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Само 40% от парите на
НЗОК са за болниците
>>19 УПРАВИТЕЛИ ЗА 19 ГОДИНИ В КАСАТА

БЪЛГАРИЯ.стр.2

На бЕло
Още един
градоустройствен
хит от Варна
след булеварда
през стадион и
циментираните
стволове и корени
на дървета
$ $

36 000 българи са кандати
в тези избори

Нидерландия се отказва от името
Холандия

Швейцария продаде на търг за $27 млн.
колите на корумпиран политик

Електромобилите на Тесла замърсяват
повече, отколкото дизеловите

Октоберфест приключи със 7,3 милиона
литра изпита бира

Гледането на 3D филми състарява
лицето

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Здравната каса има
2 млрд. бюджет, от
които 1 млрд. отиват
за трудови възнаграждения, обяви в предаването 120 минути
по bTV проф. Григор
Димитров, шеф на
Българската стопанска камара и член на
Надзорния съвет на
НЗОК. И излъга, или
по-точно
посмали
нещата двойно! По
думите му са необходими още средства в
Касата от вноски, за
да покрие поне частично исканията на
медиците. „Трябват
още пари на глава от
населението”, посочи
той, защото „централизирано увеличаване
на заплати на медицински сестри по заповед отгоре не може
да стане”.
"България е държавата, която най-малко
отделя публични средства за здравеопазване – само 4,4% от БВП.
Германия, например,
отделя 14%. Там средната
осигурителна
вноска е около 3800
евро, а у нас - 20-25
евро. Стремим се към
холандския модел, но
там 12 години са правили реформата”, коментира професорът.
Твърдението на Ди-

БЪЛГАРИЯ
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Само 40% от
парите на НЗОК
са за болниците
19 управители за 19 години в
Касата
митров обаче беше
оборено от екс. замминистъра на финансите Атанас Кацарчев.
„Уважаеми професоре
- бюджетът на НЗОК
за 2019 г. има приходи
в размер на 4,3 млрд.

>>ПРОТЕСТ И НОВА
КОЛЕКТИВНА ОСТАВКА
Десетки медицински
специалисти се събраха
на национален протест
под прозорците на МС с
искане за по-високи месечни възнаграждения.
Протестът се проведе
при засилено полицейско присъствие.
Демонстрацията мина
под наслов: Искаме решения на проблемите днес
и се организира от КНСБ.
Припомняме, че голяма
част от медицинските
сестри, които протес-
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тираха няколко месеца
поред, се разграничиха от
протеста на синдикалната
организация.
Същевременно стана
ясно, че 8 сестри от
Бургас са подали колективно уведомления за
напускане на работа.
Така медиците от кардиологично отделение
на Бургасмед демонстриха недоволството
си срещу липсата на
достойно трудово възнаграждение.

лв., в т.ч. 2,8 млрд.лв.
от здравни вноски.
Защо тези пари отново не стигат?”, посочи
на Фейсбук страницата си бившия шеф на
политическия кабинет
в МЗХГ и бивш член на

надзорния съвет на
Българска банка за развитие. „За болнична
помощ отиват 2 млрд.
лв.- по-малко от 50 на
сто! Второ - Даването на още пари няма
да реши въпроса със
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заплатите, защото
ще има още болници,
които да я източват”,
категоричен бе той в
публикацията си.
Самият Димитров
призна, че здравната
ни система трябва да
се изгради отново.
„Нормално ли е за
19 години НЗОК да
има 19 управители?
Нормално ли е за 10
години да има седем
министри на здравеопазването? Нормално
ли е единият министър да закрива болници, а другият – да
открива? Отговорът
е - липсва на политика”, на мнение е експертът.

Ананиев пак обеща 200 млн. лв. за медиците
С 200 млн. лв. да се
увеличи бюджетът
на НЗОК в перото за
болнична помощ през
2020 г., обеща здравният министър Кирил
Ананиев. Последните
обещани 50 млн.лв. се
оказаха реални 6 млн.
лв., разбра се тази седмица. Министърът пое
ангажимента след среща
в МС с представители на
КНСБ и специалистите
по здравни грижи, които
излязоха на протест
с искане за промяна
на възнаграждения в

системата на здравеопазването.
3/4 от въпросните средства, или 150 млн. лв., ще
бъдат приоритетно насочени за увеличаване
на заплатите на лекари и
медицински сестри.
"Наш анализ през
последните години
показа, че обемът
дейност е достигнал
таван и тези пари ще
влязат като увеличение
на клиничните пътеки.
Преобладаващата част
от тях, поне 3/4, трябва
да отидат за персонал, с

които, по нашите сметки,
ще се покрият нивата по
колективните трудови
договори", каза Ананиев.
„Ще, бъдат направени
и законови изменения, чрез които да се
промени механизмът
за финансиране на
малките общински
болници, които не могат
да изработят достатъчно
средства чрез клинични
пътеки и да достигнат
минималното заплащане по КТД”, посочи
зам.-шефът на синдиката
д-р Иван Кокалов.
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андрите все почесто
използват
евтината палмова
мазнина
вместо
на истинско мляко, пише Сега.
Производителите
правят
това без оглед на разликите
в хранителните стойности и
потенциалния риск за здравето на потребителите. Масово се увеличава производството на сирена и кашкавали, в
които растителните мазнини
заместват млечните.
Според данни на земеделското министерство от началото
на годината до края на август
преработвателите са свили покупките на краве мляко с близо
2 млн. литра до 442 млн. литра.
В същото време производството на "млечни" изделия с влагане на растителни масла
се е увеличило с близо 6% - от
7904 тона на 8338 тона. Количествата сирене, направено от
истинско мляко, са спаднали
с 3% - от 48 655 тона на 47 068
тона, посочва специализираният сайт agri.bg.
По данни на Асоциацията
на млекопреработвателите
през 2017 г. българите са изяли
12 000 тона палмова мазнина
във вид на сирене. Тази-повече!
Проблемът с растителните
мазнини е, че човешкият организъм по-трудно ги усвоява, а и

bgnews@19min.bg

НОВИНИ

Палмово масло пълни
„млечните“ продукти

Производителите масово минават на
евтина суровина, която ни трови
нямат полезните вещества на
истинското мляко. Те обаче са
по-евтина суровина, което ги
прави приивлекателни за производителите. От неправителствената асоциация Активни
потребители напомнят, че ниската цена е сигнал, че стоката е имитация и че краве сирене, което струва под 8 лв. за
килограм, е фалшификат на
млечен продукт.
За разлика от кравето мляко, при другите овче: козе, би-

волско има малко увеличение
на палмата. Статистиката
на агроминистерството показва, че за осемте месеца
мандрите са вдигнали изкупените количества на тези
млека от 32.5 млн. литра на
32.9 млн. литра. Това обаче са
продукти, които могат да се
причислят към категорията
на деликатесни за разлика от
тези направени от краве мляко, които са насочени към масовия потребител.

Сиромахов извън политбюрото на Слави
Иво Сиромахов ще отговаря за новия телевизионен проект на Слави Трифонов, пише 24 часа.
Той се оказа единственият от сценаристите на
Шоуто на Слави, който не зае ръководен пост
в учредената партия Няма такава държава. Сиромахов вероятно ще бъде и лицето на новото
шоу, което подготвя екипът. Това е и причината

да не влезе в ръководството на партията, чийто
лидер ще е Слави Трифонов.
Трифонов има три месеца да регистрира
партията си, след като в събота направи
учредително събрание. Той ще трябва да
представи пред съда и списък с поне 2500 членове на организацията.

БОРИСОВ: ПОДЛА И ЯРОСТНА СЪПРОТИВА ЗА Ф-16
„Подла и яростна съпротива има в
страната за сделката за Ф-16”, заяви
премиерът Бойко Борисов пред
българо-американската търговска
камара. Припомняме, че по последни данни крайната сума за американските самолети се очаква да
бъде 3,09 млрд. лв. „Тези средства
действително можело да идат за
пенсии и заплати, но пилотите ни
заслужават най-доброто”, обяви
Борисов сега за машините, които
ще получим след 5 години.
По време на разговорите премиерът
изтъкна, че България успешно изпъл-

нява поетия ангажимент за инвестиции в отбраната, договорени на
Срещата на върха в Уелс през 2014
г. По думите му, от началото на 2018
г. активно прилагаме националния
План за нарастване на отбранителните разходи до 2024 г.
"Със закупуването на 8 броя самолети Ф-16V Block 70 през настоящата
година тази цел вече е постигната и в
края на 2019-а разходите за отбрана
се очаква да надвишат 3% от БВП",
допълни Борисов.
„Обвиниха ни в лобизъм”, оплака
се Борисов. ” Геостратегическата

ни ориентация е била основното в
преговорите”, оправда се той. „Беше
трудно, но сделката е необратима”,
добави той.
„Можем да направим много
добра атомна централа”, стана
ясно от думите на премиера по
повод на АЕЦ Белене. „Имаме
два български реактора. Не бива
да се говори за руска централа”,
подчерта той пред америсканския бизнес.
По думите му това би било „един
красив проект”, а мощни компании били заинтересованиот него.
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>>Джамбазки
кани на тест за
наркотици
Един от претендентите
за кмет на София Ангел
Джамбазки покани
своите конкуренти в
битката за столицата да
си направят кръвни тестове за наркотици, съобщиха от пресцентъра
на ВМРО. Той изпрати
писма до опонентите
си. Изследването
трябва да премине
във вторник в поликлиниката на ВМА.
„Очаквам всички парламентарно представени
партии със свои кандидати, както и всички,
които според социологията имат своето
влияние и шансове да
станат градоначалници
на столицата да тестват
себе си за зависимости от наркотични
вещества”, призовава
Джамбазки.

>>Около 50%
нямат пари за
парно
България е първа по
енергийна бедност
в Европа, показва
доклад на Центъра за
енергийна ефективност ЕнЕфект. Около
50% от българските
домакинства са на границата да не успяват
да покриват разходите
си за нормално, комфортно и здравословно отопление, според
проучването на неправителствената организация.
Делът от населението в
България, което не може
да поддържа домовете
си достатъчно топли, е
39,2% - най-високият в
ЕС. Същото се отнася и за
дела на домакинствата,
които не могат да си
позволят охлаждане
през лятото - 49,5%.
Най-високият дял от населението с просрочени
задължения по сметките
за енергия засега е в
Гърция, но България е на
второ място с 31.7%.
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>>ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БУТА БАРБЕКЮТО СИ, КЛЕКНА ПРЕД КМЕТА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ Е ПОДАЛ МОЛБА ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, С КОЯТО ОТТЕГЛЯ ЖАЛБАТА СИ СРЕЩУ
ЗАПОВЕДТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ДВАТА НАВЕСА, ЕДИНИЯТ ОТ КОИТО
БАРБЕКЮ, НА ТЕРАСАТА КЪМ АПАРТАМЕНТА МУ. НЯМА ДА МУ Е ТРУДНО ДА ВДИГНЕ НОВИ С €4200 МЕСЕЧНО ОТ
НАС КАТО КОНСУЛ + ЗАПЛАТА В ЛЕВА КАТО ЧИНОВНИК В МВНР.
ОЩЕ ПРЕДИ СЕДМИЦА-ДВЕ ПРЕМИЕРЪТ БОЙКО БОРИСОВ Е КОМЕНТИРАЛ ПРЕД БЛИЗКИ, ЧЕ Е БЕСЕН ОТ ПОВЕДЕНИЕТО МУ, ЧЕ ОБЖАЛВА СЪБАРЯНЕТО. И Е ПОСОЧИЛ, ЧЕ ИЛИ ТРЯБВА ДА ОТТЕГЛИ ЖАЛБАТА, ИЛИ НЯМА ДА
ЗАМИНЕ НИКЪДЕ, ПИШЕ 24 ЧАСА. СЛЕД ПОЛУЧЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ОТ ПРЕМИЕРА ГЕОРГИЕВ Е РЕШИЛ ДО СЕДМИЦА ДА ПРЕМАХНЕ ВСИЧКИ НЕЗАКОННИ ПОСТРОЙКИ НА ТЕРАСА СИ. СЪБАРЯНЕТО ИМ ЩЕ СТАНЕ ТОЧНО, КОГАТО СЕ
ОЧАКВА ТОЙ ДА ЗАМИНЕ ЗА ВАЛЕНСИЯ, КЪДЕТО БЕ НАЗНАЧЕН ЗА ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ.

До два месеца ВКС решава
за Полфрийман

Върховният касационен съд
(ВКС) даде ход на делото и до
два месеца трябва да реши
дали да пусне окончателно на
свобода Джок Полфрийман.
Заседанието по процеса за
възобновяването на производството за предсрочното освобождаване на осъдения за убийството на българския студент
Андрей Монов продължи около
40 минути, след което съдът
се оттегли, съобщи Dariknews.
bg. Срокът за произнасяне е два
месеца, но съдебният състав
може да направи това много
по-рано.
Делото бе образувано след
искането за възобновяване
от страна на главния прокурор Сотир Цацаров.
Аргументът на прокуратурата беше, че съдебният
състав, взел решението за

Лично посланикът на
Австралия дойде от
Гърция, за да присъства на
делото
предсрочно освобождаване, е
незаконен, тъй като председателят му Калин Калпакчиев е имал взаимоотношения с
БХК, а организацията е дала
положително становище по делото. Освен това, съдът се е
произнесъл с "определение", а
не с "решение", което според
прокуратурата е съществено
нарушение на процесуалните
правила.
За вчерашното заседание
пристигна и посланикът на
Австралия, който дойде чак
от Атина. Той идва за втори
път у нас в последния месец,

за да се опита да уреди свободата на сънародника си.
"За мен единственото решение е съдът да обяви искането за недопустимо. В
мига, в който решат това,
всички лишени от свобода,
на които им е било отказано с определение, а не с
решение, на това основнаие ще искат възобновяване
на делото им", коментира
пред медиите адвокат Калин Ангелов, защитник на
Полфрийман. Според него
ВКС категорично трябва
да остави без уважение ис-

>>АРЕСТУВАХА
ТРИЗНАЧКАТА
НАДЕЖДА В
АНГЛИЯ, ТЯ
МОЛИ БОРИСОВ
ЗА ПОМОЩ
Надежда, една от тризначките, които се прочуха с участието си в Big Brother, е била
арестувана в английския
град Кингстън. Новината
съобщи самата тя с пост в
социалните мрежи.
"Към кого да се обърна живея в UK Кингстън полиция
ме арестува и твърди че съм
ги удряла. Нищо не разбирам помолих да се обадят
на посолството но не ми помогнаха и аз отидох на крака
в посолството на България
но консула Николай Иванчев вървейки ни каза( ето ти
това вестниче и се оправяй)
Моля Примиера на нашата
държава да ни помогне
Бойко Борисов!", написа
Надежда във Фейсбук.

кането на прокуратурата
за възобновяване на делото.
Защитникът на австралиеца определи като абсурдно
твърдението на държавното обвинение, че тричленият състав на САС, взел
решението за предсрочно
освобождаване, е бил незаконен.
"Като попитах Полфрийман защо няма да дойде,
той каза: „Аз наистина съм
убеден левичар, но не обичам
народния съд", каза още защитникът му.
В същото време пред Съдебната палата протестираха граждани и привърженици на ВМРО, които се
обявиха против освобождаването на Полфрийман.

www.19min.bg
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Фалира и най-големият
бг туроператор, представител
на отишлия си Томас Кук,
пак сме изненадани

С

лед като не
бе разбрало за
предвиждания
по цял свят
още от април фалит
на световния туроператор Томас Кук и
дори единствен не го
бе включило в защитата от евентуални
финансови проблеми
на фирмата, Министерството на туризма реагира закъснително и на фалита на
най-големия български
туроператор.
Още
по-жалкото е, че НЕ
СА ВЗЕТИ МЕРКИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗА ВСИЧКИ
В БРАНША Е ЯСНО:
ФИРМАТА Е БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЩИЯ ТОЗИ
ТОМАС КУК.
Часове, след като
даже в медиите излязоха съобщенията,
че Астрал Холидейс е
стартирала процедура
по несъстоятелност
след 24 години на пазара, реагира и ресорното ведомство. Министърът на туризма
Николина
Ангелкова
свика среща с ръководството на Астрал
Холидейз и застрахователното дружество
Уника АД.
„Астрал
Холидейз
Интернешънъл АД има
валидна застраховка
със
застрахователната компания Уника
АД. Лимитът на полицата е 700 хил. лв. и
е за срок до 14.11.2019
година“, съобщиха от

министерството.
При размаха на дейността на Астрал
тези пари са капка
в морето, коментират хората от
бранша. За тях НЕ Е
НИКАКВА ИЗНЕНАДА
случилото се.
„В момента се работи по изясняване на
точния брой туристи,
които имат договори
за туристическа услуга с Астрал Холидейз.
Дружеството уверя-

ва, че пътуванията
на основната част от
туристите, закупили
почивки, които в момента се намират зад
граница са платени.
Компанията информира още, че клиенти,
закупили само услугата самолетен билет
с редовни или нискотарифни авиолинии,
също ще осъществят
своите пътувания. В
официалната позиция
на дружеството се

казва, че потребителите на Астрал Холидейз Интернешънъл
АД, които са внесли
депозити или са платили изцяло сумите
по своите бъдещи организирани пътувания, но АСТРАЛ не е заплатил към партньор
или доставчик, ще бъдат обезщетени както следва по закон“,
информират още от
ведомството на Ангелкова.

Проблемът
обаче не е толкова в
решаването на индивидуални
казуси,
колкото в липсата
на цялостен подход
да бъде реално познаван и подпомаган
секторът, при това
превантивно, а не
„следварително“, гласят коментарите на
анализаторите.
Особено пък в конкретния случай с
Астрал, който е бил
твърде лесен за прогнозиране още с първите информации за
проблеми на Томас Кук
преди цели 6 месеца.
А каква е картината
в момента: „Министерство на туризма е
в непрекъсната връзка
с представители на
туроператора и следи
ситуацията, за да бъдат защитени интересите на туристите
според правилата на
българското законодателство“.
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У

ченици от софийски гимназии
обсъдиха проблема със зависимостите ден, след като
българските експерти
официално изключиха
марихуаната от групата на меките дроги и
я качват в по-сериозната. Причината е засилването на ГМО съдържанието в „тревата“
и предизвикваните от
нея в 60% от случаите
на всекидневно употребяващите я психични
разстройства, дори нелечимата шизофрения.
Нещо, което отдавна е
доказано от учените в
САЩ, Япония, Финландия и други страни.
Дискусията Спортът
е свобода, проведена в
зала Витоша на хотел
Маринела и организирана
от Сдружение Екопрограма като част от програмата на Министерството на младежта и
спорта за превенция от
зависимости по Закона
за хазарта, срещна тийнейджърите и с представители на институциите, освен че ги запозна с
най-новата информация
по света и у нас.
И не само по въпроса с
употребата на марихуана, но и на много други
наркотични вещества,
особено най-опасните –
синтетичните дроги.
Бурно обсъждан сред
младите хора е въпросът трябва или не да
бъде легализирана „тревата“ и как ще промени
това пазара. Бяха дадени примери с неуспешните опити чрез закон
да се контролира дори
легалният пазар на доста вредното наргиле,
които са спирани от
икономически интереси в парламента. Така
и стоката не е читава,
и се разпространява от
ъндърграунда, и се вреди сериозно на здравето на младите българи.

www.19min.bg
soa@19min.bg
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Изграждат специални места за разделно събиране на отпадъци
РЕНОВИРАТ МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА С ПАРИ ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИТЕ МАТЕРИАЛИ

Софийски
ученици
дискутираха по
зависимостите
Което е най-вероятно
да стане и при легализация на марихуаната –
вместо да има качествен ефект, просто ще
се узакони част от бизнеса на мафията, стана ясно от дискусията.
По всички изтъкнати
причини „тревата“ е легализирана само в 2 от
193 държави (по ООН) на
планетата.
На сериозно обсъждане бяха подложени и дру-

ги видове зависимости.
Сред тях е модното
пристрастяване към
смарт
устройства.
Много млади хора следят броевете поглеждания на телефоните
си – не е добре да бъдат
повече от 160 на ден, и
часовете, прекарвани
в тяхната „компания“
– зле е, ако са повече
от два.
Много сериозно внимание беше обърнато

на зависимостите към
храни – от хиперфагията – нарочното преяждане и наддаване,
до анорексията и булимията, които засягат над 200 000 души в
България, далеч не само
жени. Специално внимание беше отдеено на
т.нар. йо-йо ефект след
„лечебен“ глад, който
често води до хранителните
разстройства.

Други видове зависимости – тютюнева, алкохолна, хазартна също
бяха засегнати в дискусията.
Много важен акцент
се оказа актуалният
проблем – лечението
от едни зависимости
води до пристрастяване към медикаментите, които уж помагат.
В реузлтат на което
данните за света показват, че средно 10%
от населението си изработва зависимост
към лекарствата от
типа на успокоителни,
приспивателни и други
подобни.
Дискусията се спря
и на фалшивите новини, 60% от които по
статистика не засягат политика или икономика, а здравословния начин на живот.
Пресните примери от
България са за злоупотреба на популярни
лица, които рекламират
вредни добавки, спортна синтетика, опасни
напитки, представяни
за „чайове“. Засичането
на максимален брой независими източници е
единственият начин да
се предпазят младите
хора от тях.

Кварталите на София ще имат специални
места за разделно събиране на отпадъци.
„Целта ни е да увеличим разделното събиране
с активното участие на гражданите”, посочи
на Фейсбук страницата си столичният кмет
Йорданка Фандъкова.
„Разговарях с хората от бл. 151, 152 и 160
в кв. Надежда, които преди около година
приеха да участват в един от пилотните ни
проекти. Обособихме 5 пространства за
контейнерите, в които те разделят 4 типа

„Изграждаме 11 нови
спортни зали в кварталите, за да осигурим
добри условия за спорт
близо до дома”, заяви
кметът на София Йорданка Фандъкова на
среща с асоциацията
Здраве и фитнес. „До
две години ще имаме 6
многофункционални
спортни зали в училища, които ще са с отворен достъп в извън
учебно време. Други 5
зали планираме в партньорство със спортни
федерации и изявени
български спортисти”,
посочи още тя.
Фандъкова припомни,
че над 10 от училищата
в София не са имали физкултурни салони. „Всички училища в София до
края на 2021 г. ще имат
физкултурни салони.
Остава ни да започнем
строителството на
салон на 100 ОУ в Сердика и на 9-а Френска
езикова гимназия. Изградихме 8 физкултурни салона и 7 са в строителство в момента“,
обясни кметът.
6-те многофункционални спортни зали ще

отпадъци – опаковки, стъкло, хартия и
хранителни отпадъци”, посочи тя.
„Обновихме междублоковото пространство
и изградихме нова детска площадка, показвайки как парите от рециклируемите материали се връщат обратно в по-добра среда.
Целта е да проучим успешни модели за
разделно събиране в кварталите с големите жилищни блокове”, посочи Фандъкова.
„В момента 85% от отпадъците на София се
оползотворяват благодарение на завода

за преработка на отпадъците. Той представлява система от инсталации, които преработват
различните типове отпадъци – битови, зелени
и био. От тях произвеждаме РДФ-гориво,
електроенергия и компост, като допълнително
се отделят материали за рециклиране.
С работата на завода до момента сме
спестили над 52 млн. лв. от такса за депониране, а приходите ни от продажба на
рециклируемите материали са над 2,6 млн.
лв.”, отчете се столичният градоначалник.

ФАНДЪКОВА: Правим
11 нови спортни зали в
кварталите 3 скейт-парка
бъдат изградени към:
2 СУ в район „Витоша“,
51 СУ в район Красно
село, 55 СУ в район Студентски, 144 СУ в район
Младост и 56 и 79 СУ в
район Люлин.
Спортните зали, които ще бъдат изградени в партньорство със
спортни клубове и изявени спортисти са: в
Лозенец до 21 СУ, в район Подуяне до метростанцията в Левски,
в район Люлин на ул.
Дж. Неру и ул. Индира
Ганди, в район Илинден срещу входа на Западен парк и в район
Слатина.

„Създаването на повече и добри условия
за спорт е моя лична
кауза. Новите спортни зали са важни, но е
важна и финансовата
подкрепа за спортни
събития на спортните клубове, училищата,
детските градини и
неправителствени организации. Спортът,
освен здраве, е и превенция срещу агресията и зависимостите.
Ключова е и работата
с треньорите и инструкторите, които
работят ежедневно с
децата и младите таланти на София“, каза

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

Фандъкова. Район Студентски ще бъде първият, в който ще се проведат срещи с ученици
с цел превенция срещу
използването на вредни
вещества и хранителни
добавки.
„Планираме изграждане на 3 нови скейт-

парка, ремонт и изграждане на спортни
игрища в кварталите“, допълни столичният градоначалник.
На срещата присъстваха кметът на район
Студентски Димитър
Дилчев и съветниците
Анатоли Илиев, Татяна
Георгиева, кандидатът
за съветник Димитър
Вучев и председателят
на асоциация Здраве и
фитнес Петър Ангелов.
В разговора участва и
зам.-председателят на
ПГ на ГЕРБ Александър
Ненков.

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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Смъртта може да почака
е 25-тия филм за Бонд

>>ЗЛАТКА И
ДЖИЗЪСА С МЕГА
КУПОН ЗА БЕБЕТО

Премиерата у нас е
през април 2020
25-ият филм, посветен на най-известния шпионин в света,
е със заглавие Смъртта може да почака
и ще взриви кината
у нас с премиерата
си на 10 април. В ролята на легендарния
агент 007 за пети
пореден път влиза
Даниел Крейг. В Смъртта може да почака
участие взимат и
още забележителни
актьори. Сред тях са
Рами Малек, който
има отговорната
задача да се превъплъти в ролята на
злодея, Ралф Файнс,
който се завръща в

ролята си на М, Леа
Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харис, Били Магнусен, Ана де Армас,
Рори Киниър и други.
Официална информация от студиото за
последните събития
от продукцията е, че
краят на снимките
е вече факт. Последната снимачна локация на Смъртта
може да почака беше
Матера,
Италия,
където специална
фотосесия имаха Даниел Крейг, Леа Сейду и режисьорът на
продукцията – нашумелият напоследък
Кари Фукунага.

>>СОНЯ ЙОНЧЕВА
РОДИ МОМИЧЕ
Соня Йончева стана майка за втори
път – световноизвестната оперна дива и
цялото й семейство се радват на момиченце. Певицата е родила в клиника в
Женева, а дъщеричката й е наречена
София. По ирония на съдбата, тя се
е родила само дни преди рождения
ден на първото й дете - Матео. Той
се появи на бял свят на 6 октомври
2014 г. в същата швейцарска клиника. Сега Соня показа за първи път
новороденото момиче, а в профила
си в Инстаграм заедно със съпруга й, прочутия диригент Доминго
Хиндоян, благодариха на лекарския

екип. Около майката Соня Йончева в
момента са всички нейни близки, майка
й Теменуга Йончева, брат й Марин Йончев, победител в Мюзик Академи, както и
родителите на Доминго.

Пет дни, след като Златка
Райкова и Благой Георгиев
посрещнаха първия си общ
наследник, двамата отбелязаха повода и с шумно парти в
нощно заведение на София.
„Моят най-най-най-голям
празник! Обичам ви Благо и
Благо“, написа русата изкусителка под кадър от празненството в социалните
мрежи. Щастливата майка бе
заложила на съблазнителна
черна рокля с щедро деколте. Специално за празника на
терен имаше и декорация –
сини и бели балони, картичка
с надпис It‘s A Boy (Момче е)
и голям биберон.

НОВИНИ

В хотел Маринела бе
проведен благотворителен търг в подкрепа
на малките художници
от ателие Прегърни
ме. Бяха представени и
продадени 15 картини
– портрети на Фрида
Кало, рисувани от
децата по време на лятна ваканция, спонсорирана за втора
поредна година от бизнес дамата Маринела Арабаджиева.
Търгът се превърна в истински празник за децата и техните приятели,
дошли да покрепят каузата на ателие Прегърни ме. Сред гостите бяха
Мартина Вачкова, Люба Ризова, Ева Веселинова, Рашко Младенов, Роза
Радичкова, Илиана Алипиева, Ирен Петрунова, а търгът беше воден от
Игор Марковски. Ателие Прегърни ме е създадено, за да даде шанс на
изоставените деца, за да им покаже живота, който им е отказан.

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150

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

Цигуларят Свет Радославов
получи златен бутон
32-годишният
цигулар
Свет Радославов, който съчетава класическото изкуство на цигулката с впечатляваща хореография и
бийтбокс, накара Сашо Кадиев и Даниел Петканов да
настръхнат и получи третия златен бутон в България търси талант по бТВ.
Заминал за САЩ на крахката
възраст от 11 години, той
се е потопил в американския
начин на живот – слушал е и
изпълнявал предимно хип-хоп
музика, но българските ритми винаги са го привличали.
Едни от най-впечатляващи-

ТРИ ДЖАЗ ГРАЦИИ
ПРЕДСТАВЯТ
LADIES OF JAZZ

>>ПРОДАДОХА 15 КАРТИНИ
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТЪРГ

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

ШОУ

08.10.2019
брой 2353

На 11 октомври, три джаз грации гостуват в Sofia Live Club
със съвместния си проект.
Камелия Тодорова, Милица
Гладнишка и Рут Колева
представят Ladies Of Jazz.
Идеята за съвместен формат
идва от Рут, а музикалният
триумф не закъснява. След успешното издание през лятото
на 2018-та година, в Античен
театър Пловдив, трите певици
продължиха да радват българската публика със серия от
концерти. Камелия, Милица и
Рут канят всички почитатели
на соул, фънк и джаз музиката,
за една тайнствено магична
вечер, изпълнена с много
джаз, соул, фънк и суинг.

те таланти, които се изправиха пред журито и заслужиха
своето място на полуфиналите
бяха спортуващата Пламена и
нейната асистентка – Джаки,
суперсилният полицай Мариян
Димитров, уличният артист
от Тенерифе Мойсей Угидос и
Устни хармоники от Шумен.
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ХОРОСКОП

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

Всичко, с което се заемат
Телците днес ще завърши
добре. Нова придобивка за
Близнаците. Везните да
не изпадат в дребнавости.
Усилията, вложени от
Скорпионите дават
резултат.
Рак

Везни

Козирог

Доверете се на
собствените си
способности
и сили, ако
разчитате на друг, ще
останете разочаровани.
Водете се от разума си,
не позволявайте на емоциите да ви владеят.

Ще работите
за ускоряване на
процесите,
започнали в последните
дни. Измежду нещата,
които определяте за
важни са професионалното ви утвърждаване и
личния ви живот.

Не изпадайте в
дребнавости,
когато оценявате работата
на другите. Грижете се
за своите си дела и ще
откриете предимства,
за които при други
обстоятелства не бихте
се сетили.

Дошъл е моментът да вземете решение по въпрос,
който отлагате от
дълго време. Притеснението
ви ще свърши, каквото и да
решите, така, че побързайте.
Изхождайте единство от
себе си и не правете нищо от
позицията на друг човек.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Всичко, с което
се заемете днес
ще завърши
добре. Вашият
делови нюх ще ви помогне да прецените правилно обстоятелствата и
да действате съобразно
целите си. Очакват ви
солидни финансови
постъпления, но все пак
харчете разумно.

Този ден ще се
окаже интересен и особено
динамичен
за представителите на
знака. Имате сериозни
намерения в работата
си и търсите начини към
осъществяването им.
Можете с по-голяма увереност да се доверите на
хората, с които работите.

Усилията,
които влагате
дават резултат
и желанията Ви
се сбъдват. Професионални хоризонти, които
Ви привличат са близо и
това Ви изпълва с добри
очаквания. Удовлетворението от постигнатото ще
бъде голямо.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Новата придобивка, за която
мечтаете от
доста време,
днес ще ви се поднесе по
най-атрактивния начин.
Лекотата, с която ще имате
и други приятни неща ще
ви помогне да приемете,
че наистина сте заслужили
всичко това.

Денят ви ще
бъде по-ползотворен,
ако намерите
верния път към онези, от
които зависите в някаква
степен. Не се конфронтирайте с никого, съсредоточете се върху задачите
си и ще напреднете в
намеренията си.

Работите усилено върху нещо,
което считате
че ще ви донесе успех, но е възможно днес да останете
разочаровани. Въпреки
това не се отказвайте от
намеренията си, а потърсете начин да реорганизирате работата си.

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще бъде облачно с възможни
превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 10°, максималната 16°.
В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 6°, максималната 15°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
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

Важно е да не
се занимавате
с въпроси,
които едва ли
ще успеете да решите в
рамките на деня. Мислите твърде много за човек,
с когото скоро сте се
срещнали, но е по-добре
да бъдете търпеливи.

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

min: 3о max: 14о

min: 3о max: 14о

Варна

София

Велико Търново

min: 10 max: 16

min: 6о max: 13о

min: 3о max: 15о

Перник

Пловдив

о

о

Бургас

min: 10о max: 16о
min: 6о max: 15о

min: 8о max: 15о

ПУТИН С ЧРД В СИБИРСКАТА ТАЙГА

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Русе

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 6°, а максималната 13°.

Във Варна ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 10°,
максималната 16°.

София 1000,

Видин

Днес над страната
ще има променлива
облачност. Минималната температура
ще бъде 4°, а максималната 17°.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
8°, максималната 15°.

Стрелец

П

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Интелигентното
ви присъствие
ще привлече
интереса на
определен кръг хора,
от което ще съумеете да
се възползвате. Имате
достатъчно енергия и
желание за изява, насочете ги в подходящата
посока и действайте.

www.19min.bg

СВЯТ

08.10.2019
брой 2353

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

Тръмп: САЩ излиза от
безкрайните войни,
оставя турците в Сирия
да бият кюрдите
„Време е Съединените щати да излязат
от тези жалки безкрайни войни“, написа
в Туитър президентът Тръмп. Така той
обяви изтеглянето
на
американските
войски от граничните области на североизточна Сирия,
което съвпада с подготовката за навлизане в тях на турската армия. Това е край
за кюрдските милиции, които до момента се ползваха с подкрепата на САЩ, но
още повече – за оста-

тъчните терористи,
окопали с в Идлиб.
„Трябваше да отидем в Сирия за 30 дни,
а останахме с години.
Навлизахме все по-дълбоко в битка без цел,

която погледът да
хваща“, обясни в туита си Тръмп.
Той обяснява и видимия си жест към
Ердоган: „Кюрдите се
биха, заедно с нас, но

им бяха плащани масивни количества пари
и оборудване да го правят. От друга страна,
те се бият срещу Турция от десетилетия.
3 години стигат. Хай-
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резидентът Владимир Путин, който
обича в дните
преди рождения си ден
да бъде сам в някое от
тайните кътчета на необятната си страна, този
път избра сибирската
тайга, за да се порадва
на природата, далеч от
шума, светкавиците и
хората. 67-годишнината на руския властелин
бе отбелязана по този
знаменателен начин
и по случая бе пусната специална зелена
фотосесия на личния
фотограф на нео-императора, разпространена
обаче от Асосиейтед
прес за цял свят.

де да сложим край на
тези жалки, най-често
междуплеменни войни
без край! Да върнем
войниците си по домовете!“.
„Турция,
Европа,
Сирия, Иран, Ирак,
Русия и кюрдите сега
ще трябва да оправят положението и
да правят, каквото
пожелаят със заловените ИДИЛци в
съседство.
Всички
мразят ИД. НИЕ СМЕ
НА 7000 МИЛИ ОТ
„МАХАЛАТА“, категоричен е Тръмп, който
играе за националистите и изолационистите в САЩ, които
му спечелиха предишните избори.
Явно всички споменати от него сили са
доволни от изявлението, като изключение правят само
кюрдите, които пуснаха декларация, че
САЩ ги изоставя на
произвола на Турция.

>>ЗАТОВА ЛИ СЕ БАВИ НОВИЯТ US ПОСЛАНИК У НАС ОТ КЮРДСКИ ПРОИЗХОД?

Сандански

Кърджали

min: 6о max: 16о

min: 6о max: 13о

Явно отдавна и грижливо подготвяната
днешна пацифистка декларация по оттеглянето на САЩ от Сирия и оставянето на
проблема да го решат заинтересованите
държави, начело с Турция и Русия, за смет-

ка на кюрдите, може да се окаже една от
причините за забавянето на пристигането
в София на новия американски посланик
г-жа Херо Мустафа. Тя е от кюрдски произход и назначаването точно на дама

от такъв етнос се тълкуваше като знак
към Анкара.
Сега обаче американската политика, и
то лично от президента Тръмп, се обръща на 180 градуса.
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И УЕФА погна БФС
за вратарите
Балъков викна
по спешност
дебютант в
националния
Две промени бяха
направени в състава
на мъжкия национален
отбор за предстоящите
европейски квалификации срещу Черна гора
(11 октомври) и Англия
(14 октомври).
На местата на контузените Страхил
Попов и Васил Божиков треньорският щаб

Е

вропейската футболна централа
(УЕФА) също
се обяви против въведеното скандално
правило за вратарите в родния шампионат. Припомняме,
че през миналата
седмица БФС обяви
забрана за чужденци
на този пост, които
нямат паспорт от
ЕС да играят в първенството ни.
УЕФА предупреди
Българския футболен съюз да внимава
с дискриминационните решения във
връзка със скандалната забрана на
вратари извън Европейския съюз (ЕС),
пише България Днес .
Европейската централа сериозно препоръчва на всички на-

ционални федерации
да спазват установените трудовоправни
отношения на национално и европейско
ниво – коментираха
дипломатично от европейската футболна асоциация. – Това
е местен проблем.
Затова трябва да
потърсите коментар от Българския
футболен съюз и съответните власти
в страната“, написаха от УЕФА при
запитване от България Днес по казуса.
Комисията за защита от дискриминацията също беше сезирана за решението на
БФС. В момента тече
едномесечен срок, в
който държавният
орган трябва да се
произнесе по казуса.
Припомняме,
че

далеч по-остро на
решението
реагира президентът на
Лудогорец Кирил Домусчиев,
нападнал
Изпълкома на БФС,
от който той самият е част. Шефът на
разградчани дори си
позволи да каже, че
некомпетентни хора
се опитват окончателно да убият футбола ни.

повика Георги Терзиев
от Лудогорец и Деян
Лозев от Арда, за когото
това ще бъде дебют с
националната фланелка. Футболистът на тима
от Кърджали е ритал
още в отборите на
ОФК Сливен, Любимец,
Хасково, Дунав Русе и
ОФК Поморие, а сега
вече е национал.

Гришо падна с
една позиция
в ранглистата
Григор Димитров загуби една позиция в световната
ранглиста и при нейното вече заема 27-ото място с
актив от 1,432 точки.
За последно Григор отпадна в първи кръг от турнира
в Пекин, след като отстъпи на Андрей Рубльов в последователни сетове. Водещият ни състезател не успя
да покаже най-добрия си тенис и загуби с 2:6, 5:7.
Както е известно, Димитров пропуска Мастърса в
Шанхай, тъй като не получи уайлд кард от организаторите.
Следващото
участие на
Димитров ще
бъде на турнира от сериите
ATP 250 в
Стокхолм
между 13 и
20 октомври.
Най-добрият
ни тенисист
е бивш
шампион от
надпреварата.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg 150 години от
създаването на българската
академия на науките /п/
13.30 Културното наследство на
България документален филм
/2 част/
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
14.45 Капри тв филм /74 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
/13 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 3 тв филм /10
епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Потомци на слънцето тв филм
/13 епизод/п/
03.25 Капри тв филм /74 епизод/п/
04.15 Законът на Дойл 3 тв филм /10
епизод/п/(12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.3 еп.17
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.28
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал с.6 еп.58
16.00 „Едно голямо семейство“ сериал, с.2 еп.4
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg
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ТВ ПРОГРАМА
Ризова
18.00 Премиера:„Опасни улици“ - сериал, с.13 еп.107
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Сълзи от Рая“ сериал, еп.102
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.7
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.2 еп.17
01.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.6 еп.7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Опасни улици“ /п./ - сериал
NOVA
05.20 „Добрата съпруга“ - сериен филм,
сезон 3 /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм,
сезон 3
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
15.00 „Прости ми“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс - Минус“ - публицистично
предаване, на живо
17.00 „Намери ме“ (премиера) - сериен
филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни
връзки“ (премиера) - сериен
филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“
(премиера) - риалити
22.00 „Пътят на честта“ (премиера) сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен филм,
сезон 3
00.30 „Скорпион“ - сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.45 „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
3, 2 епизода
17.00 „Разкатаване“ - екшън с уч.
на Жан-Клод Ван Дам, Роб
Шнайдер, Лела Рошон, Пол
Сорвино и др. /п/
19.00 „В.И.П“ - сериал, сезон 4
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 6
22.00 „Анаконда“ - приключенски
екшън с уч. на Джон Войт,
Дженифър Лопес, Оуен Уилсън,
Айс Кюб, Ерик Столц, Джонатан
Хайд, Дани Трехо, Кари Вюрер
и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5
01.00 Еротичен телепазар

KinoNova
05.45 „От местопрестъплението: Ню
Йорк“ - сериал, сезон 6 /п/
06.40 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 1
08.45 „Добрият динозавър“ - анимационен филм
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Дъхът на живота“ - романтична драма с уч. на Андрю
Гарфийлд, Клеър Фой, Миранда Райсън, Том Холандер,
Ед Спилърс, Дейвид Бътлър,
Том Холандър, Бен Лойд-Хюз,
Камила Ръдърфорд и др.
14.30 „В кадър“
15.00 „Развален телефон“ - драма
с уч. на Даян Кийтън, Мег
Райън, Лиса Кудроу, Уолтър
Матау, Адам Аркин, Клорис
Личман и др. /п/
17.00 „Агент под прикритие“ - екшън-комедия с уч. на Джеки
Чан, Амбър Валета, Били
Рей Сайръс, Джордж Лопез,
Магнус Шевинг, Алина Фоли,
Уил Шадли и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8
21.00 „Туристът“ - екшън-трилър с
уч. на Джони Деп, Анджелина
Джоли, Пол Бетани, Тимъти
Далтън, Руфъс Сюъл, Раул
Бова и др.
23.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
00.00 „Мери Райли“ - драма с уч. на
Джулия Робъртс, Джон Малкович, Глен Клоуз, Джордж
Коул, Майкъл Гембън, Кати
Стаф, Майкъл Шийн и др.
FOX
05.15 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 15
06.00 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 5
06.20 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 3
06.40 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 4
07.05 Малкълм - първи сезон, еп. 4
07.35 Малкълм - първи сезон, еп. 5
08.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 15
08.55 Под наблюдение - първи
сезон, еп. 3
09.50 Кости - първи сезон, еп. 14
10.45 Хавай 5-0 - седми сезон ,
еп. 10
11.40 Началото на мрака
13.30 24: Наследството - първи
сезон, еп. 1
14.25 Касъл - първи сезон, еп. 2
15.15 Под наблюдение - първи
сезон, еп. 4
16.10 Черният списък - втори сезон,
еп. 16
17.10 Кости - първи сезон, еп. 15
18.05 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 5
18.35 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 6
19.00 Малкълм - първи сезон, еп. 6
19.30 Малкълм - първи сезон, еп. 7
20.00 Хавай 5-0 - седми сезон ,
еп. 11
21.00 Силна година, еп. 1
22.55 Магнум, еп. 4
23.50 Касъл - първи сезон, еп. 3
00.50 Малкълм - първи сезон, еп. 6
01.15 Малкълм - първи сезон, еп. 7
01.45 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 15
02.25 Народът срещу О Джей
Симпсън: Американска
криминална история - първи
сезон, еп. 10
03.30 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 2
04.25 Кости - първи сезон, еп. 15

btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7
еп.7, 8
08.15 „Перфектна майка“ - психотрилър, драма (тв филм, САЩ,
2013), режисьор Ричард Габай,
в ролите: Хелън Слейтър, Мейгън Мартин, Патрик Фабиан,
Саманта Бейли и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ - сериал, с.7 еп.9, 10
12.15 Телепазар
12.30 „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.
14.45 „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.
16.45 „Затворена мрежа“ - криминален, мистъри (Великобритания, САЩ, 2013), режисьор
Джон Кроули, в ролите: Ерик
Бана, Ребека Хол, Джим
Бродбент, Кирън Хайндс, Риз
Ахмед, Джулия Стайлс, Диляна
Буклиева и др.
18.45 Телепазар
19.00 „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.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера: „Специален отдел
Q: Писмо в бутилка“ - трилър,
драма (Дания, Германия,
Швеция, Норвегия, 2016),
режисьор Ханс Петер Моланд,
в ролите: Николай Лий Коос,
Фарес Фарес, Пол Свере Хаген,
Йохане Луизе Смит и др. [14+]
23.30 „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.
01.15 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./- сериал, с.7
еп.9, 10
03.15 „Пурпурният връх“ - фентъзи,
хорър (САЩ, 2015), режисьор
Гийермо дел Торо, в ролите:
Миа Вашиковска, Джесика
Частейн, Чарли Хънам, Том
Хидълстън, Дъг Джоунс и
др. [16+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /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
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13.15 Хирургът - сериал, семеен
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 VIB /п./
15.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /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 Брюксел 1 - предаване за Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
/п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Смарт час с Живка Попатанасова /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 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло
Лаков/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 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 Студио 1 - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Update - предаване за високите технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
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Ракет. Сет. Дилър. Тара. Текуч. Родинал. Дакар. Миди. Ято.
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Пътувайки в трафика по софийските улици човек, може да види какви ли не „чужди“автомобили....

Бате Гошо:

Когато
се женят
бургазлия и
перничанка,
чии гости ще
бъдат с по-яки
анцузи?

От толкова кавали,
които срещнах в
живота си,
как пък един не се
оказа Роберто?!

:) :P :D
Забелязал съм,
че всички велики
хора носят имена
на улици.

>>СУДОКУ
лесно

08.10.2019
брой 2353
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:) :P :D
Уверен съм, че
комплиментът
“безумно красива”
произлиза от “без
ум, но красива”
:) :P :D
Когато българин отиде на гости, обикновено пие по-малко,
отколкото иска и
повече, отколкото
може.
:) :P :D
Христо Стоичков на

умерено

урок по английски.
Учителят:
- Повтаряйте след
мен: "Put key on my
knee".
Ицо:
- Пут кий май ни.
:) :P :D
Дойде сезонът,
в който отваряш
гардероба и на
главата ти падат 12
суетшърта, 5 суичъри и блузката, която
търсиш цяло лято.
:) :P :D
Докато се продават
хляб, яйца и кренвирши, ергените
няма да се дадат
лесно!
:) :P :D
Веднъж Иванчо
попитал дядо си:
- Дядо, защо мама и
тати, когато си легнат скарани, се събуждат сдобрени? А
Вие с баба скарани
си лягате и скарани
си ставате.
- Ех, дедовото, умре
тоя дека ни сдобряваше.
:) :P :D
Някои покани за
приятелство не са
покани за приятел-

ство, а само наблюдателни камери!
:) :P :D
Ако ме изберете
за кмет или поне
общински съветник,
обещавам да върна
лятото... по някое
време!
:) :P :D
Фейсбук ни дава чудесната възможност
да мразим хора,
които никога не сме
виждали.
Сиромахов
:) :P :D
- Пеете ли, докато се
къпете?
- Винаги.
- И откога не сте
пели?
:) :P :D
Гледам снимките
на кандидатите за
кметове и общински
съветници и не мога
да разбера тия за
избори ли се готвят,
или за Хелоуин?
:) :P :D
Да си го кажем директно: ако наистина сте щастливи и
добре си изкарвате
времето, изобщо
няма да Ви хрумне
да се снимате.

трудно
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