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Цецо на
хоро с
Артекс
>>БАНКЕТ БЕЛЯЗА КРАЯ
НА АПАРТАМЕНТГЕЙТ
БЪЛГАРИЯ.стр.2

„Събраха се! Под звуците на Псалм 91 Цветан Цветанов и архитект
Мирянов от Артекс отпразнуваха снощи края на Апартаментгейт.
Всичко е точно, няма незаконни доходи, няма пране на пари,
няма злоупотреба с власт... Частният асансьор си работи. Само
Пацо загази с барбекюто, но ще спести от закуски във Валенсия.
Отляво-надясно: Веско Маринов - певец, арх. Мирянов
собственик на строителната фирма Артекс, Николай Колев
- кумец на Цветанов и Цветан Цветанов - евроатлантик“,
написа и показа Биволъ .

Цветанов + Артекс = ВНЛ
$ $

Най-голямото виенско колело
в Европа пускат в Москва

Кучетата удължават живота
на собствениците си

Създателите на Барби пускат първата безполова
кукла на пазара

$8 млрд. обезщетение за мъж, който се сдоби с
женски гърди

5G мрежите крият опасности за националната
сигурност, сочи доклад

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Цветан Цветанов и
архитект Пламен Мирянов от Артекс заедно
кършат снага на народна музика, вечерта на
7. 10 понеделник срещу
вторник, става ясно
от публикация на Биволъ. Медията публикува
и снимка за доказателство. “Всичко е точно,
няма незаконни доходи,
няма пране на пари,
няма злоупотреба с
власт. Частният асансьор си работи”, пише
Биволъ в описанието
към поста си.
Припомняме, че през
май Цветанов подаде
оставка след гръмкия
имотен скандал във
властта. Тогава стана
ясно, че той притежава
луксозен апартамент
с личен асансьор в сграда на Артекс - собственост на арх. Мирянов.
Същата фирма е спечелила от наложена от

БЪЛГАРИЯ
НОВИНИ
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Банкет беляза края
на Апартаментгейт
него и ПГ на ГЕРБ промяна в закона. Имотът
в столичния кв. Лоценец, на ул. Латинка бил
придобит на невероят-

но занижената цена от
630 евро за кв. м., при
реална стойност от
3000 евро на квадрат.
Артекс продава жили-

щето на бившия ГЕРБер със загуба от 100 000
лв. и асансьора за подарък - още толкова пари.
Облагодетеслтвани се
оказаха и други ключови
фигури от управляващите, сред които бивши
министри и техни зам.-

>>КАРЛОС КОНТЕРА, ВМРО: ОБЩЕСТВЕНИЯТ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ
ТРЯБВА ДА СЕ РЕОРГАНИЗИРА НАПЪЛНО
За нас от ВМРО градският транспорт
трябва да се реорганизира напълно.
Купуването на нови превозни средства е
само част от решаването на проблемите.
Каква е ползата от нови автобуси, ако
през половината ден седят по гаражите?!
Не можем да чакаме т.нар. тикет система
и тогава едва да започваме да мислим в
посока подобряване на разписанията.
Над 50% от столичани се возят с автобуси. Там трябва да насочим усилията.
Формулата е повече курсове, по-малки
интервали на движение, промяна на
маршрути на линии и нови автобусни
линии.
Две конкретни предложения на ВМРО
– експресна автобусна линия от Летище София до Централна гара. Тя да се
обслужва от нови газови автобуси, които
вътре в кабината имат багажници за
куфарите на пътниците. Да спира на тричетири места, за да се движи бързо.
Другото предложение е ноа автобусна
линия с 24-метрови електрически автобуси по Южната дъга на околовръстното
– между МС „Бизнес парк“ и МС „Витоша“.
Така ще разтоварим 111-та линия и ще

дадем удобен транспорт на десетките
хиляди софиянци, които работят в този
район.
За другите разписания – Дирекция
„Обществен транспорт“ на ЦГМ не е
ефективна. Лично аз съм недоволен
от тяхната работа. Много пъти съм
предлагам промяна в разписанията по
настояване на граждани, чувам непрекъснато „не може“ и „няма как да стане“.
Имам чувството, че умишлено съботират
процеса. Факт е, че директорът там е
с много голям опит и може би това е
проблемът. Мисли стериотипно, схоластично, не иска да проумее, че няма как
рейсовете да са на по 20-30-40 минути и
да твърдиш, че това е нормален градски
транспорт. От ВМРО ще искаме промени
в тази дирекция, да дойдат млади хора
да работят и да променим разписанията.
Смятам, че следва да се разработи
цялостна схема за довеждащ, квартален транспорт, който да се обслужва от
малки газови автобуси. Целта е да се разтоварят основните автобусни линии и да
се осъществява бърза и удобна връзка
между кварталите и метростанциите.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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Цецо на хоро с Артекс
ове. Оказа се, че само година по-рано от ГЕРБ са
внесли промени в закон,
позволил на въпросната
Артекс да строи небостъргач в София. Цветанов обаче отрече да
има обвързаности. Нямал общо с Мирянови.
Снимката, качена от
Биволъ обаче показва
друго.На нея се вижда,
че барабар с Цветанов и
Мирянов, рамо до рамо
са и певецът Веселин
Маринов, цветановия
кум Николай Колев, който е и съпруг на Ваня
Колева, зам.-министър
на спорта с апартамента в същата сграда на
Артекс.
Не е ясно дали Маринов е зарадвал гостите
на банкета поне с една
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своя песен, но по всичко
личи, че е запазил близките
отношения с патрона си.
Припомняме, че славеят на
ГЕРБ изпадна в немилост
след гръмката си абдикация в края на май Цветанов. „Не искам повече Веско
Маринов да ми пее”, заяви
премиерът Бойко Борисов
в края на май. След такова
отсвирване беше предвидими чия страна ще заеме
певецът. „Огорчен съм от
думите му”, обяви той тогава.

Хорото, като изразно
средство тук не е случайно, тъй като Цветанов
явно е стар почитател на
фолклора. Оказва се, че бившият зам.-шеф на ГЕРБ
стои зад канала Българе,
който излъчва предимно
фолклорна музика, но залага и на националистическите лозунги. Преди месеци
ансамбъл Българе успява да
закупи цяла телевизия. Същевременно самият Цветанов не крие от години
близкото си приятелство

с продуцента и шеф
на колектива Христо
Димитров, благодарение на когото всяка
година се организира и
прескъпият фестивал
в Жеравна, където пък
бившият депутат от
ГЕРБ е неизменен гост
в народни носии. Именно 50-ият рожден ден
на шефа на Българе е
поводът, събрал Цецо и
Артекс. Фирмата е основен спонсор на ансамбъла и телевизията му.
По данни на Lupa.
bg: „Цветанов лично
съдействал на Димитров за пускането на
кабеларката, като се

>>25% У НАС СА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
„В България около 25% от
населението е със затлъстяване”, заяви на пресконференция
проф. Здравко Каменов – шеф
на Клиниката по ендокринология в УСБАЛ Александровска
по повод Световния ден за
борбата със затлъстяването.
Това ни поставя на едни от
първите места в Европа. По
думите му в развитите страни

около 1/3 от населението е с
наднормено тегло. Проф. Каменов е категоричен, че сериозен проблем е покачване на
затлъстяването в ранна детска
възраст. „Динамиката е тревожна”, посочи той. Редукцията
на теглото само с от 5 до 10%
води до намаляване на риска
от диабет и сърдечно-съдови
заболявания, поясни той.

>>ОТНОВО ЛИПСВА ИНСУЛИН
Пациентските организации Заедно с теб алармират за липса на
лекарство за диабет. В организацията са постъпили три сигнала за
липса на инсулин Хумалог. Два от тях са от лекар ендокринолог и
пациент с диабет от Варна, а третият сигнал е от София.
От пациентските организации посочват, че сигналите са за нередовност и отказ от края на септември, както и за липса на медикамента
през октомври, като от аптеките са обяснили, че евентуално ще
заредят в края на месеца.
Поради тази причина от Заедно с теб призовават МЗ да предприеме
спешни мерки за осигуряване на жизненоважния инсулин.

говори от месеци в централата на ГЕРБ, че
най-вероятно е пуснал
дебели връзки за лицензирането й. Официално
бизнесдамата Весела
Барбукова стои зад
телевизията, като купуването на честотата м.г. е нейно дело. Тя
я обяви за сестринска
на нейната Ин Лайф.
Всеизвестен факт е,
че Барбукова и Цветанов са близки семейни
приятели, като двамата не пропускат да
се снимат заедно на
етнофестивала на носиите в Жеравна всяка
година“.

>>ИСКАТ ФОНД
СЕВЕРОЗАПАД В
БЮДЖЕТ 2020
Граждани искат създаване на Държавен инвестиционен
фонд Северозапад,
за който да се
предвиди финансиране в Бюджет 2020.
„Мерки за региона
не се вземат, а
Северозападна България продължава
да се обезлюдява”,
заявиха представителите на инициативата. Те се срещнаха
с депутати от БСП.
„Регионалните различия в България
се задълбочават,
в някои райони
те се превръщат в

заплаха за националната сигурност”,
заяви лидерът на
Левицата Корнелия Нинова. „Ще
отстояваме техните
искания”, закани
се тя.
Със средствата
от фонда трябва
да се осигурят
инвестиции, висше
учебно заведение
или филиал на
ВУЗ, 10 минимални
заплати за раждане
на дете в региона
и др. Петицията е
внесена в комисията за петициите на
гражданите.

>>АЛФА РИСЪРЧ: ФАНДЪКОВА ВОДИ БИТКАТА С 36,3%
Кметът на София Йорданка Фандъкова води изнорната надпревара
и би поличила 36,3% от гласовете,
сочи проучване на Алфа Рисърч,
която се слави с точните си прогнози. Тя е следвана от Мая Манолова,
която събира вота на 34,6%. Резултат
от над 37% и 0,5% разлика в полза
,
на кмета показа и анкетата на 19 в
понеделник. Проучването на Алфа е
проведено в периода 3-7 октомври.
Във вота за общински листи ГЕРБ
събира 32,1%, докато БСП получва
21,4%. Засега никой не получава
достатъчно за мнозинство в бъдещия с СОС.

ВМРО пък отбелязва двоен пробив
– увеличава резултата си за общинската листа 6,1% и постига четвърта
позиция за кметската надпревара
6,9% вот за Ангел Джамбазки.
Затвърждаване на силните позиции

на Демократична България,
постигнати на европейските
избори – 15,5% вот за общинска
листа и 10.7% за нейния кандидат за кмет Борислав Игнатов
Останалите 15 участници събират
сумарно малко под 7% от вота на
твърдо решилите да отидат до
урните.
Заявената избирателна активност
достига 45,3%. Тя е вече с около
4% по-висока от тази през 2015г. и
по всяка вероятност ще запази, а
вероятно и надвиши тази стойност,
поради по-високата мобилизация
на избирателите.
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>>България ще
подкрепи С.
Македония за ЕС
България ще подкрепи
започването на преговори
членство в ЕС на С. Македония, заявиха от Министерството на външните
работи. Страната ни обаче
ще настоява да се спазват
определени условия за
добросъседство, заложени
в рамкова позиция, одобрена от правителството.
Външният министър Екатерина Захариева съобщи
пред журналисти в МС, че
правителството е одобрило
позиция във връзка с така
наречения Пакет Разширяване - предложението за
започване на преговори за
членство в ЕС с С. Македония и Албания.
„България подкрепя
започването на преговори с двете държави като
подчертава, че разделянето
им би било грешка, която
би могла да доведе до
нестабилност в региона”,
заяви тя.
В позицията, приета от
МС, по отношение на С.
Македония, се набелязват
междинни и крайни цели
по време на преговорния процес. България
настоява С. Македония да
декларира с вербална нота
страните членки на ООН,
че по отношение на така
наречената езикова клауза,
независимо от Преспанския договор, се изпълнява договорът с България
в неговата цялост. Също
така страната трябва да
задейства процес на реабилитация на жертвите на
югославския комунистически репресивен режим,
репресирани поради
българското си самосъзнание. С. Македония трябва
да премахне от табели и
надписи на паметни плочи,
сгради на текстове, насаждащи открита омраза към
България.
По отношение на смесената експертна комисия
трябва да се постигнат
конкретни резултати
относно важни личности
и събития в периода до
1944 г. за общата ни история, каза Захариева.
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ВСС дава цялата
информация за Гешев
на Лозан Панов

А

тестационната
комисия към прокурорската колегия на
ВСС ще предостави на председателя на ВКС
Лозан Панов събраната за
Иван Гешев информация по
делата му, както и изготвените от него обвинителни
актове.
Това гласуваха единодушно
11-те членове на прокурорската колегия на заседанието си днес. Решението е по
повод това, че на 3 октомври Панов поиска в писмо

Единодушно и без дебат
колегията допусна до
изслушване единствения
кандидат за нов главен
прокурор
до главния прокурор Сотир
Цацаров повече сведения за
изготвените от кандидата
за главен прокурор обвинителни актове, както и как
са приключили делата по
тях. Според доклада на Ко-

мисията по атестацията
и конкурсите от 2006 г. до
2014 г. Гешев е написал 230
обвинителни акта, а по изработени от него актове са
осъдени 233 души.
Единодушно и без дебат

>>АВТОБУС СЕ
ЗАБИ В ГАРАТА
В СОФИЯ
Автобус на Юнион Ивкони
се блъсна челно в софийската автогара. Свидетели
споделиха снимки във
Фейсбук, съобщи Монитор.
Сигналът за блъснат автобус
в района на Централна
автогара е подаден вчера
около 13.00 ч., съобщиха
от СДВР. При инцидента
няма пострадали, има само
материални щети - счупени
стъкла както на гарата, така
и на автобуса.
Прилошаване на водача
е основната причина за
инцидента с катастрофиралия автобус на автогара
Сердика, заяви маркетинг
директорът на автобусната
компания Весела Смилец,
предаде БГНЕС.
Няма пострадали граждани.
Има единствено материали
щети. Запитана дали автобусът е минал технически
преглед, Смилец отговори,
че всичко е било изрядно.
Международният автобус
пътува по линията СофияМирандела, Португалия.

Прокурорската колегия на
заседанието си днес допусна
до изслушване единствения
кандидат за главен прокурор Иван Гешев, което ще се
проведе на 24 октомври.
Точката бе първа в дневния ред на магистратите
и само за няколко минути
те одобриха положителните доклади на Комисията
по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към колегията, които са публикувани на
сайта на ВСС от месец.

>>НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АВСТРАЛИЯ РАСТЕ
Австралийското Министерство на
външните работи обвини българското правителство в погрешна
интерпретация на коментара на
австралийския посланик за Джок
Полфрийман, пише Сидни морнинг
хералд и разказва, че напрежението между двете страни се изостря
заради австралийския гражданин,
задържан в България.
Във вторник австралийският дипломат, акредитиран за България

Джон Филпс се срещна с официални български представители (б.р.
министъра на правосъдието Данаил Кирилов и главният прокурор
Сотир Цацаров) по повод делото
на Полфрийман. След съдебното
решение за предсрочно освобождаване на Полфрийман австралийският външен министър Марис Пейн
лобира пред българското правителство за връщането на Полфрийман
в родината му. Миналата седмица тя

каза, че Австралия ще е много разтревожена, ако "фактори извън нормалните правни норми, действащи в
България, играят роля в случая".
В коментар, който изглежда противоречи на казаното от сенатор
Пейн, българското Министерство на
правосъдието разпространи изявление след посещението на Филпс,
в което се намеква, че Австралия
няма притеснения относно правния
процес около Полфрийман.
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>>КРИСТАЛИНА: ИДЕ ЗАБАВЯНЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА
ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ ВЛИЯНИЕТО НА
ТЪРГОВСКИТЕ КОНФЛИКТИ СЕ РАЗПРОСТИРА
НАВСЯКЪДЕ И СТРАНИТЕ
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ГОТОВИ ДА ОТГОВОРЯТ, КАЗА
КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА
В ПЪРВАТА СИ РЕЧ КАТО
УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
ВАЛУТЕН ФОНД. ТЯ

СЪЩО ТАКА ПРИЗОВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ
НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ
ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ
ЗА СПРАВЯНЕ С ДРУГОТО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ПРЕД ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА: ИЗМЕНЕНИЕТО
НА КЛИМАТА. “ПРЕЗ 2019
Г. ОЧАКВАМЕ ПО-БАВЕН
РАСТЕЖ В 90% ОТ СВЕТА.
ГЛОБАЛНАТА ИКОНО-

МИКА СЕГА Е В СИНХРОНИЗИРАНО ЗАБАВЯНЕ”,
КАЗА ГЕОРГИЕВА В
РЕЧ ПРЕДИ ЕСЕННИТЕ
СРЕЩИ НА МВФ И СВЕТОВНАТА БАНКА. “ТОВА
ШИРОКО ЗАБАВЯНЕ
ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТАЗИ
ГОДИНА РАСТЕЖЪТ ЩЕ
ПАДНЕ ДО НАЙ-НИСКИЯ
СИ ТЕМП ОТ НАЧАЛОТО
НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО.”

ЧЕЗ и Еврохолд с равни
активи: по 1,4 млрд. лв.

К

упувачът
на
ЧЕЗ
в
България, който
енергото само избра – Еврохолд, има
активи, големи колкото на ЕРП-то с
всичките му компании – по 1,4 млрд. лв.,
стана ясно на среща
с медиите, организирана от инвеститора. Така всички
притеснения, които попречиха Гинка
Върбакова да стане
собственик на чешките дружества на
наша
територия.
Именно неголемият
размер на бизнеса й
беше изтъкнат от
КЗК като довод за

неодобрението й. Еврохолд, освен това,
ще изкупи ЧЕЗ в България през свое дру-

жество, регистрирано в Холандия – една
от страните – основателки на ЕС и член

на вътрешната група, заедно с Германия, Франция и другите от БеНиЛюкс,

което никак не е за
подценяване,
ако
властта у нас разбира от европолитика.

ГРАДСКА
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Столичното предприятие за третиране на
отпадъци е едно от двете най-добри в ЕС
www.19min.bg
soa@19min.bg

Милиони хора, събрани
на едно място, означава
както огромно потребление, така и не по-малко
сметоотделяне. А мърсотията винаги е проблем
за който и да е голям град
в света и първи въпрос за
решаване, пише dir.bg.
Така е и в София. За последните 10 години обаче
проблемите на столицата вече са много по-далеч от тези на източния
свят и много по-близо до
западния. Докато през
2009 г. се чудехме къде да
си изхвърлим кофата с
боклук и как да вървим
пеша по улиците, без да
ни се повдига от смрадта
на препълнени контейнери, днес грижата в изнесена край село Яна, малко
след Горни Богров. Там
вече четвърта година
Столично предприятие
за третиране на отпадъци“, по-известно като
Завода за боклук работи
с пълен годишен капацитет от 410 000 тона. А
въпросът не е дали чувалите със смет са събрани, а каква част от тях
се рециклират по начин,
който да им даде възможност да бъдат използвани отново за нуждите на
столичани.
Повече от 10 години
след голямата криза с
боклука от 2009-а София
разполага с един от двата най-модерни завода
за преработка на отпадъци в Европа. Инсталация Садината разполага
с 5 сгради, в които се извършват процесите по
ръчно и машинно сортиране, рециклиране, биологично сушене и производство на RDF гориво, а в
близост до нея площадка
Хан Богров е с инсталация за третиране на био
и зелени отпадъци.

Преди 10 г. София беше обградена от хиляди бали
боклук, чийто мирис задушаваше половината град,
припомя кметът Йорданка Фандъкова
Компостирането, високият процент на рециклиране и биологичното сушене на отпадъци
без външни материали
донесоха коренна промяна за Столична община,
в която в момента депонирането на отпадъци
е сведено до едва 15% на
годишна база. Така, докато през 2009 г. всичкият
боклук отиваше в сметища, сега - през 2019-а, 85%
от него се оползотворяват в инсталациите на
завода. За справка - само
от автоматизираното
разделяне резултатът е
около 2 тона алуминий на
ден, предимно от кен опаковки и дезодоранти.
„Може да си направите
сметка какво правим и
какво постигаме с процеса. Идват 410 000 тона и
от тях едва 15-16% отиват на депо“, разказва Радослав Павлов - технолог в
завода.
Той обяснява модерната технология, с която
боклукът се обработва по
модела на заводи в големите европейски държави:
„Първоначално вадим
едрогабаритни и рециклируеми отпадъци като
стъкло и PET бутилки.
Или черни метали. Във
втората сграда - механичната сепарация - там
основната ни задача е
да отделим пластмаси.
Третата сграда - за биологично сушене, е единствената в България.
Технологията изглежда
така - намаляваме влагосъдържанието, като по
този начин увеличаваме
неговата нетна калоричност. Което в последващо
оползотворяване ще изи-

грае ключова роля. Процесът е абсолютно естествен. Не се вкарват
абсолютно никакви външни енергоносители. Не се
използват нито въглища,
нито газ, нито електрическа енергия за подгряване и сушене. Процесът
се състои в това, че хранителните отпадъци,
които пристигат при
нас с останалия отпадък
се използват. Развиват се

микроорганизми, които
повишават температурата и впоследствие чрез
принудителна аерация
отпадъкът се суши. В
сградата за RDF производство отново целта
ни е да извадим известна част от останалите
материали като стъкло,
цветни, черни метали и
да се отървем от ненужните, например пясък,
земя и т.н. Накрая се
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получава едно висококачествено РДФ гориво,
което може да се използва
според нуждите на всякакъв вид инсталации.“
Павлов е категоричен, че изграждането на
цялото предприятие е
изиграло ключова роля в
справянето с проблема
с отпадъците в София.
А на въпроса докъде е
стигнала столицата с
окончателното решение
за боклука, той отговаря
многозначително: „Скоро
да се е говорило за криза с
отпадъка?

ГРАДСКА
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>>КНСБ ПОДКРЕПЯ КМЕТА
ФАНДЪКОВА
НАЙ-ГОЛЯМАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КНСБ
ИЗРАЗИ ПОДКРЕПАТА СИ КЪМ КМЕТА НА СОФИЯ
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА. ВСИЧКИ ФЕДЕРАЦИИ НА
СИНДИКАТА! В МОТИВИТЕ ЗА ПОДКРЕПАТА ТЕ ИЗТЪКАХА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В УПРАВЛЕНИЕТО
НА ГРАДА, АКТИВНИЯ СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ СЪС СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА, ОТГОВОРНОСТТА И МОРАЛА НА
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, СЪОБЩИХА ОТ КНСБ.
„БЛАГОДАРЯ НА КНСБ, НА Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ И
НА ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО МЕ ПОДКРЕПИХА. РАЗГОВОРИТЕ
СЪС СИНДИКАТИТЕ НИКОГА НЕ СА ЛЕСНИ. ВОДИЛИ
СМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИ ПРЕГОВОРИ, НО ВИНАГИ СМЕ ТЪРСИЛИ И НАМИРАЛИ РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ.
АНГАЖИМЕНТИТЕ, КОИТО ПОЕХ ДНЕС, СА В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ - ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД
И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПО-ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. В МОМЕНТА ПРЕД СОФИЯ СТОИ ГОЛЯМАТА
ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРИВЛЕЧЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР, КОЕТО ОЗНАЧАВА ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ, НОВИ РАБОТНИ
МЕСТА И ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ”, СПОДЕЛИ КМЕТЪТ СЛЕД СРЕЩАТА СИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАТА, ЦИТИРАНА ОТ
ПРЕСЦЕНТЪРА НА КНСБ.

Общината изцяло ремонтира
жилищния блок за хора с увредено
зрение в Люлин
Над 130 блока в столицата
се санират по програмата за
енергийна ефективност

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

С

толичната община
изцяло
ремонтира и санира жилищния блок в
квартал Люлин, в кой-

то живеят хора с увредено зрение.
„Благодаря за поканата и срещата на Съюза на слепите в България и на г-н Долапчиев.
Поех ангажимент догодина да изградим улица
в комплекса, заедно с
нова детска площадка
и облагородяване на
междублоковото пространство”,
сподели
кметът на София Йорданка Фандъкова.
Над 130 жилищни
блока в столицата се
санират по Националната програма за
енергийна
ефективност. Кметът пое
ангажимент за осигуряване на допълнителни средства и
материали за обновяване на зелните
площи и междублоковите пространства в
града. „Това е начинът
да постигнем цялостен ефект и по-хубава
и приветлива среда за
живот”, сподели Фандъкова.

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

8

www.19min.bg

ШОУ

show@19min.bg

Франко Дзефирели с
кинопанорама в София
33-тото издание на Киномания ще представи селекция от филми, посветена на
големия италиански режисьор Франко Дзефирели, който ни напусна тази година на 96-годишна възраст.
Публиката в кино Люмиер
Лидл ще се наслади на едни
от най-известните му филмови заглавия, като Укротяване на опърничавата,
Ромео и Жулиета, Хамлет
и Братко Слънце, Сестро
Луна. Дзефирели е носител
на награда БАФТА, два пъти
е печелил награда Еми, пет
пъти – наградата Давид на
Донатело и има две номинации за Оскар. Вместо просто да екранизира шексировата пиеса Укротяване на
опърничавата, през 1967
г. Дзефирели превръща те-

кста във весел филм с впечатляващи декори и операторска работа. Комедията
с участието на Елизабет
Тейлър и Ричард Бъртън

носят на режисьора две номинации за Златен глобус
и две номинации за Оскар.
Прожекцията е на 10 ноември от 19ч.

>>ДИЛЯНА НИКИФОРОВА С ГАЛА
ВЕЧЕР В СОФИЙСКАТА ОПЕРА

На 12 октомври Софийската опера
и балет ще открие балетния сезон с
емоционалния спектакъл Кармен–
сюита. В главната роля ще излезе
примабалерината Диляна Никифорова, а нейни партньори на сцената
ще бъдат Никола Хаджитанев, Емил
Йорданов, Румен Бонев и Венера
Христова. Празничната гала вечер е
израз на признание и уважение към
таланта и отдадеността на примабалерината към българското балетно
изкуство. Като една от най-ярките
звезди на българския балетен
небосклон, Никифорова има зад
гърба си повече от 700 спектакъла
и над 55 роли. Критиците я определят като магнетичен артист, притежаващ прецизност на танцовата
техника, актьорска дълбочина и
специфична интелигентност.

Джейн Сиймор връща Д-р Куин Лечителката

ХИТОВАТА САПУНКА ЧЕРНА
РОЗА ТРЪГВА В ЕФИР

Джейн Сиймор връща Д-р Куин
Лечителката на екран. Любимата на
поколения актриса блестеше на премиерата на втория сезон на сериала
Методът: Комински с нейно участие.
До нея застана и мъжът, влязъл в
главната роля в продукцията – Майкъл Дъглас. Сиймор даде специално
интервю, в което разкри, че работи
усилено, за да възроди образа, който
през 90-те години на миналия век я
изстреля на върха на славата, отново
на екран. Актрисата издаде, че прави
всичко възможно, за да заснемат
нов сезон на Д-р Куин Лечителката
за Netflix. Сериалът, който някога се
превърна в истински хит, проследява живота на д-р Микаела Куин. През
60-те години на 18 век тя напуска Нова Англия и се отправя към Колорадо
Спрингс, за да започне собствена практика.

Един от найуспешните и
награждавани
сериали ще
грабва зрителското внимание
всеки делничен
следобед от 14
октомври. Новият вълнуващ
сериал по Нова Черна роза разказва за живота на млада
жена, която никога не е излизала отвъд стените на дома
си, и един мъж, изоставил я, за да живее в лъжа. Сега тя
трябва да се изправи заради децата си и новото начало.
Серийният хит получава цели 19 престижни телевизионни награди за най-добър драматичен сериал, както и за
сценарий, режисура, музика и за актьорско изпълнение.
Главната роля на Ебру е поверена на звездата от хитовия
сериал Сълзи над Босфора - Едже Услу.

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

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

ШОУ
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НОВИНИ

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

НОВИНИ

www.19min.bg
show@19min.bg
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93 държави се състезават за Оскар

Общо 93 държави, сред които и България, са подали
своите предложения за категорията международен филм
за предстоящите награди

ЖОКЕРА СПЕЧЕЛИ
261 870 ЛВ. ОТ БГ
БОКСОФИСА
Носителят на Златен лъв
от феста във Венеция и
един от най-предизвикателните филми тази година
- Жокера, е най-гледаното
заглавие и от българските
зрители през отминалия
уикенд. Как уличния клоун
и провалил се комик Артър
Флек се превръща в жаден
за кръв престъпник са
проследили 26 150 зрители.
Това равнява приходите от
първите му дни по кината у
нас на 261 870 лв. Втори по
гледаемост отива за Загубеният Йети. Анимацията е
спечелила 256 950 лв. за десетте си дни на екран. Трети
в боксофиса е научно-фантастичния Към звездите с
участието на Брад Пит. Той
има 303 981 лева приходи
за трите си седмици на
екраните у нас.

Ага е българското предложение
Оскар. Това е количествен
рекорд за най-престижните
филмови отличия, като досега

най-много страни (92) се състезаваха за номинация през
2017 г. Списъкът с претенден-

ти тази година включва заглавия от всички континенти
с изключение на Антарктида,
като за първи път в надпреварата се включват Гана,
Нигерия и Узбекистан. За фаворити към момента се смятат Паразит на южнокорейския режисьор Бон Джуун-хо,
Болка и слава на Педро Алмодовар, Клетниците на Ладж Ли
и Atlantics на Мати Диоп (Сенегал).Ага на Милко Лазаров
пък е българското предложение за международния Оскар.
Дали лентата ще продължи
борбата си към номинация,
като влезе в т.нар. шортлист
от 10 заглавия на международния Оскар, ще стане ясно
на 16 декември.

НиЛо не би простила изневяра
„В годините съм прощавала изневери. Но това е
в миналото. Сега не бих!“.
Така отговори Николета
Лозанова на въпрос дали
би простила изневяра,
зададен й от фен в социалните мрежи. „Хващала
съм да ми изневеряват“
- признава Лозанова. „За
мен най-важното в една
връзка е да си лягам до
човека, когото обичам, и
да се събуждам до него,
гушнати“, казва още плеймейтката. Ни Ло обясни,
че най-голямото щастие

е в живота й е дъщеря й
Никол. Според светската
мълва НиЛо работи по нов

ЦЕЦА ИДВА ЗА ПАРТИ В МЕГА МЕГАМИ

Сръбската фолк икона Цеца
ще разтърси Мега Мегами в
зала EFE на хотел Маринела
на 1 ноември. Балканската

легенда ще зарадва всички
свои фенове в столицата
като се очаква да изнесе
почти двучасов спектакъл.

голям проект, чиято премиера ще е през пролетта
на 2020 година.
През последните години
посещенията на Цеца у нас
зачестиха. Тя признава, че се
чувства отлично в България
и тук има много приятели.
Изпълнителката на вечните
хитове Кукавица и Трепни ще
представи за пореден път
най-доброто от началото на
музикалната си кариера до
днес. В момента Цеца изнася
концерти по цял свят, а през
2020 се очаква да отбележи
по грандиозен начин 25 години творчески живот. Примата
на балканската музика работи
и по нов албум, който ще види
свят през следващата година.
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ХОРОСКОП

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

Близнаците да бъдат
естествени. За Лъвовете е
важно да овладеят емоциите
си. Везните ги очаква заслужен
успех, дошъл в резултат
на дълъг и упорит труд.
Благоприятни перспективи за
развитие пред Близнаците.

Овен

Рак

Везни

Козирог

С работата си нов
проект ще проявите активност и
в други посоки.
Усещането ви, че сте на прав
път не е измамно и събитията
ще го потвърдят. Настроението ви ще се подобри и ще
подготвяте представянето си в
добро разположение на духа.

Повече време
ще отделите на
онези задачи,
в които изоставате, в това число и по отношение на квалификацията си.
Конкретизирайте исканията
си и изяснете отношенията си
с човек, с когото ще работите
и занапред заедно.

Очаква Ви
заслужен успех
в резултат на
дълъг и упорит
труд. Старанието Ви ще
бъде щедро възнаградено. Ще имате възможност
да се разтоварите към
края на деня.

С интерес
ще експериментирате,
като някои от
вас ще демонстрират
поведение, което с
времето ще наложат
като свой стил.

Телец

Лъв

Скорпион

Утрото ви ще е
приветливо и с
ясни перспективи за деня. В
добро настроение ще
пристъпите към осъществяване на плановете
си и това ще ви донесе
очакваните резултати.
Емоциите ще ви водят
към една, по-романтична
обстановка.

Ако ви предстои професионална или лична
изява не се
притеснявайте. Подготовката ви е на ниво и
ще се справите успешно.
Владейте емоциите си.

Когато трябва да
се организирате
и мобилизирате
нямате равни на
себе си. Така ще бъде и
днес. Но, ако делата Ви
зависят и от други хора,
бъдете по-овладени и не
бързайте да изтъквате
предимствата си, за да
не ги настроите срещу
себе си.

Водолей

Осланяйте се
на собствената
си преценка за
нещата. Това ще
ви гарантира пълноценна
изява на желанията и възможностите ви. Предстои
ви среща с хора, с които
ще работите за в бъдеще.
Бъдете естествени.

Вземете си поука
от грешките и се
опитайте да ги
избегнете, ако не
искате да загубите интереса
на специален човек към вас.
Започната задача изисква
допълнителна подготовка
и е възможно да продължи
по-дълго от предвиденото.

Близнаци

Дева

времето
Днес времето ще
бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 4°, а
максималната 27°.

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

Стрелец

Промяната,
която замисляте
ви изпълва с
противоречиви
чувства. Досегашният ви
опит показва, че не трябва да
действате импулсивно, за да
не съжалявате в последствие.
Очертават се благоприятни
перспективи за развитие в
професионалната сфера.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Потискайки
съмненията
си, ще дадете
предимство
на по-ведри мисли и
практични действия, с
които да осъществите
намеренията си. И това
е правилният подход,
другото са детайли, с
които ще се съобразявате своевременно.

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА

Риби

С каквото и да се
занимавате, ще
постигате добри
резултати, въпреки, че са възможни обрати.
Романтично настроени сте и
това ще помогне на творческия ви подход. Въздържайте
се да налагате мнението си
там, където е добре да заемете по-неутрална позиция.

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

min: 6о max: 23о

Варна

Велико Търново

min: 13о max: 24о

min: 6о max: 22о

В Перник ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 9°,
максималната 25°.

София 1000,

min: 3о max: 24о

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 7°,
максималната 24° .

В Бургас ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 11°,
максималната 22°.

Излиза от 01.09.2008 г.

Русе

София

Във Варна ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 13°,
максималната 24°.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Видин

В София ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 6°, а
максималната 22° .

Перник

Пловдив

min: 5о max: 26о

Бургас

min: 11о max: 22о
min: 9о max: 25о
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ВРЕМЕ

min: 7о max: 24о
Сандански

Кърджали

min: 7о max: 26о

min: 6о max: 22о

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе
среща с Юрки Катайнен,
зам.-председател на Европейската комисия с ресор
работни места, растеж,
инвестиции и конкурентоспособност. На срещата
присъства и евродепутатът
Ева Майдел.По време на разговорите комисар Катайнен
даде висока оценка за развитието на София. „Това е петото ми посещение във Вашия град за четири години.
Посещавал съм 2 пъти иновационни центрове и строителството на новите
метролинии и трябва да
кажа, че скоростта на развитие в града е доста бърза
по отношение на иновациите и устойчивата инфраструктура“, каза Катайнен. „За мен е много хубаво
да видя, че нашите столици,
столиците на Европейския
съюз, се развиват толкова
бързо, подчерта той.
„Знам, че София много иска
да развие своя иновационен
климат и съм на мнение, че
се превръща в иновационен
център за целия регион“,
подчерта заместник-шефът
на европейското правителство.

Зам.-председателят на ЕК

Комисар Катайнен
с Фандъкова:
София се развива
скоростно, става
иновационен център
„Образованието и добрата среда за образование са
ключът за просперитета на
София. Големите инвеститори, с които разговарям,
търсят
професионалисти
и добре подготвени млади
хора. Затова залагам в програмата си и обособяване
на училищен кампус, в който
престижни
международни
училища и университети да
отворят филиали в София“,

заяви от своя страна кметът Йорданка Фандъкова.
Образованието е второто най-голямо перо в бюджета на града, предложен
от кмета и приет от този
Общински съвет, като
по обем на инвестициите – 76 млн.лв. само тази
година, като отстъпва
само на транспортната
инфраструктура,
свидетелстват данните на на-

ционалната статистика.
В резултат, само за последните 8 години процентът
на хората с висше образование скача от 40% на 51%.
Оттам безработицата е
свита двойно – само 2% в
момента, което е положителен рекорд за целия ЕС.

четете още на

www.19min.bg
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Меси: Бях на косъм да
Звездата на
каталунците
искал да се махне
от Испания заради
проблемите с
хазната

Звездата на Барселона“ Лионел Меси е бил
готов да напусне Испания. Аржентинецът
заяви, че е усетил лошо
отношение по време
на разследването за
данъчни злоупотреби.
Той беше осъден на
21 месеца затвор през
2017 г за укриване на
данъци. За да избегне

НАЦИОНАЛИТЕ
ПО СУМО ЗАМИНАХА ЗА СВЕТОВНОТО В ОСАКА

напусна Барселона

влизането зад решетките Меси плати над
€ 6 млн. По думите
му тогава е преживял
тежки моменти.
„Честно, по това
време ми се въртеше
в главата да си тръгна. Не заради Барса, а
от желание да напусна Испания. Чувствах,
че отношението към

предложение, защото
всички знаеха, че искам
да остана“, каза Меси
пред RAC1.
Аржентинецът,
който е израснал в
Испания, заяви, че вемен е много лошо, и не
исках да оставам тук.
Имах отворени врати от много страни,
но нямаше официално

роятно ще приключи
кариерата си в Барселона. „Най-вече заради чувствата си към
клуба, а след това и
заради семейството,
защото сме добре тук.
За да не се нарушават
приятелствата на децата. Не искам това
да се случва. Аз го преживях и не искам те
да минат през същото. Мислим, че можем
да останем да живеем
тук и след края на кариерата ми.“
Меси каза, че заради
семейството си би се
отказал от мечтата

www.19min.bg
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Воденият от селекционера
Николай Николов (трикратен европейски шампион
по сумо) национален отбор
на България по сумо замина за световното първенство в Осака. На планетарния шампионат надеждите
ни за медал са свързани
с многократната шампионка в различни бойни
спортове Мария Оряшкова и многократния
шампион и медалист
Иван Благоев.

си да играе в аржентинския Нюелс олд
бойс. „Винаги съм мечтал да играя там, да
усетя аржентинския
футбол, който е много
различен от всяко друго място по света. Но
трябва да мисля повече за семейството си,
отколкото за собствените си желания“, посочи той.

>>АНГЛИЧАНИТЕ НАПУСКАТ
ТЕРЕНА ПРИ РАСИСТКИ
ПРОЯВИ В СОФИЯ
Английските футболни
национали са готови
да напуснат терена, ако
станат обект на расистки
обиди в предстоящите
два мача на тима от
квалификациите за Евро
2020. Тимът на Гарет Саутгейт гостува на Чехия
на 11 октомври, а три
дни по-късно ще бъде в
София за мач с България на Националния стадион
Васил Левски. Нападателят на Челси Тами Ейбрахам
обяви, че в тима е постигнато съгласие по тази тема.
„Ако се случи на някого от нас, значи се случва
на всички. Хари Кейн дори каза, че ако някой се
почувства обиден и не е щастлив, целият отбор ще
застане зад него и ще напуснем терена заедно“, каза
Ейбрахам.
Още преди месец английските национали изразиха
притеснение преди гостуванията в Прага и София.
Селекционерът Гарет Саутгейт припомни, че тимът
е бил обект на расистки обиди при последния си
мач с България през 2011 г. Евентуално напускане
на терена в понеделник би създало куп проблеми
на англичаните. Според правилника на УЕФА те ще
получат голяма финансова глоба, а също така найвероятно ще паднат служебно с 0:3 от България.

Сайтът 19min.bg беше хакнат
в нощта между вторник и сряда заради материала ни, който
разкрива, че Паметникът на
Съветската армия е държавна собственост и няма как
да бъде подвластен на местен
референдум, какъвто Мая Манолова предложи, без да направи елементарна юридическа
проверка на документите –
нотариални актове, решения,
окончателно определение на
Върховния административен
съд.
Още по-тревожното е, че получихме оплаквания от читатели и колеги, които са шервали материала в интернет
групи и сайтове. Там също е
имало хакерски атаки по това
време.
Кой ли иска да скрие истината? Нали „С лъжи не се управлява“, както твърди Мая
Манолова.
Без да търсим някаква връзка,
прочетохме във Фейсбук интересно мнение на потребител,
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Хакнаха 19min.bg заради
документите за Мая и
паметника на Съветската армия

чието име не цитираме, защото
и то е лична данна и без негово
съгласие нямаме право да го публикуваме, А НИЕ УВАЖАВАМЕ ЗАКОНИТЕ И СИ ПРАВИМ ДОМАШНИТЕ.
Естествено, по никакъв начин
не се ангажираме с мнението на
автора. Сюжетът просто е интересен като идея за кратък разказ, или както там беше гениалната рубрика на Всяка неделя – в
смисъл, литература:
„Аааааа не така!
Налепили с рекламни материали на Мая Манолова коли по кварталите, уж за да я намразят...
закепили ги здраво, да се ядосат
хората.
Само че:
Това с облепването на коли за да
предизвика обратна реакция е измислено и вкарано в изборите от
Арман Бабикян. На местни избори във Велико Търново преди двайсетина години. Обърна кметските избори сам, в седмицата
преди балотажа със същия номер
и неговият кандидат спечели. Арман си разбира от работата и

този прийом си е негов, авторски.
Не съм чул Бабикян да е фен на Фандъкова и
да работи срещу Майчето. Остава единствено възможността Майчето да е запозната с
опита на Бабикян и САМА ДА СИ САБОТИРА
КАМПАНИЯТА.
Няма друго обяснение.
Мая Манолова сама си саботира кампанията и обвинява други като част от нейната си кампания“.
П.С. Авторът сигурно не знае или се прави,
че не знае, но един от неговите герои помага в
кампанията на една от неговите героини, която не е кмет. И това, разбира се, е чудесно!

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 България от край до край 9 /п/
13.30 Културното наследство на
България документален филм
/4 част/
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
14.45 Капри тв филм /76, последен
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
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Потомци на слънцето тв филм
/15 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Някъде игрален филм /
копродукция, 2010г./, режисьор
София Копола, в ролите: Стивън
Дорф, Ел Фанинг, Крис Понтиъс,
Лаура Чиати и др.
22.40 Национални съкровища на
Чехия: Тршебон документален
филм
23.00 По света и у нас
23.25 Законът на Дойл 3 тв филм /12
епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Потомци на слънцето тв филм
/15 епизод/п/
03.20 Днес и утре
03.45 Капри тв филм /76, последен
епизод/п/
04.40 Законът на Дойл 3 тв филм /12
епизод/п/(12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.3 еп.19
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
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ТВ ПРОГРАМА
13.30 Премиера: „Втори шанс“ сериал, с.2 еп.30
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.6 еп.60
16.00 „Едно голямо семейство“ сериал, с.2 еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13 еп.109
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от Рая“ сериал, еп.104
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Истински истории“ - документално риалити
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Луцифер“ - сериал, с.3 еп.9
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.2 еп.19
01.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.6 еп.9
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 „Лош къcмет“ - криминален
трилър с уч. на Уесли Снайпс,
Сибил Шепърд, Обри Долар,
Жаклин Морган и др.
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 „Карибски пирати: Проклятието
на черната перла“ - приключенски екшън с уч. на Джони
Деп, Кийра Найтли, Орландо
Блум, Джефри Ръш, Джак
Дейвънпорт и др.
01.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5 /п/
01.50 Еротичен телепазар
KinoNova
05.45 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
06.40 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 1
08.50 „Лятото на моите мечти“ романтичен филм с уч. на
Паскал Хатън, Робърт Гант, Деби
Гибсън, Лейн Едуардс и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Тяхната собствена лига“ комедия с уч. на Том Ханкс,
Джина Дейвис, Мадона, Роузи
О‘Донъл, Джон Ловиц, Лори
Пети и др. /п/
14.50 „Том, Дик и Хариет“ - комедия
с уч. на Стивън Уебър, Мишел
Харисън, Андрю Франсис,
Майкъл Еклунд и др. /п/
16.50 „Елизиум“ - екшън- фантастика
с уч. на Мат Деймън, Джоди
Фостър, Диего Луна, Хосе Пабло
Кантийо, Уилям Фихтнър Алис
Брага, Талиса Сото, Майкъл
Шанкс, Шарлто Копли и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8
21.00 „Книга за възрастни“ - романтична комедия с уч. на Даян
Кийтън, Джейн Фонда, Кандис
Берген, Мери Стийнбъргън,
Анди Гарсия, Дон Джонсън и др.
23.10 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
00.10 „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. /п/
FOX
05.15 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 1
06.00 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 7
06.20 Семеен пъзел - втори сезон, еп. 7
06.40 Семеен пъзел - втори сезон, еп. 8
07.05 Малкълм - първи сезон, еп. 8
07.35 Малкълм - първи сезон, еп. 9
08.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 17
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 5
09.50 Кости - първи сезон, еп. 16
10.45 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 12
11.35 Единакът, еп. 1
13.40 Магнум, еп. 5
14.25 Касъл - първи сезон, еп. 4
15.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 6
16.10 Черният списък - втори сезон,
еп. 18
17.10 Кости - първи сезон, еп. 17
18.05 Семеен пъзел - втори сезон, еп. 9
18.35 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 10
19.00 Малкълм - първи сезон, еп. 10
19.30 Малкълм - първи сезон, еп. 11
20.00 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 13
21.00 Лигата на необикновените
23.20 Модерно семейство - четвърти
сезон, еп. 9
23.50 Касъл - първи сезон, еп. 5
00.45 Малкълм - първи сезон, еп. 10
01.15 Малкълм - първи сезон, еп. 11
01.45 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 1

02.25 Убийството на Джани Версаче:
Американска криминална история - първи сезон, еп. 2
03.15 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 4
04.05 Кости - първи сезон, еп. 17
04.50 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 7
btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7
еп.11, 12
08.00 „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.
10.30 Телепазар
10.45 „Дневниците на вампира“ сериал, с.8 еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 „Баща ми трябва да умре“ криминален, психотрилър (тв
филм, Канада, 2014), режисьор
Елизабет Гилис, в ролите: Синтия
Стивънсън, Уилям Моузис,
Себасчън Пигот и др.
14.45 „Среща в интернет“ - криминален, мистъри, драма (тв филм,
Канада, 2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Ивон Зима,
Шон Робъртс, Мери-Маргарет
Хюмс, Гари Хъдсън, Джон
Макларън и др.
16.30 „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.
19.00 Телепазар
19.15 „Зона на замръзване“ - фантастика, екшън (САЩ, 2017), режисьор Джон Маккарти, в ролите:
Мартин Къминс, Кирстен Робек,
Ник Пърча, Сара Дежарден, Стив
Бейсик и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Изход: Богове и Царе“ - екшън,
драма, религиозен (САЩ,
2014), режисьор Ридли Скот, в
ролите: Крисчън Бейл, Джоуел
Еджъртън, Бен Кингсли, Голшифте Фарахани, Сигорни Уивър,
Индира Варма, Джон Туртуро,
Бен Менделсон и др.
00.00 „Арго“ - драма, исторически,
трилър (САЩ, 2012), режисьор
Бен Афлек, в ролите: Бен Афлек,
Брайън Кранстън, Джон Гудман,
Алън Аркин, Клеа ДюВал, Скут
Макнеъри, Рори Кокрън и др.
02.30 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7 еп.13
03.30 „Конспираторът“ - исторически,
криминален, драма (САЩ,
2010), режисьор Робърт
Редфорд, в ролите: Робин
Райт, Джеймс Макавой, Том
Уилкинсън, Евън Рейчъл Ууд,
Кевин Клайн, Дани Хюстън,
Колъм Мийни и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
06.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Скритата Италия - филм
10.00 Дарвин - бъдещето на видовете
- филм
10.30 Как да се омъжим за милионер сериал, комедия
11.30 Законът на любовта - романтичен сериал
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12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Хрътката - сериал, криминален
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу
с Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Полицейски войни - криминален
сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 Да нарисуваш престъпление сериал, криминален
23.15 Довереникът - исторически
сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу
с Димитър Абрашев /п./
01.30 Видимо и невидимо - коментарно предаване за измеренията
на свободата с Калин Манолов
/п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков
/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
02.30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Дама пика. Абака. Модел. Рог. Рът. Кош. Чорапогащи. Дек. Зеленика. Динар. Мер. Лидо. Винер. Лазо. Ос. Виц. Сачи. Етика. Икона. Атина. Декоратор. Нани. Даки. Атака. Ав. Мито. Олона. Ило.
Олегов. Наган. Манилов. Баба. Санин. Парапет. Расо. Ива Титова.
Отвесно: Самодиви. Еди. Аса. Мошеници като нас. Вад. Кан. Коколино. Печ. Ресори. Ели. Силоз. Рана. Огони. Рем. Чаталов. Паралели. Отов. Па. Опера. Аран. Бат. Нагон. Зет. Канари. Гилотина. Абат. Бараки.
Ина. Игапо. Къща до канала. Ев. Кати. Оса. Евонета.
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ме, а приятелите докато имаш пари
:) :P :D

След електронните цигари и
електронните
тротинетки се
моля да не измислят и електронна
бира
:) :P :D

Помислих си, че
няма къде да седна в автобуса... и
се оказах прав

Голямата звезда на
смесените бойни изкуства
Хабиб Нурмагомедов,
който има милиони в
банковата си сметка чисти
с парцал залата, в която
тренира. Шампионът за
пореден път показа, че не
се смята за нищо повече от
своите съотборници...

Бате Гошо:

>>СУДОКУ
лесно

Навън е такова
времето,
че излизаш
по тениска,
срещаш някого
с пуловер и се
чудиш кой от
двамата е луд...

:) :P :D

Миле Китич ще пее
в Перник
/за една партия/,
тъй като Пласидо
Доминго е отказал
/заради Me too/.
:) :P :D

Парите са до вре-

умерено

:) :P :D

Хрема – това е,
когато спираш да
ядеш, за да подишаш
:) :P :D

Малолетен можеш
да си до 14 г., а
малоумен можеш
да си цял живот
:) :P :D

Днес станах порано, за да закъснея, без да бързам
:) :P :D

Ресторант При
БАБА – вкусно и
приятно, но трябва да си изядете
всичко
:) :P :D

Снощи си легнах
в 22:00, до 03:00

не можех да се
нарадвам, че съм
си легнал толкова
рано
:) :P :D

Когато българинът
си купува анцуг,
това означава, че
ще ходи на море
или ще ходи в
болница
:) :P :D

Трябва да предизвикваш умерено
отвращение у
хората, защото
иначе почват да
искат да общуват
с теб
:) :P :D

Ако Гугъл беше
български, щеше
да пише: ТУК НЕ Е
ИНФОРМАЦИЯ
:) :P :D

Мотивация по
български: Е, има
и по-лоши неща
:) :P :D

Когато се радвате
на чуждия успех,
старайте се да не
скърцате със зъби
:) :P :D

Живей у борчове,
та да те помнят
хората...
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

