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Грешка

Сайтът на Националната агенция по приходите отново създава проблеми. Този път той изобщо не се
отваря. Може пък да е за добро, така поне няма да ни изтичат личните данни....

Започването на работа преди 10 сутринта
е равносилно на изтезание

Клиент заспа в такси и прекоси Шотландия

Сатурн задмина Юпитер по брой луни

Момиче с български корени стана Мис Турция

Водата на Марс е изчезнала преди 3,5 милиарда
години

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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„Не очаквах толкова бързо да излезе и да
заговори срещу колегите си и партията
си”, заяви премиерът
Бойко Борисов пред
bTV по адрес на Цветан Цветанов. Министър-председателят
остро разкритикува
бовшия втори в ГЕРБ.
Като повод за недоволството беше изтъкнато
твърдението
на Цветанов, че управляващата партия
отстъпва смесените
райони на ДПС. „Изговори глупости, които
не му правят чест.
Той по-добре от много други знае за какво
става въпрос, каза
премиерът и добави„след двете интервюта, които даде, не ми
липсва”.
Борисов разказа, че
шефът на НС Цвета
Караянчева също е
възмутена от казаното от Цветанов
за смесените райони.
„Когато се кандидатирах за кмет, г-н
Цветанов го нямаше
тогава”,
припомни
премиерът.
„Нито
трябва да се надценява моята роля, нито
на който и да е в една
партия. Затова сега
съм ги оставил сами,
защото това са избо-
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БОРИСОВ: Цветанов вече не ми липсва,
говори глупости

Поставих ултиматум за терасата
на Пламен, заяви премиерът
ри като избори”, заяви
лидерът на ГЕРБ.
Обликът на една
партия не се гради от
един човек, посочи Борисов намеквайки, че
репутацията ан ГЕРБ
беше опетнена заради
Цветанов.
Припомняме, че в края на май
той се оттегли от

всички свои постове в
ГЕРБ след разговор с
премиера. До ситуацията се стигна, след
разкрития за това
как бившият вътрешен министър и шеф
на ПГ на ГЕРБ се е сдобил с луксозен апартамент в София на занижена цена.

>>ГЕРБ-СОФИЯ: МАНОЛОВА Е
ЮРИДИЧЕСКИ НЕКОМПЕТЕНТНА
„За човек, който твърди, че е
юрист е изумителна некомпетентността, която демонстрира”, заявиха по адрес на
Мая Манолова от ГЕРБ-София. „В студиото на bTV тя отново повтори, че изтичащите
договори с почистващите
фирми на София, могат да се
удължат без провеждане на
процедура. Това освен, че е
лъжа, показва начинът, по
който г-жа Манолова разбира управлението – като
умение да заобиколиш
закона”, посочиха столични-

„Апартаментгейт
ни разби”, каза Борисов. „Тежко репутационно ни удари, колко
министри отстраних
само и само хората
да са убедени, че това
е било случайно, а не
стил", обясни той.
„Видях краха в очите
на хората", добави Бо-

Капитулираме пред Скопие

„Вече сме решили да капитулираме
пред македонистите в Скопие”, заяви
те ГЕРБ-ери.
пред БНР докторът по международно
„Г-жо Манолова, Вие изоб- право, дългогодишен кореспондент в
що смятате ли да спазвате бивша Югославия, посланик в Хърватия
законите или директно ще и Босна, ексдепутат и тв водещ Велизар
раздавате поръчки? Така
Енчев.
не може да се управлява!”, По думите му Договорът за добросъседкатегорични са от органи- ство е „неизгоден, подписан от политици
зацията.
без визия за бъдещето и които в името
„Всички договори на Стона евроатлантическото партньорство
лична община са публичще жертват националните интереси“.
ни, всички процедури за
„Управляващите ще одобрят започванеизбор на изпълнители са
то на преговори за членство на Северна
публични. В тях ясно се виж- Македония в ЕС“, посочи той.
да, че договорите не могат
„Кой води външната политика на
да се удължават”, посочват от България – Външно или една партийна
ГЕРБ-София.
централа“, попита Енчев.

рисов, като поясни, че
заради скандала се е
наложило да се намеси
в кампанията за евроизборите. Той пожела
успех на новия проект на Цветанов, но
го посъветва да не му
дава оценки.
За бившия шеф на
Антикорупция
Пламен Георгиев Борисов заяви, че работи
добре. "Умен човек е,
но казах на външния
министър да го предупреди, че ако не си
изтегли жалбата, не
си изпълни решението
незаконната му част
от терасата да бъде
съборена, ще го отзова. „Да, много работа
е свършил за държавата, много врагове си е
създал, докато е конфискувал имущество
в полза на държавата.
Но не мога да търпя
да ми се задава и този
въпрос - за някаква
тераса. Да, той така
го е купил апартамента. Купил, не купил,
влезеш ли в очите на
хората, махай жалба-

та, бутай незаконното и си гледай работата. Не може такава
тема да ми стои на
рамото месеци наред”,
посочи премиерът.
„А къде да отиде”,
реагира Борисов на
въпрос защо Георгиев
ще става консул във
Валенсия. „Всички държави така го правят“,
заяви премиерът и
каза, че е имало заплахи към бившия шеф на
антикорупционната

комисия, затова е ходел с охрана.„Мисля,
че англисйксият му
е перфектен”, посочи
Борисов. „Аз не знам
испански, за да му дам
оценка. Помолих моя
прител Христо Стоичков, за да го изпита
на испански и да видим как е”, добави той
по повод новия пост
на Георгиев в Испания.
„Човешката
глупост е безкрайна”,
заяви Борисов по по-

>>ШЕФЪТ НА БНР: РАДИОТО
ПАК ЩЕШЕ ДА СПРЕ

вод името на новия
политически проект
на Слави Трифонов
Няма такава държава. Той все пак обясни, че всеки може да
си кръсти партията,
както си иска. Според
него едва сега играта е станала честна,
тъй като години наред Трифонов е промотирал партията си в
най-гледаното телевизионно време. "На
кой друг му е позво-

,
Дни, след като19 показа
с документи и от БНР потвърдиха за нов опит да се
спре Хоризонт. „Нов опит
за спиране на излъчването, предотвратен от ръководството на радиото’, шефът на медията Светослав
Костов, цитиран. По думите му това се е случило миналата
седмица. В края на работния ден в четвъртък частната
компания НУРТС уведомила с писмо БНР за профилактика, планирана да трае през целия следващ ден. Така на 4
октомври е трябвало да замлъкне не само Хоризон", но и
радио София, и Христо Ботев за времето от 9 до 17.00 часа.
Уведомителното писмо обаче е било получено към 16.30
и до 17.00 часа е оставало съвсем малко време за отговор.
"Веднага се събра УС на радиото, главният инженер, шефът
на централната апаратна, на техниката, шефът на правния
отдел и написахме писмо до НУРТС, че спираме всички
профилактики", каза Костов.
Припомняме, че в сряда се очаква СЕМ да даде старт на
процедурата по предсрочно прекратяване на мандата на
Костов.

лено тази безплатна
реклама на партията
години наред?", запита той. И отново изтъкна, че сега, когато
Трифонов е излязъл на
политическата сцена,
нещата са станали
честни. Според него
обаче „ореолът му скоро ще изчезне или ще
бъде надупчен”. „Аз
му пожелавам успех и
се радвам, че играта
е честна”, посочи премиерът.

>>КАРАДАЙЪ: ЕДИН
ХИТРЕЦ СЕ ПРАВИ НА
ДИКТАТОР
„ Трябваше да се случи трагедия, за да
видим едни самозабравили се хора, които
ги направихме силни, благодарение на
партията”, заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ на предизборната среща в
Хитрино. Председателят каза, че цялото
ДПС беше мобилизирано, когато се случи
трагедията и всички искаха да помогнат.
”Но някой дойде, взе тоягата и се опита
да бъде деребея в района. Взе на хората
нивите и магазините. Тази арогантност и
тази наглост трябва да приключат на тези
избори”, призова той.
„Тук някакъв хитрец ще плаши хората в Хитрино и ще се прави на диктатор. Няма да
го позволим”, заяви Карадайъ. Той добави,
че „властта и парите покваряват човека”.
„Този, който обърне силата получена
на гърба на тези хора и партията срещу
хората, ще бъде изхвърлен от партията”,
категоричен е Карадйъ.

>>ДЖАМБАЗКИ
СЕ ТЕСТВА ЗА
НАРКОТИЦИ

>>РАДЕВ ПОИСКА ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА Ф-16

Кандидатът на ВМРО за кмет на
София Ангел Джамбазки си направи клинични тестове за наркотици. Той призова конкурентите си
също да се изследват. Ден по-рано
Джамбазки изпрати писма до
всички кандидат-кметове с покана
да си направят кръвни тестове за
наркотици в поликлиниката на
ВМА във вторник.На призива му
откликнаха кандидатът за общински съветник от ВМРО Карлос Контрера и Стефан Иванов, който е
издигнат от НФСБ. Тримата заедно
доказаха с изследвания, че не са
зависими от дрога.

Президентът Румен Радев
поиска от САЩ пълно наземно
оборудване за Ф-16 и спазване
на всички срокове. „България
очаква устойчивост и финансова предвидимост в процеса
на модернизация на ВВС”,
заяви Радев на среща с шефа
за бизнес развитие на Локхийд
Мартин Ранди Хауърд.
Президентът посочи, че българските ВВС трябва да разполагат с многофункционален
самолет с пълен пакет способности и необходимото оборудване, които да позволяват

неговата надеждна поддръжка
и пълноценно обучение на
българските пилоти. "Пълнотата на пакета наземно оборудване и въоръжение, както
и спазването на сроковете за
доставка са от ключово значение за оперативните способности на българските ВВС", заяви
още той.
Припомняме, че Радев разкритикува правителството,
че е „проявило наивност при
сделката за покупка изтребители Ф-16 от САЩ”. В края
на септември той заяви, че аме-

риканците няма да финансират
изграждането на оперативно
летище, а необходимите разходи за Граф Игнатиево ще бъдат
изцяло за наша сметка.
Хауърд пък е подчерта, че
Локхийд Мартин ще изпълни заложените в договора
срокове за производство и
доставка на Ф-16 и ще търси
финансови буфери в споразумението, за пълноценната
поддръжка на самолетите и
тяхното оборудване, както и
за постигане на търсените от
България способности.
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>>Карбовски:
Отнемането на
деца е реалност
„Заставам с името си и
лицето си, за да кажа
ясно - не е фалшива
новина, че деца се
вземат от училище
без знанието на
родителите”, заяви
журналистът Мартин
Карбовски на сайта
си Lentata.com. “Вече
има няколко такива, засега единични
случаи”, подчерта той.
„Зловещо медиите да
твърдят едно, а хората
по селата да разказват
съвсем друго”, посочи
журналистът.
„Социалните трябва да
застанат пред обществото и да опровергаят
или потвърдят как се
взимат деца от семействата - по анонимен
сигнал ( или както
казват медиите, че това
е невъзможно ) и от
училище, (както казват
пак медиите, това са
слухове). Но нашият
екип беше в с. Балша,
Софийско и разбра друго”, посочи Карбовски.
Той представи случай от
преди дни.
„Три деца са взети - две
малки са взети от дома
им от ръцете на майката.
Третото дете Цветелина
е било на училище и е
взето оттам по думите
на родителите и свидетели”, разказа той.
„По техните думи - децата са взети по анонимен
сигнал. А документите,
които ни предостави
майката (и баба на
другите две деца) пише,
че децата са в риск
от насилие. За това
нашият екип не може да
гарантира, имаме само
изявления на съседи, че
семейството е бедно, но
сговорно и самоиздържащо се”, пише журналистът. Същевременно
става ясно, че и двамата
родители работят, доходът им е общо около
1500 лв, но се разпределя върху много хора.
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Цацаров няма да иска
заличаване на БХК
Главният
прокурор счете
за неоснователно
искането на ВМРО

Главният прокурор Сотир
Цацаров няма да иска заличаването на Българския хелзински комитет, съобщиха
от държавното обвинение.
Той счете за неоснователен
подадения от ВМРО сигнал
за упражняване на правомощията на прокуратурата
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНСЦ) и да предяви иск
до съда за прекратяване на
сдружение Български хелзинкски комитет.
В подадения сигнал от депутата Александър Сиди и
българския представител в
Европейския парламент Ангел Джамбазки се настоява
за започване на разследване
на дейността на БХК поради
съмнение за пряка и косвена
намеса в работата на съдебната власт и нарушаване на
принципа на независимост и
безпристрастност на българските магистрати.
Настоява се също за иницииране на производство
пред окръжния съд за прекратяване на БХК заради
нарушаване на разпоредбите на чл.117 от Конституцията на Република България и Етичния кодекс за
поведение на българските

магистрати.
Според ВМРО Сдружение
Български хелзинкски комитет се намесва в независимата съдебна система на

Република България, както
пряко (чрез становища по
дела, лобистки призиви до
съда в полза на подсъдимите, осъществяване на про-

>>НАП ПОЧНА
ДА ЗАТВАРЯ И
ОБЩЕСТВЕНИ
ТОАЛЕТНИ
Тоалетната на Колхозния пазар
във Варна е запечатана от
органите на Националната
агенция за приходите, съобщава варненското издание
Moreto.net. От съобщението,
което е залепено на входа
на тоалетната, се разбира, че
нужника е затворен на 2-ри
октомври и ще бъде отворен
на 16-и октомври.
Дотогава естествените нужди
на хората ще трябва да се
извършват в тоалетната на
Рибната борса.
Сред причините за налагане
на мярка "Запечатване на
обект" за срок до 30 дни може
да са неиздаване на касов бон,
липса на отчет на оборота
от продажби, използване на
фискално устройство не отговарящо на изискванията и др.
Коментарите в социалните
мрежи не закъсняха. Според
потребителите сега целия
пазар ще бъде превърнат в
тоалетна, други се зачудиха
как точно са били маскирани
представителите на НАП.
В същото време над 16
млрд. лв. задължения на
олигарси към хазната не се
събират и не се казва защо!

цесуално представителство
на подсъдими лица), така и
косвено (чрез организирането на безплатни семинари и
удостояване с награди)".

>>БЪРЗИ ДЕЛА ОТПАДАТ ПРИ УМИШЛЕНИ УБИЙСТВА
Съкратеното съдебно производство да не се
прилага при умишлено убийство, но да остане
за тежките телесни повреди. Това решиха днес
депутатите от правната комисия на второто
четене на Наказателно-процесуалния кодекс с
12 гласа “за” и 3 “въздържали се”.
Две бяха предложенията за окончателни про-

мени в Наказателно-процесуалния кодекс. От
БСП, Обединени патриоти и Воля предлагаха съкратеното съдебно следствие да не
се прилага за умишлени убийства и тежки
телесни повреди, а ГЕРБ - такова да няма
само при убийства. В крайна сметка бе прието
предложението на партията на Бойко Борисов.

>>ИЗДАДОХА ПАСПОРТ НА ПОЛФРИЙМАН, ПОЛУЧАВА ГО СЛЕД ДЕЛОТО
Осъденият за убийството на българския студент Андрей Монов Джок
Полфрийман вече има издаден
паспорт, който ще получи след края
на делото във ВКС срещу него. Това
съобщи посланикът на Австралия в
Атина Джон Филип. Той е от няколко
дни у нас, за да лобира за свободата на своя сънародник, а вчера се

срещна с правосъдния министър
Данаил Кирилов.
Срещата, проведена в Министерството на правосъдието, бе поискана от австралийската страна.
Министър Кирилов изрази увереност, че българският съд ще
вземе правилно решение по повод искането на прокуратурата за

възобновяване на делото за условното предсрочно освобождаване на
Полфрийман.
Малко след срещата си с Данаил
Кирилов австралийският посланик отиде и при главния прокурор Сотир Цацаров, за да разбере,
защо обвинител №1 обжалва освобождаването на сънародника му.
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Защо бягат чуждите
инвеститори?
„Нищо не влияе на
чуждестранните
инвеститори и инвестиции повече от
мнението на вече
инвестиралите чуждестранни
инвеститори. Не може да
си министър и да не
го разбираш“, написа
по повод неволите на
представляваната
от него австрийска
компания
нейният
представител в България.
Неговият коментар се отнася и до
случая с продажбата
на активите на ЧЕЗ
у нас, която цяла Европа следи с особен
интерес. Понеже за
втори път чешкият
гигант в енергетиката се опитва да я
осъществи и за втори път българските олигарси искат
да му наложат през
превърнати в бухалки институции не
желания и избран от
него, а определен от
задкулисието кандидат.
Предишна
чешка
сделка – за продажбата на Нова телевизия
от скандинавския гигант MTG, която отново беше провалена
съзнателно и със смехотворни мотиви от
българския антимонополен орган, стигна чак до Брюксел.
Именно там защити
интересите на другата си покупка от
скандинавци в България – втория мобилен оператор Теленор,
един от най-богати-

те хора в Европа и
най-заможният в цялата й източна част
Петр Келнер. София
не го хареса, понеже бил много богат,
а Брюксел не намери
никакви причини и
доста скоростно одобри значително по-голямата покупка. Той
се отказа да пусне и
Нова за одобрение в
евростоицата,
понеже остана крайно
удивен от българските власти и тяхното
отношение към ин-

вестициите и чуждия
бизнес.
И това на фона на
десетилетие на сринати инвестиции в
България, които в момента са за година
по-малко, отколкото
бяха за отделен месец
през 2007 - 2008 г.
На онези, които
пишат, че сделката
за ЧЕЗ във втората
й серия, която пак
опря да ясно контролираната на къс
повод, а само уж независима Комисия за

защита на конкуренцията, се прави от
български инвеститор и той е демонстративно подритван, трябва да им
бъде ясно, че това е
още по-лош знак за
чуждите вложители.
Които са наясно и
как се отнася правосъдната система и
данъчната администрация към неудобните на властта. И
си прави извода: ако
със своите се държат така, какво да

очаква чужденец. Още
повече, Еврохолд е
една от много малкото български компании с международен
бизнес.
Поради всичко това
– безкраен ред от казуси, тази Европейска
комисия не вдигна мониторинга за България. А обещалият да
подаде оставка, ако
тя не го направи министър на правосъдието си е още на поста.
Още информация за
размишление за чуждите и за българските
инвеститори.
И няма сила, която
да принуди Фолксваген, Хюндай или която и да било сериозна
компания да дойде в
България при това
положение. Спасяват
се дори в ембаргови
страни като Русия
– Мерцедес, и пренерегвани от Ес като
Турция – VW. Защото,
при всичките им кусури, поне бизнесът
там може да разчита
на нормално работещи надзорни и правосъдни органи.

www.19min.bg
soa@19min.bg

Защо Мая лъже за Паметника на
Съветската армия?(ДОКУМЕНТИ)

Анонсираният от Мая Манолова референдум за бутането на Паметника на Съветската армия е абсолютна
заблуда и за десните, и за левите софиянци, сочат документите. Един юрист, каквато
е по образование, последвало
Съветската партийна школа,
преди да говори, би погледнал
достъпните актове по въпроса. А ако не го е направил или го
е направил, но въпреки това
е заблудил хората, толкова е
юрист и толкова може да му
се вярва. По този и по всички
други въпроси.
Ето ги документите, които
също публикуваме, каквито са:
При построяването на Паметника на съветската армия
на 16.09.1947 г. е издаден нотариален акт, според който той
е ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ –

тогава на Министерството на
просветата и културата.
При това е публична държавна собственост – т.е. НЯМА
НИЩО ОБЩО С ОБЩИНАТА,
ТЯ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ
БИ МОГЛА ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА НЕГО ИЛИ ДА ОБЯВЯВА РЕФЕРЕНДУМИ, А СОБСТВЕНОСТТА НЕ ПОДЛЕЖИ
НА ПРОМЯНА,
След избухването на демокрацията Район Средец се опитва
да издаде Акт за частна общинска собственост на Паметника
на 10.06.1997 под номер 037.
На 22.01.2004 г. обаче Областният управител на София – град
отменя като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН АКТА на базата на
първия нотариален акт от
16.09.1947 г. и последващи от
1953 и 1954 г. И Паметникът
НИКОГА НЕ Е ОТПИСВАН КАТО
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ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. Общината и към онзи момент не е
предявявала и претенции за отписване. Както пише, няма и как
това да стане, тъй като е актуван като „мемориален комплекс
от общонародно (национално
значение)“ и е публична държавна
собственост – т.е. неподлежаща
на прехвърляне, поради своята
„публична правна значимост“.
Заради което тогавашният
кмет Софиянски и Район Средец
и не обжалват пред съда, което
им е дадено като право в заповедта на областния управител.
Правят го група граждани,
сред които Иво Инджев, като
жалбата им е за бездействие
на кметовете още от 1993 г. –
все сини, между другото. Като
финал на сагата, ВЪРХОВНИЯТ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, БЕЗ
ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ, ОСТАВЯ ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ
СЪС СВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ
19.09.2011 ПОД НОМЕР 11591.
Така че софийски референдум
няма да има никакво значение
за бутането на Паметника.
Да не говорим, че дори да би
имал смисъл, НЕ КМЕТЪТ, А
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГО ПРИЗНАВА ИЛИ НЕ ГО ПРИЗНАВА
ПО РЕЗУЛТАТ, А МАЯ МАНОЛОВА – КАТО КАНДИДАТ НА ИНИЦИТИВЕН КОМИТЕТ, НЯМА ДА
ИМА НИТО ЕДИН СЪВЕТНИК
В НОВИЯ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗАЩОТО НЯМА
СОБСТВЕНА ЛИСТА.
КАКТО ТОЗИ, ТАКА И ВСИЧКИ
ДРУГИ ВЪПРОСИ – БЮДЖЕТЪТ,
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И ПОЛИТИКИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, РЕМОНТЪТ И СТРОИ-

soa@19min.bg

ТЕЛСТВОТО НА УЛИЦИ, ДЕТСКИ
ГРАДИНИ, ЯСЛИ, УЧИЛИЩА
БОЛНИЦИ, ДАЖЕ НАЙ-ДРЕБНИТЕ И НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ
НЕЩА, ДОРИ ОТПУСКИТЕ НА
КМЕТА, НЕ МОГАТ ДА МИНАТ БЕЗ
МНОЗИНСТВО В ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ – МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ.
Понеже Мая Манолова е автор на последните промени в
изборния кодекс точно по отношение на вота в общините, няма как да не знае, а ако
се прави – заблуждава леви,
десни и всички заедно, това
положение.
В правото красиви пиар послания като „граждански кандидат“ не важат, особено,
ПОРАДИ КАЧЕСТВОТО НА
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КАНДИДАТИ КАТО ГРАЖДАНИ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОЧНО НА ТАКИВА ГРАЖДАНИ, КОИТО ДСА СЕ
ПОДПИСАЛИ ПОД ТЕХНИТЕ
КАНДИДАТУРИ.
„С лъжа не се управлява“,
твърди Мая Манолова, но „по
делата ще ги познаете“, гласи
Светото писание.
Очаквайте:
Кандидат на Ковачки или на
гражданите е адвокатката от
обслужващата олигарха кантора, за чието избиране за червен
депутат, работниците в Бобов
дол бяха стимулирани в известно на цяла България, но явно
забравено видео? СЛУЧАЙНО
СЪВПАДЕНИЕ ЛИ Е, ЧЕ МАЯ СЕ
КАНДИДАТИРА ЗА КМЕТ, КОГАТО КОВАЧКИ, ЧИЕТО ИМЕ ТЯ
СЕ СТРАХУВАШЕ ДА ИЗРЕЧЕ В
ЕКОДЕБАТА, КАНДИДАТСТВА ЗА
БОКЛУКА НА СОФИЯ – БИЗНЕС
ЗА МИЛИОНИ?

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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Вестник 19 минути
търси раздавачи за София
тел.: 0878 910 890
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Татяна Лолова с нова
автобиография
Дневници & делници е едновременно и дневник, и албум,
посветен на публиката.
След като обичният съпруг
Славето си тръгва от този
свят в края на 2018-а, Татяна Лолова отваря старите
тетрадки и изважда забравените фотографии, картички и писма. В книгата
ще прочетете нейните истински бележки, впечатления и преживявания, случили
се през годините – от детството, студентството,
първите роли, получаването на Аскеер. Страниците
разказват и за радостите
в личния й живот – срещата със Славето, появата
на сина й Сава, на внуците
Сава и Матео. Ще се удивите на таланта й да рисува,
да измисля дизайн на дрехи,
да прави кукли. Особено интересни са потретните описания на редица артисти
като Стоянка Мутафова,
Нейчо Попов, Григор Вачков,
Невена Коканова, Георги Калоянчев. В това занимание

немалка е и ролята на съставителя и редактора Георги Тошев. Книгата ще бъде

представена на 11 октомври от 18:30ч. в литературен клуб Перото в НДК.

>>НОВА
РОМАНТИЧНА
ДРАМА В ЕФИРА
НА БТВ

Романтичната драма Завинаги е новото постижение на
турската кино индустрия в
сферата на тв сериали, което
зрителите на бТВ ще могат да
гледат от 16 октомври. Част
от талантливия актьорски
състав е Йозджан Дениз любимецът на милиони жени.
Вълнуващата история за любов, амбиция и препятствия
ще прикове вниманието на
публиката от първите минути
до самия край. Главната
героиня – Сурея (в ролята
Аслъ Енвер), е музикален
талант с добра професионална реализация и скромен
начин на живот. Всичко обаче
се променя завинаги, когато
се влюбва във Фарук Боран
(Йозджан Дениз) - богат и
красив бизнесмен.

>>ТЕАТЪРЪТ НА БОРИС ЕЙФМАН С
ПРЕМИЕРА В СОФИЯ

>>ГАГА И БРАДЛИ ОТНОВО
ЩЕ СПОДЕЛЯТ ЕДИН ЕКРАН

След Ню Йорк, Пекин и Париж,
балетът на Борис Ейфман ще гостува
и в София на 23 октомври в първа
зала на НДК с постановката Евгений
Онегин. Отзвукът в авторитетните
американски издания за Борис Ейфман и световния успех на балетния
шедьовър Евгений Онегин е повече
от блестящ. Хореографът смело
експериментира с танцова техника и
музикални стилове, смесвайки класическа музика с рок и джаз. Музиката
в Евгений Онегин е съчетание на
класически творби на Пьотър Илич
Чайковски с рок музиката на Александр Ситковецкий - създател на легендарната руска рок група Автограф.
Балетът е по едноименния роман в
стихове на А. С. Пушкин.

След съвместната им
и толкова
запомняща
се актьорска
игра в Роди се
звезда, Лейди
Гага и Брадли
Купър отново
са събрани
от интересен
проект. Става дума за документалния филм за музикалния продуцент Марк Ронсън, който е работил с имена
като Ейми Уайнхаус, Майли Сайръс и Бруно Марс. Гага и
Купър ще бъдат едни от участниците във филма, които
ще разказват за работата си с Марк, когото Лейди Гага
нарича един от най-добрите музиканти и продуценти на
нашето време. Документалният филм ще бъде пуснат в
YouTube от 12 октомври.
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Дебютният филм
на Надежда Косева
- Ирина, получи номинация за наградите на Европейската
филмова академия
и EFA Productions,
които си извоюваха
статута на европейски Оскари. Лентата на българската режисьорка ще се
бори в категорията
за откритие, като
над 3600 професионалисти, членове на
Академията, ще гласуват за наградите.
Церемонията по раздаването им ще се
състои за 32-и път,
а заветната дата е
7 декември. Събитието ще се проведе в
германската столи-
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Ирина получи номинация
за европейските Оскари

ЖОКЕРА СПЕЧЕЛИ
$234 МИЛИОНА ЗА
ЕДИН УИКЕНД
Новия филм за Жокера с Хоакин
Финикс вече е касов хит, а печалбата му за първия уикенд на
голям екран успя да изненада
всички. Лентата спечели $93.5
милиона от прожекции в САЩ,
което е нов рекорд за октомврийска премиера. Филмът се
представи още по-добре и сумирайки американския приход
със световния, който е $140.5
милиона от прожекции в 73
държави, така че само за един
уикенд от прожекции донесе
на създателите си приход от
$234 милиона. Бюджетът на
лентата е 55 милиона, а филмовите анализатори твърдят,
че от Warner Bros имат повод за
сериозни наздравици.

ца Берлин. Ирина ще
бъде прожектиран
ексклузивно на 22
октомври от 20.00
в Дома на киното в присъствието
на част от основния творчески екип,
както и актьорите
Мартина
Апостолова, Христо Ушев,
Ирини Жамбонас, Касиел Ноа Ашер и други. Филмът тръгва в
киносалоните в цялата страна от 25 октомври.

Джъстин и Хейли се пуснаха по бельо
Джъстин Бийбър и
съпругата му - манекенката Хейли Болдуин-Бийбър, разбуниха
духовете с фотосесия
по бельо. Звездната
двойка остана по долни
гащи за новата рекламна кампания на Калвин
Клайн. Кадрите, заснети
за актуалната колекция
на бранда, затвърждават
статута на двойката като
една от най-горещите
в света на шоубизнеса.
На снимките канадският
изпълнител и нежната
му половинка демонстрират страстната си
привързаност един към
друг.

ГРЪЦКАТА СУПЕР ЗВЕЗДА НИКОС ВЕРТИС ИДВА В СОФИЯ
Супер звездата Никос Вертис ще изнесе грандиозен
концерт в България на 13 май 2020 г. в Арена Армеец. Хилядите му феновете у нас ще имат уникалната
възможност да се насладят на живо на харизматичния
изпълнител, да се докоснат до красотата на музиката
му и да чуят най-големите му хитове. Специално за
концерта залата ще се превърне в истински бузуки бар.
Определят Вертис като най-великия изпълнител на лаика – музикален стил, който е микс между традиционна
гръцка музика и поп и денс звучене. Той е един от найголемите, талантливи, обичани и желани съвремененни
изпълнители на гръцка музика. Преди броени дни
звездата стартира и голямо турне в Северна Америка.
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ХОРОСКОП

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

Лъвовете вземат нещата
в свои ръце. Без големи
усилия Везните осъществят
идеите си. Денят на
Водолеите ще бъде наситен
от срещи. Рибите да
бъдат добронамерени към
околните.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Ангажиментите
ви днес ще ви
сблъскат с некоректни партньори, които ще се опитат
да ви навредят. Развоя на
събитията обаче, ще обърне нещата във ваша полза,
благодарение на бързата
ви мисъл и реакции.

Изяснете си
проблемите,
преди да
пристъпите
към решаването им. Така
ще скъсите времето и
ще си спестите излишни
лутания. Бъдете търпеливи при изпълнение на
задачите си.

Без големи усилия ще успявате
да осъществявате идеите си.
Околните са запленени от
чара Ви и откликват с желание на предложенията
ви. Не изпитвате никаква
трудност при убеждаването в деловите преговори.

Имате доста
ангажименти
днес, затова
ще е добре
ако бъдете концентрирани и не се занимавате с проблемите на
околните.

Телец

Лъв

Скорпион

Като хора реалисти и без да
чакате изненади, ще вземете
нещата в свои ръце,
грижейки се за бизнеса,
дома, семейството и
развлеченията си. Има
задачи, които не търпят
отлагане, добре го знаете
и ще продължите с работата си по тях.

Материалното
Ви състояние се
стабилизира и
тази тенденция
ще продължи и в близките
дни. Имате по-голяма свобода на действие, като че
ли отдавна чакате подобна възможност. Можете да
проявите въображение
да изявите в пълна степен
потенциала си.

Водолей

Конкурентите
ви могат да ви
бъдат източник на
полезна информация. Вероятно сте наясно
с това, но днес бъдете особено чувствителни към нея.
Възможно е да получите
данни с помощта, на които
значително да повишите
приходите от дейността си.

Натрупаният
опит ще ви
подскаже
най-доброто
решение в завързана
ситуация днес. Не бъдете
прекомерно самоуверени
и ще се справите блестящо.
Възползвайте се от мнението на подчинените си, със
сигурност ще ви е от полза.

Възможно е да
се почувствате
отегчени поради прекомерната си заетост или от
нечие нежелано до вас
присъствие. В тази връзка възможностите ви не
са големи, но утехата е,
че скоро ще се освободите от тях.
Близнаци

С мощната
подкрепа на
обичаните от
вас хора, ще постигнете намеренията си
днес. Удовлетворени ще
останете и от развитието
на професионален или
бизнес-въпрос, имащ отношение към парите ви.

Дева

времето
Днес времето ще
бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 4°, а
максималната 23°.

Стрелец

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

Риби

Старайте се да сте
добронамерени
към всички, и
най-вече към
приятелите си. Съмненията,
които ви измъчват, ако не са
потвърдени, са плод на мнителността ви. Освободете се
от тях, защото се натоварвате
и това ви пречи да сте адекватни и полезни на себе си.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ

0878 225 395
reklama@19min.bg

min: 4о max: 20о

Варна

min: 11о max: 20о

min: 4о max: 22о

Перник

Пловдив

Бургас

min: 10о max: 19о
min: 6о max: 21о

min: 6о max: 19о
Сандански

Кърджали

min: 7о max: 21о

min: 4о max: 18о

избори – все едно дали през ноември или
декември. Той получи подкрепа от лидерката на Юнионистите от С.Ирландия
Арлин Фостър, според която: „Да се иска
от Обединеното кралство да остави
част от суверенната му територия под
диктата на чужда организация, от която
не е част, е лудост. Никое британско
правителство не може да се предаде
под такова условие“. Тя обвинява Дъблин – южната република на Ирландия,
че поставя капани. При това положение
ЕС отказа да подкрепи мнението на
Меркел като позиция на целия Съюз и
допълни, че Добрият Петък на раздяла
остава като опция.

ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:

min: 1о max: 18о

min: 4о max: 18о

трова да отплава. Президентът на
ЕС Туск нарече това „слепешка игра
на обвинения, в която е заложено
бъдещето на Европа, сигурността и
интереса на народа“. За да удари
шамар и на САЩ, говорител на
Меркел коментира, че потвърждава за разговор на канцлера с
Бо, но немското правителство
не публикува конфиденциални беседи.
От Даунинг Стрийт 10 пък публикуват
документ, озаглавен Готови за Брекзит
с цели 150 страници. Отговорникът
по темата Майкъл Гоув заяви в парламента като представи доклада: „Топ
приоритет на този кабинет е Брекзит на
31 октомври със сделка или без. Бихме
предпочели да стане със сделка, след която
да продължим да работим енергично по
евентуалности. Но правителството ни е готово за всякакви предизвикателства, както
и има ясна представа за възможностите.
Според опозиционния Гардиън премиерът
е готов във всеки момент на предсрочни

МИЛЕНА САВОВА

Русе

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 6°,
максималната 19°.

Ново напрежение се появи между Англия
и ЕС за Брекзит. В разговор с премиера
Борис Джонсън, немският канцлер Меркел
се е заканила да сложи вето, ако Северна Ирландия не остане в Европейския
митнически съюз. Тя е заявила, че Лондон
може да напусне, но трябва да остави
тази част от своето кралство под опеката
на Брюксел по отношение на стоките и
услугите, от които се събират данъци, мита
и такси там. Досега спорът беше да има или
да няма твърда граница между северната
и южната част на Зеления остров. „Искат
да развалят хубавата петъчна сделка“,
коментирал пред министрите Джонсън,
ако се вярва на авторитетния Гардиън,
защото преди това бил убеден, че почти
е готов и в края на деловата седмица
ще довърши успешно преговорите с
ЕС. Той ги улесни за себе си като обеща
вето върху целия 7-годишен бюджет
на Съюза за новия програмен период
плюс отцепника Фарадж за британски
еврокомисар, ако Брюксел не пусне Ос-

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

Издателят не носи отговорност
за съдържанието на
публикуваните в изданието
цитати и рекламни материали.
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МЕРКЕЛ СЛАГА ВЕТО НА БРЕКЗИТ, АКО ЛОНДОН
НЕ КЛЕКНЕ ЗА МИТНИЦИТЕ НА СЕВ. ИРЛАНДИЯ

arnaudov@19min.bg

Видин

Велико Търново

В Перник ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 6°,
максималната 21°.

София 1000,

Денят Ви ще
бъде наситен на
срещи. Разностранните Ви
контакти ще породят у
Вас интересни идеи и
планове. С присъщата си
практичност и разумност
за Вас няма да е трудно
да прецените положителните и отрицателните
страни на бъдещ проект.

София

В Бургас ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 10°,
максималната 19°.

Излиза от 01.09.2008 г.

Изданието използва снимки от

В София ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 4°, а
максималната 18°.

Във Варна ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 11°,
максималната 20°.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

www.19min.bg
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ВРЕМЕ

К

акто 19 минути пише от
доста време,
откакто
е
втори в рейтингите,
Сергей Шойгу – руският
министър на отбраната с маршалска звезда
на пагона, е смятан за
най-вероятен наследник
на Владимир Путин при
изтичането на мандата му като президент
през 2024 г., четвърт
век след неговото въз-

Шойгу ще бъде наследник
на Путин, отснето
царяване в Кремъл. Това
беше официализирано с
разпространяването
на негови снимки, заедно с държавния глава по
време на малката му
ваканция в Сибир преди
рождения ден на властелина. Досега той беше
фотографиран в тандем с премиера Медведев, комуто и отстъпи
президентското кресло
през 2008 г., за да си го
върне обратно през 2012

г. А сам да изкара един
мандат като премиер.
Заради огромната прилика на екстериора и
стилистичната идентичност на дрехите
им, двамата герои на
фотосесията, разпространена във всички световни медии бяха хумористично оприличени на
наградения при премиерата си във Венеция легендарен филм Планината Броукбек.

По-интересно е обаче
какво бъдеще се очаква
за Путин, който тази
година празнува 20 години от вземането на
властта в Москва?
Според най-независимите руски медии
като канала РТВИ,
много вероятно е Владимир Владимирович
да застане начело на
Съюзната
държава
Русия – Беларус. При
посещение на премиера

Медведев в Минск при
Лукашенко двете правителства вече започнаха
работа по сливането
на основни функции на
управление на общия
търговски, трудов, дигитален, транспортен,
комуникационен, митнически пазар. При това
обаче двете столици
запазват суверенитет
и собствена политика
в области като дипломацията, но с единна
отбрана и сигурност,
гарантирана и от Евразийския съюз, на който
са съоснователи. Засега проблем от страна
на Беларус е отказът
за създаване на руска
военна база на територията на страната,
която да пази Русия от
евентуални атаки от
новите американски ракети в съседна Полша и
старите в Унгария.

>>ШВЕДСКИЯТ КРАЛ ОТРЯЗА 5 ВНУЦИ ОТ БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА
Кралят на Швеция Карл XVI Густав, известен с това, че кара колело в столицата си
и сам шофира извън нея, при което чинно
си плаща глоби, ако наруши правилата,
реши, че петима от внуците му нямат право
повече на държавна издръжка. Той обле-

кчи данъкоплатците от разходите, колкото
и скромни да са те, особено в сравнение
с харчовете на британците за техните
безбройни принцове и принцеси, на
всички деца, които не са престолонаследници по линия на първородната му рожба.

73-годишният крал, който управлява вече
46 години една от най-благоденстващите
под негова власт държави в ЕС и в цял свят,
постепенно се отказва от повечето атрибути на монархическата власт. И се радва на
огромната любов на своите поданици.
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Лежал 12 години в затвора
срещу Кобрата на 9 ноември
Пулев залага
статута си на
претендент
за световната
титла срещу
американеца
Райдъл Букър
Лежалият 12 години в затвора Райдъл
Букър ще бъде следващият съперник на
Кубрат Пулев, обяви
ESPN. Двамата ще се

бият на 9 ноември във
Фресно, щата Калифорния (САЩ). Датата се знаеше отдавна,

но до този момент
липсва официална информация с кого ще
кръстоса ръкавици Ко-

брата. Първоначално
бе обявено, че съперник на българина ще
бъде
австралиецът
Марк де Мори.
Mесец преди битката обаче австралиецът е отказал да се
качи на ринга срещу
българина и от щаба
на Пулев е трябвало да
пристъпят към резервен вариант.
Така Кубрат ще се
бие с 38-годишния американец Райдъл Букър.
Все още договорката
е само устна и двете
страни не са подписали. Очаква се официално потвърждение в
близките дни, но новината се потвърждава
пред американското
издание от двама източници, близки до организацията на двубоя.
Райдъл Букър е бил
зад решетките от
9 септември 2005 г.
до 9 август 2017 г. за
притежание с намерение за доставка на
1 килограм кокаин. До
влизането в затвора
Букър е с 25 победи и
1 загуба от Джеймс
Тони. След излизането
си на свобода той има
4 успеха и 1 загуба от
Джърмейн Франклин. В
последния си мач през
юни нокаутира Диюли
Аристид.
Битката между Пулев и Букър ще е подгряваща за галадвубоя на вечерта на 9
ноември между Джамел
Херинг и Ламонт Роуч
във Фресно. Всички мачове ще се играят на
стадиона в калифорнийския град, който
се ползва предимно за
бейзбол.
Последният мач на
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БЕРБАТОВ СЕ
ЗАВРЪЩА НА
ТЕРЕНА ЗА
БИТКАТА НА
ЧЕРВЕНИТЕ
Димитър Бербатов се
завръща в игра за демонстративен турнир
в Сингапур, в който ще
участват ветерани на
Манчестър Юнайтед,
Ливърпул, както и
националният отбор
на страната.
Надпреварата е наречена Битката на червените
и ще се проведе на 16
ноември.
Бербатов е потвърдил
участие и ще излезе на
терена редом до други
именити футболисти
от близкото минало
като Теди Шерингам,
Уес Браун за Юнайтед и
Йежи Дудек, Йон Арне
Рийзе, Дитмар Хаман за
Ливърпул.
„Все още ми се играе
футбол и съм развълнуван, че отново ще получа шанс да изляза на
терена. Надявам се и да
вкарам някой друг гол“,
каза Бербатов, цитиран
от местните медии.

Пулев пък беше през
март, когато победи
румънеца Богдан Дину.
Българинът
залага
статута си на задължителен претендент
за световната титла
на IBF. Победителят
от неговия мач ще се
бие с Анди Руис или Антъни Джошуа до края
на май 2020 г. за шампионския колан.

1 103 228 лв. европейски
пари е получила фирма, собственост на съпругата на
кмета на Златоград Мирослав Янчев. Става въпрос за
средства по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 за изграждането на овцеферма.
През месец юни 2017 г. Мирослав Янчев, в качеството си на кмет на община
Златоград, внася за гласуване в местния Общински
съвет изработването на
ПУП-ПП и учредяването
на сервитут и право на
строеж на фирма Златна
ферма ЕООД, собственост
на неговата съпруга.
Пред местна телевизия
лично Мирослав Янчев потвърждава, че Златна ферма ЕООД е собственост на
жена му, но не вижда да
има конфликт на интереси в това, че той е кмет и
с неговия подпис се дават
необходимите разрешения
за усвояването на над милион лева в полза на член
от неговото семейство.
Според сигнал на жители на
Златоград, освен усвоените
евросредства, по време на
строителството на обекта, собстевност на фирмата на съпругата на Янчев,
са забелязани работници и
машини на общината, които да извършват строителни работи.
Оказва се, че съпругата на
Янчев няма опит в подобни
дейности и това е първият
й проект. Лично кметът на
Златоград потвърди в едно
свое интервю, че жена му е
регистриран отскоро земеделски производител, който
до този момент не се е занимавал с подобни дейности. Интересно в случая е
как с една кметска заплата
кметът на Златоград и неговата съпруга имат пари
за съфинансирането на въпросния проект, което е в
размер на близо 700 000 лева.
Това не е първият скандал около градоначалника
на Златоград. През 2008-а
година името му беше замесено в скандал с класи-
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1 103 228 лв.
“гушна” жената
на кмета на
Златоград

рането на фирма ВАЛЗАХ
на Владимир Енчев - близък
приятел на Янчев, който
извършва ремонтни дейности на местни училища. В
офертата за смяна на дограма тогава Енчев посочва
гаранция за дограмите на
прозорците 25 години. При
условие, че производителят,
от когото той ги купува,
им гарантира 10 г. живот.
Това е най-дребното разминаване на информация
в офертата на Владимир
Енчев с действителността. Заради неточности в
документацията и съмнения за незаконно проведен
търг, на 6 август 2008 г. с

решение № 387 Комисията
за защита на конкуренцията отменя резултатите
от конкурса и връща процедурата за ново разглеждане
на офертите. Авансовото
плащане по проекта, което
се равнява на 20 процента
от цялата сума обаче вече
е направено. И вместо да
спази закона, кметът
бързо внася 200-те хиляди
по сметките на ВАЛЗАХ
по силата на един изцяло
незаконен договор за извършване на ремонтите в
трите училища.
През 2017-та година избухна скандал, в който
бяха замесени бившият об-

ластен управител на Смолян и настоящ депутат
от ГЕРБ Недялко Славов,
кметът на Златоград Мирослав Янчев и тяхната
съгражданка Дарина Сарелска – шеф на Новините
в Нова телевизия. Тогава
ден след като разследващият журналист и автор на
предаването Разследване
по Нова ТВ Васил Иванов
съобщи, че напуска работа,
той даде пресконференция
заедно с шоумена Слави
Трифонов, където изнесе
скандални факти за упражняването на цензура върху медията от страна на
Славов и сие.

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 /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Културното наследство на
България документален филм
/3 част/
14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
14.45 Капри тв филм /75 епизод/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Местни избори 2019: Диспут
пряко предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Потомци на слънцето тв филм
/14 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 3 тв филм /11
епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Потомци на слънцето тв филм
/14 епизод/п/
03.25 Капри тв филм /75 епизод/п/
04.15 Законът на Дойл 3 тв филм /11
епизод/п/(12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.3 еп.18
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.29
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.6 еп.59
16.00 „Едно голямо семейство“ сериал, с.2 еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg

09.10.2019
брой 2354

КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА ВРЕМE

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

ТВ ПРОГРАМА
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13 еп.108
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от Рая“ сериал, еп.103
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.8
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.2 еп.18
01.30 „Вътрешна сигурност“ сериал, с.6 еп.8
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
16.30 „Зов за завръщане“ - екшън с
уч. на Арнолд Шварценегер,
Шарън Стоун, Рони Кокс, Рейчъл
Тикотин, Майкъл Айрънсайд
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 „Терминатор“ - екшън с уч. на
Арнолд Шварценегер, Линда
Хамилтън, Майкъл Бийн, Пол
Уинфийлд, Ланс Хенриксен и др.
00.15 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5 /п/
01.10 Еротичен телепазар
03.15 „Национална лотария“ /п/

KinoNova
05.45 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
06.40 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 1
08.45 „Анабел Хупър и призракът
от Нантъкет“ - приключенски филм с уч. на Бейли
Мадисън, Робърт Капрон,
Рейчъл Решеф, Маврик
Морено и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Сън наяве“ - романтичен
филм с уч. на Джени Гарт,
Камерън Матисън, Мери Кей
Плейс, Кристин Бут и др.
14.00 „Талантливият мистър Рипли“ - криминален трилър с
уч. на Мат Деймън, Гуинет
Полтроу, Джуд Лоу, Кейт
Бланшет, Филип Сиймур
Хофман, Джак Девънпорт,
Джеймс Ребхорн, Филип
Бейкър Хол, Селия Уестън
и др.
17.00 „Херкулес“ - приключенски екшън с уч. на Дуейн
Джонсън, Джон Хърт, Иън
Макшейн, Руфъс Сюъл,
Ребека Фъргюсън, Джоузеф
Файнс и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ риалити сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8
21.00 „Костенурките Нинджа: На
светло“ - приключенски
екшън с уч. на Уил Арнет,
Мегън Фокс, Лаура Лини,
Ноел Фишер, Стивън Амел,
Тейлър Пери и др.
23.15 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
00.15 „Добре дошъл у дома“ драма с уч. на Люк Пери,
Ерика Сера, Дарси Лори,
Майкъл Тайджен, Грейм
Дъфи и др. /п/
FOX
05.15 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 16
06.00 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 6
06.20 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 5
06.40 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 6
07.05 Малкълм - първи сезон, еп. 6
07.35 Малкълм - първи сезон, еп. 7
08.00 Черният списък - втори
сезон, еп. 16
08.55 Под наблюдение - първи
сезон, еп. 4
09.50 Кости - първи сезон, еп. 15
10.45 Хавай 5-0 - седми сезон ,
еп. 11
11.40 Силна година, еп. 1
13.30 Магнум, еп. 4
14.25 Касъл - първи сезон, еп. 3
15.15 Под наблюдение - първи
сезон, еп. 5
16.10 Черният списък - втори
сезон, еп. 17
17.10 Кости - първи сезон, еп. 16
18.05 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 7
18.35 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 8
19.00 Малкълм - първи сезон, еп. 8
19.30 Малкълм - първи сезон, еп. 9
20.00 Хавай 5-0 - седми сезон ,
еп. 12
21.00 Единакът, еп. 1
23.00 Магнум, еп. 5
23.50 Касъл - първи сезон, еп. 4
00.50 Малкълм - първи сезон, еп. 8
01.15 Малкълм - първи сезон, еп. 9
01.45 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 16
02.25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история - първи

сезон, еп. 1
03.15 Демоните на Да Винчи трети сезон, еп. 3
04.05 Кости - първи сезон, еп. 16
04.50 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 6
btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7
еп.9, 10
08.00 „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.
09.45 Телепазар
10.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ - сериал, с.7 еп.11 13 (последен)
13.00 Телепазар
13.15 „Обетована земя“ - драма
(САЩ, ОАЕ, 2012), режисьор
Гюс Ван Сант, в ролите: Мат
Деймън, Франсис Макдорманд, Джон Кразински, Хал
Холбрук, Тайтъс Уеливър,
Роузмари ДеУит, Скут
Макнеъри и др.
15.30 „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.
18.15 Телепазар
18.30 „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.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Престиж“ - психотрилър
(САЩ, Великобритания,
2006), режисьор Кристофър
Нолан, в ролите: Хю
Джакман, Крисчън Бейл,
Скарлет Йохансон, Анди
Съркис, Дейвид Бауи, Ребека
Хол, Пайпър Перабо, Майкъл
Кейн и др.
23.30 „Зона на замръзване“ фантастика, екшън (САЩ,
2017), режисьор Джон
Маккарти, в ролите: Мартин
Къминс, Кирстен Робек, Ник
Пърча, Сара Дежарден, Стив
Бейсик и др.
01.15 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7
еп.11, 12
03.15 „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+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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 Хрътката - сериал, криминален
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Видимо и невидимо - коментарно предаване за измеренията
на свободата с Калин Манолов
/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 Операция История - предаване с
Росен Петров /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова
и Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок
с Живка Попатанасова и
Христо Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Insider с Бисер Варчев /п./
14.30 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /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 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
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 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Бра. Село. Каски. Ласка. Кик. Демир. Баро. Жалабер. Ен. Елит. Ми. Иск. Солун. Ока. Тенис. Укор. Ски. Манас. Отар. Бишкота. Ре. Каре. Ан. Боа.
Алара. Червило. Дано. Она. Пчела. Арам. Ин. Рана. Об. Пиле. Ер. Уно. Отава. Яка. Стакан.
Отвесно: Бележник. Абебе. Чибук. Лама. Сауни. Орден. На. Босилек. Кашкавал. По. Крал. Тоска. Инари. Ака. Бисер. Орало. Алот. Бетон. Отела. Ането.
Оскар. Листа. Ора. Ак. Кир. Муска. Арена. Ева. Никотин. Ирина. Амиран..
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МОМЧЕТО С
КРАТУНКАТА

:) :P :D

Норвежци, които
не ядат деца се наричат Норвегани.
Иван Петрински
:) :P :D

Чешмата в градинката
Кристал отново е на
старото си място, а
на нея е монтирана
бронзова пластика,
наречена Момченцето с
кратунката.
Малката фигура е
реплика на оригинал
на Васил Зидаров.
Пластиката е
открадната преди
десетилетия и сега
е възстановена по
изображения на
фотографии от 1925 г. в
работилницата за скулптура
на Марин Марков. Захариев
е автор и на бронзовите
сърнички, поставени
наблизо.

Бате Гошо:

>>СУДОКУ
лесно

Хан Аспарух
минал Дунава,
забил меча
в земята и
казал: "Тук
няма такава
държава!"

Усмихват ми се мазно
от плакати,
най-различни кметски кандидати...
Благославяме ги с
Пешо двамата,
с оня израз, дето
свършва с мамата!
Митко Динев

умерено

Чухте ли, бре? Когато Мая започва
да лъже, и Корнелия млъква!
Евгени Петров
:) :P :D

Истинските приятели са тези, с които
мразиш едни и
същи хора.
:) :P :D

Фрази, които никога
не трябва да казвате по време на спор
с жена:
1. Толкова си
сладка, когато си
ядосана.
2. Сещам се защо си
такава: коя дата от
месеца сме днес?
3. Бившата ми
никога не правеше
скандали.
4. Извинявай, почва
второто полувреме.
После ще се разправяме.
5. Ядосана си
просто защото си
напълняла.
6. Нямаш ли нещо

за пране, или някаква друга работа?
7. Същата си като
майка ти
:) :P :D

Ако не си си правил във фейсбук
тестове "в каква
къща ти подхожда
да живееш, "на коя
холивудска звезда
приличаш" и "коя
велика личност е
преродена в теб"
- животът ти е бил
напълно пропилян.
Иво Сиромахов
:) :P :D

Още не мога да си
простя, че не исках
да спя в детската
градина...
:) :P :D

Не се подигравай
на баба си!
- Защо?
- Баба ти е била на
фронта.
- Е, и?
- Баба ти може да
убива!
:) :P :D

- Ще ти разкажа
един виц, ще напълниш гащите от смях!
– Докторе, хайде
стига сте се шегували с диарията ми…

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

