на
сесията на Общото събрание
на ООН в Ню Йорк миналата
седмица Пейн поиска среща
със Захариева по случая, но
не се състоя. Според Захариева причината била, че нейната програма била "пълна
от седмица, така че съвсем
за кратко просто се ръкувахме". "Тя каза, че имат казус,
аз помолих да се обърнат по
консулски път, ако имат нещо
да питат. Но така или иначе
среща не е имало", бе категорична тя пред БНТ. Според австралийски медии обаче двете
първи дипломатки са обсъдили темата. Си Би Ес писа, че
Пейн е изразила тревога пред
Захариева, че австралиецът
все още е зад решетките, макар да е освободен предсрочно.
"След решението на съда консулските служители ще продължат да работят с българско-

то правителство по случая и
по организацията на освобождаването му", казва Пейн пред
австралийската агенция ААП.
Още по-куриозен е фактът,
че австралиецът има две забрани да напуска България, но
и още една забрана да влиза в
страната ни.
Адвокатът на Полфрийман
Калин Ангелов казва за News
Corp Australia, че този казус
може да се превърне в прецедент - първият случай в 130
години правна история в България, в който определението
на Софийския апелативен съд
за освобождаване на осъден да
бъде отменено. "Подобно нещо
не се е случвало никога за 130 години - да го върнат в затвора,
след като съдът вече се е произнесъл. Съгласно нашето законодателство това е окончателно решение", цитира го
британският Гардиън.
Ролята на медиите в Австралия по случая е ключова още от
началото на процеса срещу него.
Водещата австралийска журналистка Белинда Хокинс написа
книга за случая през 2013 г. и е
начело на обществени кампании
и акции в социалните мрежи в
защита на Полфрийман. Към
каузата бяха привлечени водещи
австралийски и световни звезди.
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„Днес от 9.00 ч. пред сградата
на Съдебната палата в София
ВМРО призовава всички български граждани, недоволни от
предсрочното освобождаване
на убиеца Джок Полфрийман,
да се съберат, за да изразят
своята гражданска позиция.
Протестът е насрочен по време
на заседанието на Върховния
касационен съд“, пишат от
партията.
Припомняме, че за касационното дело съдът беше сезиран
от главния прокурор Сотир
Цацаров, след като състав на
Софийския апелативен съд
в състав Калин Калпакчиев,
Весислава Иванова и Виолета
Магдалинчева постанови условно предсрочното освобождаване на австралиеца, който от
2007 г. е в затвора с 20-годишна
присъда за убийство.
В същото време евродепутатът и заместник-председател
на ВМРО Ангел Джамбазки и
депутатът и член на Националното ръководство на партията
Александър Сиди, сезираха
главния прокурор с искане за
заличаването на БХК заради
извършвани системни нарушения на Конституцията и ЗЮЛНЦ.
Подчертаваме, че именно тази
неправителствена организация
подаде искане за предсрочното
освобождаване на убиеца на
Андрей Монов, тя го номинира за човек на годината и тя
нееднократно е номинирала и
награждавала в различни категории и съдия Калпакчиев.
Поради всички тези недопустими „съвпадения“ по делото на
САС, както и поради категоричното становище на затворническата администрация и прокуратурата, че не са налице факти
и обстоятелства, необходими
Полфрийман да бъде освободен предсрочно, ние от ВМРО,
призоваваме всички български
граждани да изразят своята
позиция за възстановяване
на грубо погазената справедливост и да подкрепят новия
съдебен състав за вземане на
безпристрастно и съобразено с
морала и законите на Република България решение.
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ЧЕЗ няма да се
продава, ако
КЗК пак опита да
провали сделката

В

деня, в който 19
минути писа, че
български олигарси
най-вероятно ще
се опитат за втори път
да спрат продажбата на
дружествата на ЧЕЗ в България, вестникът на чешкия премиер даде думата
на члена на борда на централата на енергийната
империя в Прага. Томаш
Плескач, който е зам.-шеф
на Съвета на директорите изказа ясна позиция в
подкрепа на избрания от
дружеството кандидат за
активите в нашата страна Еврохолд.
Още през юни компанията
обяви българската финансова
и търговска група за победител срещу 335 милиона евро,
финансирани от първокласни
международни банки. След
това в продължение на 3 месеца Комисията за защита
на конкуренцията не предприе никакви стъпки по те-

мата, сякаш това не е нейно
законово задължение, и като
да е в очакване да получи сигнал отнякъде, нищо, че уж се
води независима.
И едва в предпоследния
работен ден на миналата
седмица започна 25-дневна
процедура. Бг шефът на ЧЕЗ
Крал пък знаково се появи

на рождения ден на Нова 36
ч. по-рано, където домакин
беше Кирил Домусчиев, което
породи спекулации, че бързото отпочване на процедурата в КЗК може да означава
намеса за пласиране на друг
кандидат.
Този мач вече се игра с чешкия кандидат за Нова теле-
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визия Петр Келнер, комуто
„антимонополния“ ни орган
отказа да купи медията, понеже бил твърде богат. После
безпроблемно и светкавично
одобри Кирил Домисчиев за
същото. Нещо подобно се случи и с Гинка Върбакова - първата одобрена кандидатка за
ЧЕЗ с нейната фирма Инерком, която бе спряна отново от КЗК, понеже пък била
твърде бедна според КЗК, без
да е ясно на какво точно комисията стъпва за тези свои
артистични аргументи и решения.
„Не искаме да накърняваме решенията на българската антимонополна
служба, обаче не виждаме
пречки за одобряването на
сделката от гледна точка
на законодателството. Еврохолд не притежава никакви
енергийни активи в България“, предупреждава Плескач
и свои, и чужди играчи.
За да няма неразбрали,
той допълва силно: „АКО БЕЗ
ВИДИМА ПРИЧИНА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ БЛОКИРАТ НАШИЯ ВТОРИ ОПИТ
ДА ПРОДАДЕМ БЪЛГАРСКИ
АКТИВИ, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ПРОДАВАМЕ“. В
превод: ако не бъде одобрен
този кандидат, сделка изобщо няма да има, каквито и
мечти да се въртят в нечии
олигархични глави.
А репутацията на България като място за инвестиции ще бъде под нулата.
Фолксваген ли? Хюндай ли?
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Фандъкова: Е-таксуване за път
и време на превоз в градския
транспорт от 2020 г.
„Една от големите
задачи, която трябва да решим, е да увеличим
привлекателността на градския
транспорт. Първите
стъпки са изграждането на метрото, нови
автобуси, тролеи и
трамваи, а втората по-бърз и удобен градски транспорт. С електронната система за
таксуване, която се
изгражда, ще следим в
реално време натоварването на всяка линия.
Това ще ни позволи да
реагираме с допълнително транспортно
обслужване там, където е необходимо“,
обясни кметът на София Йорданка Фандъкова по време на среща
с IT експерти от българската софтуерна
компания Develop Soft.
През 2020 г., която
започва след 2 и поМАНОЛОВА ИЗБЯГА ОТ
ДЕБАТИ С ФАНДЪКОВА,
ЩЕ СЕ ЯВИ ЛИ НА 15И
ВЪВ ВЕЧЕ КУЛТОВИЯ
РЕФЕРЕНДУМ
Кандидатът Мая Манолова избяга от дебат на
високо равнище с кмета
Йорданка Фандъкова. Тя
не посмя да се яви при
известната с острите
си въпроси Илиана
Беновска от Канал 3
и Радио К2, очевидно
притеснена да не се
наложи да даде някои
интересни отговори
като например ощетяването на инвалидите
от внесения от самата
нея като омбудсман
закон илби връзките си
с бензиновия картел и
други олигарси.

ловина месеца, електронната система
за таксуване в градския транспорт ще
бъде завършена и ще
даде възможност пътуването да се заплаща според реално
изминато разстояние или време. Системата
осигурява
повече удобство за
гражданите и слага
край на опашките,
защото всяка карта
или билет ще могат
да се купуват и да се
зареждат през телефона, компютъра или

банкова карта.
„За сигурността на
пътниците и водачите във всички автобуси, тролеи, трамваи
и метровлакове в момента се поставят
камери. Системата за
видеонаблюдение ще е
част от системата
за сигурност, която
изградихме и разширяваме“, допълни Фандъкова. Тя подчерта, че
средната скорост на
градския транспорт
трябва да бъде увеличена. „Това става чрез
системата ни за уп-

равление на трафика,
която осигурява приоритетно пропускане на колите на градския транспорт през
кръстовища, когато
изостават от графика си. За това помагат и бус лентите,
и камерите за контрол, които поставихме“, обясни тя.
По време на срещата
беше обсъдена и стратегията за създаване
на електронна община
и дигитализация на
процесите и услугите
за гражданите и биз-

неса. „Нашата цел е
да осигурим удобство
и бързина при използването на всички административни услуги за гражданите.
Анализите показват,
че 2-3 дни всяка година хората отделят за
попълване на документи, свързани с администрацията. Нашата
цел е да спестим максимално това време на
гражданите и на бизнеса“, каза Йорданка
Фандъкова.
„Целта ни с дигитализацията на общината е да използваме
знанията и уменията на български IT
компании. Те ще могат да създават продукти за София, които в последствие да
продадат на други
градове. А не както
е сега, български IT
компании създават
продукти на чужди
градове, а ние тук
не се възползваме от
това, което те правят“, каза Владимир
Данаилов, кандидат
за общински съветник
от листата на коалиция ГЕРБ-СДС.

МИЛКА ХРИСТОВА: 20% ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
НА СОФИЯ ДА Я ЗАДЕЛИМ ЗА РАЙОНИТЕ
„Един от големите недостатъци на
сегашния модел на управление на
Столична община е прекалената
централизация на бюджета, заяви
досегашният заместник-председател на СОС Милка Христова,
която е втора в листата на БСП за
общински съветници за предстоящите на 27-и октомври местни
избори в ефира на Канал 3 - 20%
от инвестиционната програма на
София трябва да бъде заделена
за районите. Столична община се
състои от 24 района, част от тях са

по-големи и от най-големите областни градове. На практика един
районен кмет, който е избран от
повече от 100 000 гласоподаватели, няма собствен бюджет, тъй
като по закон той е второстепенен разпоредител“, обясни тя.
„Не сме доволни и от начина, по
който се планират и разпределят
парите на софиянци, каза още
тя. - Няма правилно разпределяне
между отделните части на София.
Това доведе и до метафората,
която от години ние използваме

- София на две скорости. Имаме
един непрекъснато ремонтиран
център и крайни райони, които са
неглижирани. София трябва да се
развива комплексно и хармонично. Всички, които живеем тук, сме
данъкоплатци и имаме право на
еднакво качество на живот. Когато
имаш пъстър общински съвет, в
който са представени възможно
най-голяма част от гражданите на
София, ще бъдеш принуден да осмисляш и да предлагаш отлично
обмислени решения“.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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сички кандидати за кмет
на София, присъствали на
дискусия в СУ в събота,
начело с Мая Манолова, чието първо образование е от Висшата
партийна школа на Съветския съюз, единодушно са се обявили за
бутане на Паметника
на Съветската армия,
свидетелства Дневник.
Като за оправдание,
съветската възпитаничка е добавила, че
все пак е добре да има
и референдум. Странно е човек, преправил изборния кодекс
точно за местната
власт да не знае как
работи тя: референдумите всъщност са
работа на Общинския
съвет, който гласува
и всичко, свързано с
паметници. А МАНОЛОВА НЯМА ДА ИМА
НИТО ЕДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, тъй
като е кандидат на
Инициативен комитет.
Подкрепящата
я
партия на БензоКартела – Движение България на гражданите,
таткото на чийто
лидер е авторът на
Водната концесия на
София при Софиянски
и е шеф и е говорител
на петролната асоциация, която държи
цените на бензина
в града 20 стотинки над нормалната
стойност при спаднал под 60 долара
нефт, е с резултат
под 1%, както и АБВ,
която също се присламчи към кандидатурата на Манолова.
Както и тя, и лидерът на ДБГ обивяха
нееднократно, се разграничават от БСП,
която според тях им
пречела.
На друго мнение са
социалистите, които

МАЯ: Бутам паметника
на Съв. армия, но все пак
да има и референдум
Възпитаничката на съветска
партийна школа изневерява на
споразумението, което е подписала с
БСП, тревожат се социалисти
изтъкнаха, че Манолова има ясно споразумение с тях, което е
длъжна да изпълнява.
Тя го е подписала и,
както се постара да
обясни като юрист
председателят на партията Корнелия Нинова „няма мърдане“.
Във връзка с цените
на горивата е важно
да се знае, че там е записана например цена
на билета за градския
транспорт от 1 лев,
каквато тя беше, но
при 1 лв. по-ниска котировка за литър бен-

зин и дизел, отколкото
са в момента. Ала се
връщаме на въпроса с
Паметника на Съветската армия...
Реално, както ще
разбере всеки, който си направи труда
не само да пише, но и
да чете закони, кметът не може не само
монумент да махне,
а да оправи улица или
да измаже училище
без ДА от столичния
местен парламент.
Там се гласува всяко
негово предложение.
Без съгласието на

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

Столичния общински
съвет кметът е безсилен. Същото важи
за цената на билета,
управлението на общинските дружества,
инвестиционната програма на кметството
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по всички пера и останалите въпроси, свързани с упражняването
на реална власт.
За да затвърди впечатлението, което
създаде по време на
дискусията, че е ЗА
премахване на Паметника на Съветската армия, не на
шега Манолова е предложила на Борислав
Игнатов – кандидата
на ДБ, да го направи главен архитект.
Само напомняме, че
малко преди да се кадидатира като кмет
на десницата, този
иначе несъмнен експерт представи в социалните мрежи още
като шеф на Камарата на архитектите най-меко казано
неестетичен проект
за слагане на огромен ГЕРБ на България
върху
постамента
на Паметника на
Съветската армия.
Това предизвика доста
недоумение сред софиянците, които се учудиха сериозно или на
майтап варненецът
предлага подобно чудо.
Отговорът на този
въпрос не ни е известен засега и се надяваме да е проявил чувство за хумор.
Вижте сами на снимката за какво иде реч...

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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Бащата обра
наградите на
фестивала
Златна роза

Н

а специална
церемония
бяха раздадени наградите на 37-ото издание на фестивала на

българското игрално
кино Златна роза. Голямата награда отиде за филма Бащата
на Кристина Грозева
и Петър Вълчанов.

Лентата разказва историята на мъж, който, след като изгубва
съпругата си, търси
начин да се свърже с
нея по ментален път

- с помощта на медиум. Синът му е против това. Филмът
проследява
драматичната история на
сближаването между
баща и син - сложните
нишки на човешките
взаиомоотношения.
Призовете за мъжка
роля получиха Иван
Савов и Иван Бърнев
за играта им в Баща-

БРАТЪТ НА КЕЙТ СЕ СГОДИ ЗА ФРАНЦУЗОЙКА
Джеймс Мидълтън братът на херцогинята
на Кембридж Катрин, се
сгоди за френската си
приятелка Ализе Тевне.
32-годишният Джеймс
й предложил брак след
като двамата се преместили в западен Лондон. „Ализе носеше на

ръката си красив пръстен, украсен със сапфир.
Те пазят годежа си в
тайна, но новината бе
разгласена от техни приятели“, пише Дейли Мейл.
Двамата се срещнали
миналата година в Саут
Кенсингтън клъб в Лондон. 29-годишната Ализе

>>ДЖИЗЪСА
ЩЕ ТАТУИРА
ИМЕТО НА
СИНА СИ
Футболистът Благой Георгиев
даде заявка, че ще преустанови манията си към татуировките. Джизъса ще направи
това обаче едва след като избродира върху тялото си името и на новородения си син. Бебето се появи на бял
свят преди броени дни, като носи името на звездния си татко. Заедно с майка му
Златка Райкова все още са в родилното отделение. „Старая се да прекарвам много
време с децата ми, даже училището им е близо до нас и отскачам в голямото междучасие, за да ги видя“, сподели Георгиев пред бТВ. В момента само едно от децата
му не живее в България. Той има общо 4 отрочета от три различни жени.
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та, а лентата бе отличена и за най-добър
сценарий. За женска
роля отличието бе
връчено на Ирини
Жамбонас (В кръг).
Филмът на Стефан
Командарев си тръгна и с наградата на
публиката. Най-добър режисьор стана
Драго Шолев за филма си Прасето.

има магистърски степени
по инвестиции и финанси
от лондонския университет Куин Мери. Джеймс се
раздели с 40-годишната
Дона Еър през декември
2017 г. след почти 5-годишна връзка. Двамата за
последен път се появиха
заедно на сватбата на
сестра му Пипа Мидълтън
и Джеймс Матюс.

Постмодърн
джубокс
идва в
София
Постмодърн джубокс идва у нас за четвърти път,
а концертът им е на 7 декември в Music Jam. Той е
част от световното турне Добре дошли в 20-те 2.0,
с което формацията се кани да посрещне новото
десетилетие. С неповторимия си стил, с който пращат съвременни музикални хитове години назад,
музикантите са веселили публиката на 250 партита
в Европа и Америка. Целта им е да върнат гостите
си към стила, вкуса и майсторството, характерни за
музиката на миналите поколения,. Те правят версии
на песни в стила на Ню-Орлиънския джаз от 20-те,
соул музиката, суинга, винтидж стил Франк Синатра
до Doo-Wop-a от 50-те, Surf Rock-a на 60-те.
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Орлин Горанов и Кристиана
напуснаха Фермата

С

лед четири седмици прекарани и с
двата отбора, мъдрецът на сезона
Орлин Горанов се сбогува с
бедни и богати и напусна
Фермата. „За краткия ми
житейски път това беше
най-феноменалното
преживяване“, коментира Горанов, който за първи път
приема покана за участие
в тв риалити. С отборът
на чорбаджиите се сбогува
и архитектката Кристиана Брънзалова, която падна от Красимира Цочева
от отбора на сиромасите.
Домакинята, която е запалена по кросфит тренировки, показа желязно само-

РИЧАРД ГИЪР
И СЛАЙ СЕ
СБИЛИ ЗА
ЛЕЙДИ ДИ

Английската музикална
легенда Елтън Джон ще издаде официалната си автобиографична книга на 15
октомври. В нея разкрива
един много любопитен
момент за вечер, в която
Ричард Гиър и Силвестър
Сталоун се скарали заради
Лейди Ди. Докато работел
по Цар Лъв в Лондон, Елтън
дал вечеря в чест на шефа
на студиата Дисни. На нея
поканил Ричард и Слай, които по това време били в Англия, а специален гост била
принцеса Даяна, която вече
била разделена с принц
Чарлз. По-късно в дома му
се разиграла истинска сцена
на ревност между двамата
актьори, които стигнали до
юмручен бой. Причината
била лейди Ди, тъй като и
двамата мъжкари искали да
я впечатлят.

обладание и издръжливост, и
завърши победоносно всяка от
петте битки. Опонентката й
Кристиана, която мечтаеше
да грабне голямата награда
от 100 000 лева, за да направи
регистър на уникалните архитектурни паметници в Родопите, участва в дуела на обезболяващи инжекции.
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ХОРОСКОП

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

Телците осъществяват
намеренията си.
Близнаците се заемат
с прекалено много дела
днес. Лъвовете трябва
да действат бързо.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Снабдете се с
повече информация, отнасяща се
до професионалните ви проекти. Амбициите
ви са осъществими, но трябва повече работа. Отлагайки
нещата, няма да постигнете
напредъ.

Ще ви бъде
по-лесно, ако
споделите с
партньора
си какво искате и заедно
да го осъществите. Това не
винаги е възможно, но на
този етап в отношенията ви
е постижимо.

Предстоят Ви
редица разговори и поемане
на ангажименти.
Не се оставяйте да бъдете
подведени и манипулирани. Преследвайте целите
си, въпреки, че ще Ви се
наложи да минете през
трудности.

Ще запазите
спокойствието
си, независимо
от динамиката на
събитията покрай вас и това ще
ви позволи да задълбочите интересите си в сферата, в която
работите. Авторитетът, с който
се ползвате ще благоприятства
по-следващите ви стъпки.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Бъдете готови
днес да действате бързо, тъй
като ще станете
свидетели на постоянно
променящата се ситуация около себе си. Намирате общ език с колега,
с когото не е изключено
скоро да започнете са си
сътрудничите по доста
въпроси.

Ще работите активно по делата
си, довеждайки
ги до благоприятна финансова развръзка.
Усилията Ви ще са съпроводени с напрежение, но
то е част от играта. Нечий
интерес ще се съсредоточи върху Вас, затова
запазете присъствие на
духа.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

В добро настроение сте или
предстои да станете, предвид
днешните развития. С
колегите ще постигнете
разбирателство по спорен въпрос или с някой
друг от обкръжението
ви, което ще ви направи
по-работоспособни.

Този ден ще
е динамичен
и изпълнен с
разнообразни
преживявания. Подходете
с чувство за хумор към несгодите и не се поддавайте
на колебание относно
важни въпроси. Действайте
уверено и обмисляйте
всяка своя стъпка.

Успявате
напълно да
осъществите
намеренията
си. Случващото се около
вас ще се подрежда по
начин, какъвто на вас е
удобен, и това ще ви дава
възможност с лекота да
се справяте със задачите
си.
Близнаци

Повечето от вас
се захващат с
твърде много
дела днес. Недостатък може да се окаже
желанието ви да видите на
момента осъществено онова, към което се стремите.
В този случай последователността е най-добрият
съветник.

Дева

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 10°,
максималната 16°
В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 1°, максималната 16°

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

Риби

Във всичко,
което се налага да правите
днес бъдете
предпазливи. Около
вас има хора, чиито
интереси се разминават с вашите и от тях са
възможни провокации.
Добри новини ще ви
мотивират.

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

Русе

min: 3о max: 15о

min: 5о max: 13о

Варна

София

Велико Търново

min: 9 max: 17

min: 2о max: 14о

min: 3о max: 15о

В София ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 2°, а
максималната 14°

Във Варна ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 9°, максималната 17°

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес времето ще бъде предимно облачно с възможни
превалявания от дъжд.
Минималната температура ще бъде 1°, а максималната 19°.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
5°, максималната 17°

Стрелец

Чувствате се в
добра форма и
ентусиазирани да
покажете способностите си в сферата, в която
сте най - добри. Усърдната
Ви работа със сигурност ще
се отрази благотворно на
финансовото Ви състояние.

София 1000,

Перник

Пловдив

о

о

Бургас

min: 10о max: 16о
min: 1о max: 16о

min: 5о max: 17о
Сандански

Кърджали

min: 4о max: 15о

min: 7о max: 15о
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ВРЕМЕ

>>БО С ВЕТО НА ЕВРОБЮДЖЕТА ЗА 7 Г. И ФАРАДЖ ЗА ЕВРОКОМИСАР, АКО ЕС НЕ
СКЛОНИ ЗА БРЕКЗИТ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ СТИГНЕ ДО ТЕМАТА ЗА ЧЛЕНСТВО СКОПИЕ
БРИТАНСКИЯТ ПРЕМИЕР
БОРИС ДЖОНСЪН Е ПОДГОТВИЛ „ЯДРЕНА ОПЦИЯ“
ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА
СПОРАЗУМЕНИЕ С ЕС ЗА
БРЕКЗИТ. БЛИЗКИЯТ ДО
КАБИНЕТА СЪНДИ ТЕЛЕГРАФ ЦИТИРА ДВАМА
НЕГОВИ МИНИСТРИ ДА
ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ПЛАНЪТ Е
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОЯТО ОЩЕ СИ Е ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА СЪЮЗА, ДА
БЛОКИРА С ВЕТО ЦЕЛИЯ
БЮДЖЕТ НА ОБЩНОСТТА
ЗА НОВИЯ 7-ГОДИШЕН
ПЕРИОД, КОЕТО ЗНАЧИ
ФИНАНСОВ КОЛАПС.
ОСВЕН ТОВА, ЗА ДА
СРАЗИ БРЮКСЕЛ, ТОЙ

И

ндийската
фирма
Tata
Advanced
Systems
(TASL)
и
Lockheed Martin Corp.
[NYSE: LMT] обявиха
споразумението си за
производство на криле
за F-16, предназначени
за износ. Така се потвърждава написаното от 19 минути, че
именно в Бомбай / Мумбай ще се правят самолетите за бойната
авиация, които платихме и които очакваме да получим след
4-5 години на цени,
многократно надвишаващи онези, дадени
на другите държави
- клиенти. И опровергава опровержението
на представителите
на американците в
България: „Тази стратегическа инициатива
позиционира индийската TASL като снабдител с криле на ВСИЧКИ БЪДЕЩИ клиенти
и подсилва ролята й
като глобален доставчик на F-16 в световен план. Маката
Make in India също ще
се подсили, както и
връзките на САЩ и
Индия в областта на

ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ЛИДЕРА
НА ОТЦЕПНИЧЕСКОТО
ДВИЖЕНИЕ ФАРАДЖ ЗА
ЕВРОКОМИСАР, КОЕТО

СЪЩО Е НЕГОВО ПРАВО
И НЯМА КАК ДА МУ БЪДЕ
ОТКАЗАНО ОТ ОСТАНАЛИТЕ 27 В ЕС. ТАКА НА

ОЧАКВАНИЯ С ОГРОМЕН
ИНТЕРЕС ИДНИЯ ЧЕТВЪРТЪК, 17 ОКТОМВРИ,
СЪВЕТ НА ПРЕМИЕРИТЕ
И ПРЕЗИДЕНТИТЕ ОТ
СЪЮЗА ТЕМАТА ЗА ПОКАНА ЗА МАКЕДОНИЯ СЪС
СИГУРНОСТ ЩЕ ОСТАНЕ
НА ЗАДЕН ПЛАН, АКО ВЪОБЩЕ СЕ ГЛЕДА. ЗАЩОТО
ДАТАТА НА ОСТРОВА ЗА
ОТПЛАВАНЕ Е ИДВАЩИЯТ СЪС СТРАШНА СИЛА
31 ОКТОМВРИ. А ТОВА
Е МНОГО ПО-ВАЖНО ЗА
ВСИЧКИ НАС ОТ АМБИЦИИТЕ НА СКОПИЕ, КОИТО НЯМАТ И ПОКРИТИЕ,
ОСОБЕНО ОТ БЪЛГАРСКА
ГЛЕДНА ТОЧКА.

Индия: Ние правим
крилете на F-16

отбраната“.
САМО НАПОМНЯМЕ,
ЧЕ ИНДИЯ ПОДПИСА ДОГОВОР С ФРАНЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА
БОЙНИ САМОЛЕТИ ЗА
НЕЙНАТА АВИАЦИЯ, ПАЗАРУВА ВОЕННИ СИСТЕМИ И ЛЕТАТЕЛНИ
АПАРАТИ И ОТ РУСИЯ.
ДАЖЕ ЗАРАДИ СДЕЛКАТА С МАКРОН, ЧИЯТО
СТОЙНОСТ БЕ ВДИГНАТА С 3 МЛРД. ДОЛАРА,
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА

ПРЕМИЕРА МОДИ ЕДВА
НЕ БЕШЕ СВАЛЕНО.
Шукаран Сингх, главен изпълнителен и
управляващ директор
на TASL коментира:
“За нас е удоволствие решението на
Lockheed Martin да
избере Tata Advanced
Systems Limited за производството на криле
за F-16 в Индия. TASL
и Lockheed Martin,
чрез този дългосрочен

джойнт – венчър ще
произвеждат и компоненти за самолети C130J и хеликоптери S-92
Sikorsky в Хайдерабад.
Това ни дава отлична
възможност да покажем техноогическа експертиза и напреднем
в нашето развитие,
като подсилим не само
индийската, но и световната аерокосмическа индустрия. Производството на крилете

>>ТУРЦИЯ
ПРЕД
НАХЛУВАНЕ
В СИРИЯ
Турция подсили до
максимална степен с 9
конвоя военна техника
присъствието си на сирийската граница. Вчера
следобед, малко преди
редакционното приключване на броя информация на РТ гласеше,
че ще има нахлуване на
чуждата територия „днес
или утре“ – т.е. най-късно
в понеделник. Президентът Ердоган обяви
предизвестие за битка
срещу подкрепяните
от САЩ кюрдски милиции, които комшиите
смятат за терористи.
Вчера към 17 часа
цялата подготовка за
мисията приключи и
операцията, която Анкара нарича „основаване
на зона за сигурност“ бе
пред старт.

за F-16 за цял свят
именно в Индия поставя нашата страна
в центъра на най-голямата екосистема
за бойни самолети на
планетата и ни прави
предпочитана дестинация за авиокосмическото производство“.
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Домусчиев скочи на БФС
Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев нападна Българския
футболен съюз заради
неотдавна приетото
правило, забраняващо
на вратари от страни извън ЕС да играят
в родния шампионат.
Според Домусчиев некомпетентни
хора
искат окончателно да
убият футбола у нас.
Куриозен е фактът,
че именно той е член
на Изпълкома на Българския
футболен
съюз.
„Това е едно тоталитарно решение, което
е взето в Бояна (б.р.

Некомпетентни
хора искат
окончателно да
убият футбола ни,
сече собственикът
на Лудогорец
централата на БФС).
За съжаление, аз нямах възможност да
присъствам на този
Изпълком. Въобще и не
бях уведомен, че ще има
такова решение. Взето
е от хора, които не
дават пари за футбол
и нищо не разбират

(б.р. президентът Михайлов е носител на
бронзов медал от Световното първенство
по футбол през 1994
г.). Решението е взето
без да се питат клу-

бовете. Никой не ни е
питал. Това е чисто административна мярка, която ще навреди
и на малкото отбори,
които имат амбиция
да играят в Шампионска лига или Лига Европа. Ако се въведат
рестрикции няма да
могат да го правят,
тъй като качеството
на отборите ще падне
допълнително. Не мога
да повярвам, че се вземат такива решения
и то по такъв начин.
Това няма да доведе до
нищо добро за българския футбол, тъй като
измисляме поредната
простотия.”, сече пре-
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зидентът на разградчани.
В същото време треньорската
комисия
към БФС категорично
отрече да е участвала
по някакъв начин във
вземането на това
решение. Припомняме, че преди дни от
футболната ни централа съобщиха, че
било взето по предложение именно на тази
комисия. Оказва се, че
това няма нищо общо
с реалността. 19’ вече
писа, че абсурдната
забрана почти сигурно е свързана със
сина на президента
на Българския футболен съюз Николай
Михайлов,
загубил
титулярното
си
място в Левски за
сметка на черногореца Миятович, който обаче няма паспорт на гражданин
от ЕС и от следващия
шампионат няма да
има право да играе у
нас. Припомняме още,
че правилото на БФС
бе прието само ден,
след като Николай
Михайлов се оплака в
интервю от статута си на резерва.

>>Балъков: Викнах Михайлов,
защото е авторитет
Треньорът на националния ни отбор по футбол Красимир Балъков отново шокира с избора си на състав за
предстоящите европейски квалификации срещу Черна
гора и Англия. Бала, който до момента има четири
загуби от четири мача начело на отбора е повикал в
състава резервният вратар на Левски – Николай Михайлов. Синът на президента на БФС почти няма игрова
практика, записвайки само един мач от началото на
сезона. Въпреки това той бе повикан от Балъков в тима,
защото според треньора Михайлов е авторитет.
„Николай Михайлов е един от авторитетите в
българския национален отбор. Независимо от
това, че не играе, аз имам тази традиция да искам хората, които са с опит и имат авторитет във
футбола, да присъстват в националния отбор,
защото са малко. Един от тях е Николай Михайлов.
На предишния лагер беше Бодуров (б.р. въпреки
че дори не попада в групата на ЦСКА той бе викнат
за мачовете с Англия и Ирландия миналия месец).
Всички правила имат изключения, така че да говорим
по същество“, заяви Бала.

www.19min.bg
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ламен Георгиев се прочу и в испанските медии
този уикенд. Под заглавие: „Българската общност се вдига
срещу своя консул във
Валенсия“ местната
преса, представена
от изданието Ел Конфиденсиал написа в
събота:
„Стотици българи,
живеещи в Испания,
въстанаха срещу номинирането на Пламен Георгиев Димитров за нов консул на
България във Валенсия. През седмицата
той трябва да смени
Цветан Цолов, който
се мести в Барселона
след 2 години на поста. Кандидатурата
е на правителството
на Бойко Борисов и
роди силна полемика
в България, защото
там той беше шеф на
Комисията за борба с
корупцията и конфискацията на незаконна собственост. Този
орган трябва да пази
етиката на българските управници и да
наблюдава законността на техните придобивки.
Георгиев обаче сам
не декларира строителството на незаконни елементи към
мезонета си в дипломатическия квартал
на София. Казусът
му е част от скандал, известен като
Апартаментгейт,
който избухна в началото на тази година след журналистическо разследване
на Свободна Европа
и Антикорупционния
фонд, сайта Биволъ
и бТВ. Въпросният
функционер си е купил
апартамент от 400
квадратни метра на
цена от 265 000 евро,
а официално е декла-
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Българите не щат
консула си във Валенсия
с €4200 месечно, пишат
испанските медии

рирал 204 метра за
146 000 евро.
Освен Георгиев, в
скандала бе замесен министърът на
правосъдието Цецка
Цачева, която е купила апартамент на
четворно
по-ниска
цена от пазарната. 5
дни по-късно с поста
си се раздели Цветан
Цветанов – лидер на
парламентарната
група пна ГЕРБ, смятан за дясна ръка на

премиера. Той е получил
апартамент
в сграда от 2017 г. в
замяна на регламентиране на строителството на сградата
(б.р. фактологическа
грешка).
Данъчните в България направиха разследване на тези покупки,
което не потвърди
засега нарушения. Но
като главен отговорник за корупцията
Пламен Георгиев тряб-

ваше да провери да
потвърди чрез органа,
който управлява, законността на придобиванията на политическите лица и това
го постави под медиен огън в страната с
най-висок показатеЛ
за корупция в ЕС. След
седмици изчезване от
публичната сцена, Георгиев подаде оставка
от отговорностите
си на 31 юли, защитавайки своята невинност, а парламентът
я прие.
Дни по-късно българското правитество
официализира номинацията на чиновника
като генерален консул във Валенсия. Това
подхрани нови спорове
в българските медии,
където той минава
за протеже на премиера Борисов, и поставиха под съмнение
адекватността
на
неговата подготвка
за
дипломатическа
работа. Геогиев е обявил, че говори испански, но сертификатите, с които разполага
Конфиденсиал свидетелстват само за
ниво В1, което е доста
под необходимите за
професионална компетентност С1 и С2.
Според информирани
източници Георгиев
ще получава 3300 евро
заплата, плюс 500
евро на месец за съпругата му и 200 евро

за всяко негово дете.
България плаща за неговата резиденция на
ъгъла на Авенида де
Франсия и ул. Пинтор
Маеля – една от първокласните зони на
града. Други екстри
за сметка на страната му са частни училища за децата и безплатни пътувания за
консула и семейството им, освен служебния автомобил.
Генелралното консулство във Валенсия
покрива, освен нейния
регион, също Мурсия,
Кастиля – Ла Манча и
Балеарските острови.
Генералният
консул
и вице консулът работят в офиса на ул.
Антони Суарес с персонал от 6 души.
Над 3500 подписа
на местни българи са
събрани в петиция до
премиера Борисов и
външния министър
Захариева срещу назначаването на Георгиев. Кампанията
достигна до кралското семейство на Испания чрез директора на двореца Хайме
Алфонсин Алфонсо и
премиера на Валенсия
Жимо Пуиг. От Външното ни министерство беше отговорено,
че това е компетенция на българското
министерство. И.д.
генералният
консул
Цолов отказа коментар по случая“.

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
05.40 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 Вяра и общество с Горан
Благоев /п/
13.30 Културното наследство на България 6-сериен документален
филм /България, 2002г./,
/1 част/, режисьор Бойко
Божиновски
14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
14.45 Капри тв филм /73 епизод/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Потомци на слънцето тв филм
/12 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg 150 години от
създаването на Българската
академия на науките
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 3 тв филм /9
епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Потомци на слънцето тв филм
/12 епизод/п/
03.25 Капри тв филм /73 епизод/п/
04.15 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.16
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.27
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал с.6 еп.57
16.00 „Едно голямо семейство“ сериал, с.2 еп.3
17.00 bTV Новините

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg
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ТВ ПРОГРАМА
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13 еп.106
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от Рая“ сериал, еп.101
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Луцифер“ - сериал, с.3 еп.6
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.2 еп.16
01.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.6 еп.6
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 „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
02.45 „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 /п/
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
16.30 „Женени с деца“ - сериал,
сезон 3
17.00 „Операция Делта форс: Смъртна
опасност“ - екшън с уч. Грег
Колинс, Джо Лара, Джъстин
Уилямс, Джони Меснер, Гари
Хъдсън и др. /п/
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 4
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 4
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 6
22.00 „Зов за завръщане“ - екшън с
уч. на Арнолд Шварценегер,
Шарън Стоун, Рони Кокс,
Рейчъл Тикотин, Майкъл
Айрънсайд и др.

00.30 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 4 /п/
01.20 Еротичен телепазар
03.30 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
05.50 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 6 /п/
06.45 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 1
09.00 „Не изчезвай“ - драма с уч. на
Райън Куонтън, Миша Бартън,
Бо Бриджис, Фран Кранц, Я
Рул, Гейбриъл Ман, Уин Еверет
и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 6
12.00 „Да се завърнеш у дома“ драма с уч. на Ранди Уейн,
Джералд Макрейни, Яна
Крамер, Шон Сипос и др. /п/
13.50 „Тяхната собствена лига“ комедия с уч. на Том Ханкс,
Джина Дейвис, Мадона, Роузи
О‘Донъл, Джон Ловиц, Лори
Пети и др.
16.30 „Съюзени“ - драма с уч. на Брад
Пит, Марион Котияр, Лизи
Каплан, Матю Гууд, Джаред
Харис и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8
21.00 „Елизиум“ - екшън-фантастика
с уч. на Мат Деймън, Джоди
Фостър, Диего Луна, Хосе Пабло
Кантийо, Уилям Фихтнър Алис
Брага, Талиса Сото, Майкъл
Шанкс, Шарлто Копли и др.
23.10 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
00.10 „Целуни момичетата“ - криминален филм с уч. на Морган
Фрийман, Ашли Джъд, Кери
Елуис, Тони Голдуин, Браян
Кокс, Джей Сандърс, Алекс
Макартър, Джеръми Пивън
и др. /п/
FOX
05.15 Кости - девети сезон, еп. 6
06.00 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 4
06.20 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 1
06.40 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 2
07.05 Малкълм - първи сезон, еп. 2
07.35 Малкълм - първи сезон, еп. 3
08.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 14
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 2
09.50 Кости - първи сезон, еп. 13
10.45 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 9
11.35 Нищо за губене, еп. 1
13.30 Магнум, еп. 3
14.25 Касъл - първи сезон, еп. 1
15.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 3
16.10 Черният списък - втори сезон,
еп. 15
17.10 Кости - първи сезон, еп. 14
18.05 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 3
18.35 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 4
19.00 Малкълм - първи сезон, еп. 4
19.30 Малкълм - първи сезон, еп. 5
20.00 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 10
21.00 Началото на мрака
23.00 Живите мъртви, еп. 1
23.50 Касъл - първи сезон, еп. 2
00.50 Малкълм - първи сезон, еп. 4
01.15 Малкълм - първи сезон, еп. 5
01.45 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 14
02.25 Народът срещу О Джей
Симпсън: Американска
криминална история - първи
сезон, еп. 9
03.15 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 1

04.05 Кости - първи сезон, еп. 14
04.50 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 4
btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7 еп.5, 6
08.00 „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.
10.15 Телепазар
10.30 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ - сериал, с.7 еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 „Откуп“ - екшън, криминален,
трилър (САЩ, 1996), режисьор
Рон Хауърд, в ролите: Мел
Гибсън, Гари Синийс, Рене Русо,
Лив Шрайбър, Делрой Линдо,
Броули Нолти, Лили Тейлър и др.
15.15 „Полупрофесионалисти“ - комедия, спортен (САЩ, 2008), режисьор Кент Олтърман, в ролите:
Уил Феръл, Уди Харелсън, Андре
Бенджамин, Мора Тиърни, Уил
Арнет, Дейвид Кекнър, Джейсън
Съдекис, Кристен Уиг и др.
17.00 „Баща ми трябва да умре“ криминален, психотрилър (тв
филм, Канада, 2014), режисьор
Елизабет Гилис, в ролите: Синтия
Стивънсън, Уилям Моузис,
Себасчън Пигот и др.
18.45 Телепазар
19.00 „Среднощно слънце“ - приключенски, семеен (Канада, Италия,
2014), режисьори Роджър
Спотисуд и Брандо Куиличи,
в ролите: Дакота Гойо, Горан
Вишнич, Бриджит Мойнахан,
Дуейн Мъри и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера: „Старата гвардия“ комедия, военен (Великобритания, 2016), режисьор Оливър
Паркър, в ролите: Марк Танди,
Ръсел Балог, Андрю Хавил,
Даниел Мейс, Тоби Джоунс,
Майкъл Гамбън, Бил Най, Бил
Патерсън, Том Кортни и др.
23.00 „Историята на Джеймс Браун“ биографичен, драма, музикален
(САЩ, Великобритания, 2014),
режисьор Тейт Тейлър, в ролите:
Чадуик Боузман, Нелсън Елис,
Дан Акройд, Вайола Дейвис,
Октавия Спенсър и др.
01.45 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7 еп.7, 8
03.30 „Девет“ - музикален, драма,
романтичен (САЩ, Италия,
2009), режисьор Роб Маршал, в
ролите: Даниел Дей-Луис, Никол
Кидман, Пенелопе Крус, Кейт
Хъдсън, Джуди Денч, Марион
Котияр, София Лорен и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Операция История - предаване с
Росен Петров /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 Как да се омъжим за милионер сериал, комедия
11.30 Законът на любовта - романтичен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Хирургът - сериал, семеен
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
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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 Роден със сребърна лъжичка 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 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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
5.00 Бизнес среща с Таня Кръстева най-интересното от седмицата
05.30 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков - най-интересното от
седмицата
06.00 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева най-интересното от седмицата
/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 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Здравей, свят - док. поредица на
Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Смарт час с Живка Попатанасова
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
22.00 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
22.30 Студио 1 - 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: Тараба. Елените. Нут. Сивен. Лен. Божан. Линон. Ле. Ра. Елиза. Етел. Фа. Ивеко. Обеци. Мерак. Ретур. Матадор. Болид. Аза. Амеба. Ем. Коне. Агини. Оле. Радан. Чапек. Пич. Ладин. Бира. Натали.
Арана. Родина. Охота. Къс. Татул. Ком. Горан. Титикака.
Отвесно: Панорама. Ориноко. Ружа. Етан. Чадър. Тата. Иразер. Тиса. Невада. Алан. Фас. Леко. Адалат. Илик. Рагади. Ат. Ревизор. Мини. Оти. Лена. Ебен. Нахут. Дено. От обич. Роли. Небула. Абат. Хил. Тери.
Опинака. Телец. Делера. Ок. Венелин. Мека. Ама.
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Надписът казва всичко....

Бате Гошо:

Македонският е
много интересен
език - на едно
място са събрани
всички правописни
грешки - и на
българския, и на
сръбския...

Намаляха опашките пред
ТЕЛК, защото куцо, кьораво и сакато са кандидати

за общински съветници...
:) :P :D
Дегустация на вино.

>>СУДОКУ
лесно

Всички усещат кадифена
структура, тропически
аромат, плодов послевкус.
Само Пешо усеща, че ще
се напие на аванта...
:) :P :D
Любовта е сляпа. Но бракът възвръща зрението...
:) :P :D
Канибал си поръчал вечеря с доставка до вкъщи
и... сега не знае какво да
прави с мотоциклета...

умерено

:) :P :D
Кардиналната разлика
между мъжа и жената е, че
когато тя ти каже: "Помириши това!", О обикновено ухае хубаво...
:) :P :D
- `Що ти викат Копривата?
- `Щото аз не пия ракия, аз
я жуля...
:) :P :D
- Глобата е вид данък, че
си направил нещо по-

грешно, а данъкът е вид
глоба, че си го направил
правилно!
:) :P :D
Неудобно ми е, когато
семейна двойка се кара
пред очите ми. Може
поне да изчакат да се
облека и да тръгна.
:) :P :D
Из американски учебник
по история:
"До идването на Колумб,
американците били
принудени да живеят в
Европа".
:) :P :D
Видиш ли хора с костюми да засаждат дръвчета,
на избори е...
:) :P :D
Детегледачка от Перник
бе приета в Пирогов по
спешност, след като се
опита да отнеме от 6-месечно бебе плюшения му
винкел...
:) :P :D
Като се знам колко богато и цветно сънувам,
се чудя дали вечер да
не си слагам пуканки
до леглото, преди да си
легна..
:) :P :D
Няма СПРАВЕДЛИВОСТ
в тоя живот...! Нито килограмите се топят както
парите, нито парите се
трупат както килограмите.
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

