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КАТО ПАРИЖ Кандидат

на Ковачки
ли е Мая –
адвокатка
от кантората
на олигарха?
>>ЧРЕЗ НЕЯ ЛИ МЪСТИ НА ФАНДЪКОВА,
ЧЕ ТЯ ВЪРНА НА СОФИЯ ОБЩИНСКА
БАНКА?
ГРАДСКА.стр.6-7

Oбновената ул. Малко Търново в сърцето на
София от пл. Батенберг към бул. Дондуков
прилича на улица от френската столица

Сн. Етюдите на София

За първи път в историята допускат 35 хиляди
жени до футболен мач в Иран

Близо 100 хиляди българи искат да останат във
Великобритания и след Брекзит

Вредно е за децата
да пазят диети

Фитнесът вреди
на мозъка

Експерти: Солта не е
толкова вредна

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Г

олемите
транспортни компании,
които
имат
ресурс, планират да
се пререгистрират в
други държави членки
на ЕС, заяви Цветан
Елисеев от KPMG-България при представянето на резултатите
от направеното проучване на тема Българският тежкотоварен сектор. По думите
му обаче над 75% от
въпросните фирми у
нас оперират с около
5 камиона и може да
нямат подобна възможност. Проучването обхваща основните промени и ефекти,
включени в пакета Мобилност 1. Основната
промяна за товарния
сектор е така наречената промяна със
задължителното връщане на всеки четири
седмици в България.
„Ако пакетът Мобилност бъде приет в
настоящия си вид, то
през 2023 г. това ще
доведе до намаляване
на сектора с около милиард и половина евро”,
посочи експертът.
„Около 53% от всички задължителни курсове до България и
обратно се очаква да
бъдат празни. Компаниите се очаква да
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БГ превозвачи се пререгистрират
в чужбина заради пакета Макрон
На база на анализите
приблизителният брой на
служителите, взети в сектора, е 42 500 души. Средното им възнаграждение е
около 1 750 евро. Към 2018
г. има 25 800 камиона, които оперират в Европа и
които представят меж>>В. НИКОЛОВ:
ЗА ЧЕЗ Е НУЖЕН
БЪЛГАРСКИ
ИНВЕСТИТОР

Секторът, който дава 6% от
БВП ще загуби $1,5 млрд.
имат увеличение в
оперативните разходи като ползване на
почивката извън кабината или на паркинги”,
посочи Елисеев.
„Празните курсове,
свързани със задължи-

>>НС: ДА НА С. МАКЕДОНИЯ
И АЛБАНИЯ В ЕС
НС прие декларация, с която подкрепя С. Македония
и Албания за започване на преговори за присъединяване към ЕС. Депутатите одобриха Рамковата позиция
на кабинета, в която се поставят редица условия към
двете държави. Парламентът одобри документа със
129 гласа „за", 4 бяха против, 1 се въздържа. Въпреки
това мнозинство по време на двучасовия дебат спорове в пленарната зала не липсваха.
От БСП изразиха недоволство, че в НС не е присъствал външният министър Екатерина Захариева.
Валери Жаблянов от БСП определи като слаб Договора за приятелство и добросъседство със Северна
Македония и поиска оставката на Захариева. Управляващите защитиха договора и определиха като добра
Рамковата позиция на кабинета.

телното връщане на
камионите до държавата на всеки четири
седмици през 2023 г.,
може да доведе до въглеродни емисии в размер на 88.500 тона”,
каза още той.

„България е зависима
изключително от кръстосаните и каботажни операции. Ние се
нареждаме на трето
място, а единствено
Литва и Люксембург
са по-зависими от

кръстосаните и каботажни операции”, обобщи Елисеев.
В България са регистрирани около 12 700
компании, които предоставят международен сухопътен товарен транспорт. 90%
от
тежкотоварния
парк в страната е на
възраст под 6 години.

Симеонов: Искаме възстановяване
на военните ни гробища
„В декларацията за С. Македония
задължително трябва да се иска възстановяване на българските военни
гробища там”, заяви лидерът на НФСБ
Валери Симеонов по време на дебатите по документа в НС. Той изрази
несъгласие с Джема Грозданова от
ГЕРБ, че „парламентът трябва да бъде
един механичен печат на предварително договорени текстове”. "Смисълът на
НС е да се обсъждат всички решения,
които ще бъдат взети, свободно, прозрачно и да се изразява мнението даже
на някои хора, които не са съгласни. В
случая ние подкрепяме този документ

като една много сериозна и решителна
крачка за разлика от всички други документи. По отношение на конкретния
текст смятаме, че има пропуски.
Той попита къде е в текстът и в рамковата на позиция на правителството,
който да задължава Македонската
държава да съдейства за възстановяване на българските военни гробища
и паметници. "Не видях такъв текст. Не
би ли трябвало да има според вас? Костите на моя дядо е неизвестно къде са.
Може би и на вашите. Мисля, че такъв
текст трябва задължително да присъства", каза още Симеонов.

„Български инвеститор е
много по-добре, отколкото
някой от другия край на
света”, заяви пред bTV
шефът на енергийната
комисия в НС Валентин
Николов. Според него
избраният кувач Еврохолд
има капацитет да управлява
енергиен бизнес. Припомняме, че още през юли 19’
направи акнкета по темата
сред експерти и шефът на
енергийната комисия пръв
изрази подобно мнение.
„Очакваме КЗК да се произнесе, а след това КЕВР. Те
са независими регулатори.
Бих казал, че сделката се
развива много по-добре,
отколкото в предишния
случай“, коментира Николов за сделката с Еврохолд.

дународен товарен сухопътен транспорт.
В периода 2016-2018 г.
направените инвестици
за страната от международен товарен сухопътен транспорт са около
1 млрд. и половина евро.
Само този сектор през

2018 г. допринася с 6%
от БВП на България.
„Тези промени биха
промениили оперативния модел на компаниите и не малка част от
тях ще понесат изключително неефективни
финансови ефекти”, по-

сочи експертът.
Припомняме, че на
4 април 2019 г. в ЕП
бяха одобрени и трите промени в пакета
Мобилност, на които
се противопоставят
българските евродепутати и превозвачи.

НЕОФИТ СТАВА ПОЧЕТЕН ПЕРНИЧАНИН
Българият патриарх Неофит е
предложен за почетен гражданин
на Перник, съобщиха от общинския
съветна града. Номинацията е на
инициативен комитет, оглавяван от
областния управител Ирена Соколова и се базира на изключителния
принос на Негово Светейшество за
възраждането на десетки църкви
и манастири в Пернишко. Предло-

жението е мотивирано и с грижите,
полагани от патриарха за осигуряване на духовни ръководители на
християнското население, с приноса
му в обучението по религия в българското училище и др.
Предстои предложението да бъде
гласувано на заседание на ОС в петък. Патриарх Неофит вече е почетен
гражданин на Русе и гр.Две могили.

СИДЕРОВ СЛАГА РОМИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА.
ВЪЗРАЖДА ПАРТИЯТА
Лидерът на Атака Волен Сидеров е сигурен,
че ще успее партията
му да има по – добър
резултат от 2015 г.
Според него в момента
се възраждат и ще да
по – силни от всякога.
Относно случая с
истерията в училищата,
от които роми си взеха
децата заради слух, че

държавата ще им ги отнеме, Сидеров коментира, че няма как слухът да
тръгва от самите махали.
„Знам, че тези капсуловани общества в
момента са под влиянието на евангелистката църква и познавам
някои от пасторите“,
каза Сидеров. Според
него целта са изборите

в София и атаката е
срещу властта.
Сидеров е на
мнение,че ромите
живеят в капсуловани
общества и е време
това да престане. „Аз
ще назнача образовани
роми в администрацията и така те ще се
погрижат интеграцията
да се проведе!“

>>НАД 17 МЛН. СА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ВОТА
Тиражът на бюлетините за местните
избори е 17 257 800 броя, обяви
говорителят на ЦИК Александър
Андреев на редовния седмичен
брифинг пред журналисти.
От тях, бюлетините за общински
съветници са 6 900 600, същата
е цифрата на тиража за кмет на
община. За кметове на райони в
София, Пловдив и Варна бюлетините са 1 858 100, а за кметове на
кметства бройката е 1 598 500.
ЦИК прие две принципни решения,
като едното е свързано с методическите указания за СИК за обучението на членовете от началото

на следващата седмица. Второто
решение е за отпечатването на
избирателните списъци на втория
балотажен тур.
На тези избирателни балотажни
списъци трябва да бъдат включени
избирателите, които към втория
тур имат навършена 18-годишна
възраст.
Регистрирани са 7 неправителствени организации с общо 74 броя
упълномощени наблюдатели. Международните наблюдатели са 21. В
момента в ЦИК са постъпили общо
31 сигнала и 147 жалби. Жалбите
срещу решения на ЦИК са общо 14,

като има все още 2 висящи.
На 12 октомври 2019 г. изтича
срокът за подаване на заявления за
гласуване по настоящ адрес.
Регистрираните канидати за
общински съветници от държавичленки на ЕС са 8. Те са от Румъния,
Полша, Великобритания, Кралство
Нидерландия и Гърция.
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>>КПКОНПИ с
нов шеф през
ноември
Парламентарната
комисия за борба с корупцията прие правила
за избор на шеф на
КПКОНПИ след оставката на Пламен Георгиев.
Правилата са внесени
в деловодството на НС,
но те няма да успеят да
минат през пленарна
зала до депутатската
предизборна ваканция. Според шефа на
комисията Борис Ячев
от НФСБ може да има
наследник на Георгиев, избран до края на
ноември. Партиите
имат 14-дневен срок
за номинации след
гласуването на правилата в зала. След това
кандидатите в седемдневен срок трябва да
внесат концепцията си
за работата на КПКОНПИ. Те трябва да внесат
и декларация за имотно
състояние и конфликт
на интереси. Те ще бъдат проверени дали са
бивши служители на ДС.
Допуснатите ще бъдат
изслушани в комисията.
Заседанието ще се излъчва онлайн на сайта
на НС.
Припомняме, бившият
шеф на Антикорупция Пламен Георгиев
подаде оставка в края
на юли заради скандала с апартаментите
на властта. Той излезе
в отпуск, след като
главният прокурор
Сотир Цацаров взе под
особен надзор разследването на скандала с
имотите на властта, в
това число и с терасата
към апартамента на
Георгиев. Излизането си
в отпуск той мотивира
с желанието си проверката, разпоредена
от Цацаров, да протече
при пълно съдействие
от негова страна. Георгиев вече е назначен от
премиера за генерален
консул във Валенсия.
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>>КИРИЛОВ ПОТВЪРДИ: ПОДАВАМ ОСТАВКА
ПРИ ЛОШ РЕЗУЛТАТ ОТ ДОКЛАДА НА ЕК
Правосъдният министър Данаил Кирилов
потвърди, че ще си подаде оставката при
негативен резултат в последния доклад на
комисията Юнкер за България.
"Поддържам си заявлението, така, както
съм го направил пред еврокомисаря Вера
Йоурова. По този въпрос не можете да имате
колебания, (трябва) да сте напълно спокойни, да сте сигурни в този факт. Чакаме да
видим какво ще стане", коментира Кирилов
пред Mediapool.
Още преди седмица 19’ единствен припомни
за обещанието на правосъдния министър. В
средата на юни, по време на среща с еврокомисаря по правосъдието Вера Йоурова,

правосъдният министър даде изненадващ
обет: "Ако не отпадне мониторингът, ще
представя оставката си като министър на
правосъдието". Тогава Кирилов каза, че
получил уверение от Йоурова как България
"има много сериозен напредък и има шанс"
за отпадане на мониторинга. Тя обаче се съмнявала дали това може да се случи до края
на мандата на комисията "Юнкер" заради
малкото оставащо време.
Мандатът на настоящата ЕК изтича на 31
октомври и очакванията са дотогава тя да
излезе с доклади за напредъка на България и
Румъния в борбата с корупцията и върховенството на закона. Това, което може да

направи Европейската комисия, е да препоръча снемане на наблюдението върху двете
държави, но не може да го премахне сама.
За 12 години Европейската комисия така и не
видя в България необратими успехи в борбата с корупцията по високите етажи на властта
и създаване на независимо правосъдие.
В сряда еврокомисарят по правосъдието
Вера Йоурова коментира пред Euractiv, че
България е свършила много през последните
месеци, но се дистанцира от решението за
мониторинга. Тя не знае кога докладите за
България и Румъния ще бъдат публикувани,
нито какво ще е заключението по тях, което е
прецедент. Евентуалното падане на мониторинга за България не се ползва с подкрепа от
част от Европейската комисия, включително
от екипа на Йоурова.

Пламен Георгиев наистина
събаря терасата си
Бившият председател на
антикорупционната комисия
и настоящ консул на страната ни във Валенсия Пламен
Георгиев сам е започнал разрушаването на незаконните постройки на терасата си в София в сряда, пише Медиапул.
Премахването на навеса
става след разпореждане на
премиера Бойко Борисов, който му постави ултиматум
- или събаря незаконните постройки, или се прощава с поста си на консул във Валенсия.
Пламен Георгиев до последно държеше да запази сауната и барбекюто на общата
тераса на блока, които обаче
ползва само неговото семейство. Тезата му беше, че той
е купил имота с вече построени незаконни постройки и общината е знаела за това още
от 2012 г., а самият той планира да я съди.

Преди 7 години наистина е
било установено строителство без нужната документация, но не са били предприети стъпки за премахването
му.
След като премахне 60-те
кв. м незаконни навеси Пламен Георгиев ще трябва да
уведоми за това строителните инспектори от район
Слатина.
"Трябва да ни уведоми когато е приключил премахването, за да може да отидем

и да направим констативен
протокол изпълнена ли е заповедта на кмета", каза Михаил Джуржин, началник на контрола по строителството в
район Слатина.
Първоначално Пламен Георгиев възнамеряваше да обжалва заповедта за събарянето
на постройките. По-късно
обаче оттегли жалбата си по
настояване на премиера, както самият Борисов съобщи в
интервюто.
"Махай жалбата, бутай не-

законното и си гледай работата. Не може такава тема
да ми стои на вниманието,
месеци наред", каза Бойко Борисов.
През април Пламен Георгиев
твърдеше, че атаките към
него са организирани. Терасата всъщност е обща за входа и по тази причина не била
описана в имотната му декларация. Съседите му обаче
никога не са се качвали там.
Сега след събарянето на
незаконните постройки на
терасата Георгиев би трябвало да замине за Валенсия,
където правителството го
изпраща като консул. Българите живеещи там обаче се
заканиха да го посрещнат с
протести. Причината е, че
искат професионалист, а не
парашутист.
Премиерът Бойко Борисов
пък обяви, че ще изпрати
Пламен Георгиев на изпит
по испански език при Христо Стоичков. Повод за това
беше сертификатът на Георгиев за нивото на владеене на
езика.

СЪДИИТЕ ПУСНАЛИ ПОЛФРИЙМАН: ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН НЕЗАБАВНО
Постановеният на 19 септември тази година съдебен акт, с който за Джок Полфрийман е определено предсрочно условно
освобождаване, е влязъл в сила и подлежи
на незабавно изпълнение. Това посочва
в свое становище тричленният състав на
САС с председател Калин Калпакчиев и
членове Весислава Иванова и Виолета
Магдалинчева, постановили определението, предаде Канал 3.
Становището е публикувано на сайта на

съда. "Инициираната с искането на главния
прокурор процедура за възобновяване на
делото не променя този факт", се посочва
още в него.
Съдиите допълват, че всякакви спекулации
по повод изпълнението на предсрочното
освобождаване, в това число и отнесените
до бъдещото произнасяне на ВКС по искането за възобновяване, не са в съответствие с
установения правов ред.
"Ако са налице други основания за задържа-

нето на чуждия гражданин, различни от тези
по делото, то следва да се изтъкват именно
те, а не предстоящото произнасяне на
върховната съдебна инстанция. В правовата
държава актовете на съда, подлежащи на изпълнение, безусловно следва да се зачитат. В
противен случай гражданите са оставени на
произвол, от който няма как да бъдат защитени. Това, а не персоналните атаки срещу
членове на съдебния състав, е причината да
изразим тази позиция", заявяват съдиите.
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>>САМСУНГ ОЧАКВА 50% СПАД НА ПРИХОДИТЕ СИ
САМСУНГ ЕЛЕКТРОНИКС (SAMSUNG ELECTRONICS) ОЧАКВА ОПЕРАТИВНАТА МУ ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ ДА
БЪДЕ С НАД 50 ПРОЦЕНТА ПО-НИСКА НА ГОДИШНА ОСНОВА НА ФОНА НА ПО-ВЯЛОТО ТЪРСЕНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ЧИПОВЕ,
СЪОБЩИХА АСОШИЕЙТЕД ПРЕС И СИЕНБИСИ, ЦИТИРАНИ ОТ БТА ВЪВ В ТОРНИК.
ЮЖНОКОРЕЙСКИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН ГИГАНТ ПРОГНОЗИРА ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛНА НА СТОЙНОСТ 7.7 ТРИЛИОНА ВОНА (6.4 МИЛИАРДА ДОЛАРА) ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ, КОЕТО Е СПАД С 56.2 ПРОЦЕНТА СПРЯМО СЪЩИЯ ПЕРИОД МИНАЛАТА ГОДИНА.
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СМАРТФОНИ В ЮЖНА КОРЕЯ ПОСОЧИ, ЧЕ ПРИХОДИТЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ВЕРОЯТНО ЩЕ СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ С 5.3 НА СТО СПРЯМО МИНАЛАТА ГОДИНА ДО 62 ТРИЛИОНА ВОНА (52 МИЛИАРДА ДОЛАРА).
СЪЩО КАТО ОСТАНАЛИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЧИПОВЕ ,"САМСУНГ" ИЗПИТВА ЗАТРУДНЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА НИСКО ТЪРСЕНЕ И НИСКИ ЦЕНИ НА ЧИПОВЕ ПАМЕТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЧТИ ГОДИНА ЗАРАДИ КОРЕКЦИИ В НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА И
ИЗЛИШЪК В ПРЕДЛАГАНЕТО.

София защити 217 млн. лв.
от ЕС за екотранспорт

С

офия се пребори за финансиране на три
проекта
за
екологичен нов транспорт по Оперативна
програма Околна среда
на обща стойност 217
млн. лв. От името на
Министерството на
околната среда подпис
положи министър Нено
Димов, а от името
на Столична община
- зам.-кметът Ирина
Савина.
Първият
договор,
по който партньор
е Столичен електротранспорт ЕАД е за
купуване на 25 нови
нископодови,
климатизирани трамвайни
мотриси. Те трябва
да заменят старите
трамваи по линии 4, 18
и частично по линия 5.
Вторият проект, /с
партньор „Столичен
автотранспорт“ ЕАД/
е за доставка на 52
електробуса, които ще
се ползват за довеждащ
транспорт до метростанциите в кварталите Овча купел, Люлин
и Витоша – ВЕЦ Симеоново.
30 от електробусите
ще са с дължина от 5.5
до 7.5 метра, а останалите 22 буса ще са меж-

ду 7.6
7 6 и 9.6
9 6 метра.
метра По-късите ще са с по около 25
места, а по-дългите с по
60 места за пътници.

Третият проект /
отново с партньор
„Столичен
електротранспорт“/ е с някол-

ко компонента:
- купуване на 30 електробуса и 10 зарядни
станции за тях,

- купуване на 30 тролейбуса,
- реконструкция на
3 токоизправителни
станции по тролейбусните маршрути.
Електробусите ще са
12-метрови, с бързозарядна технология и ще
се зареждат в начална и крайна точка на
маршрута. Те ще заменят автобуси по линии
6, 73, 74 и 60.
Тролейбусите ще са
съчленени, нископодови и климатизирани.
Те трябва да заменят
старите Икарус-и, които се движат по линии
6, 7 и частично по линия 9.
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Кандидат на Ковачки ли е Мая –
адвокатка от кантората на олигарха?

Чрез нея ли мъсти на Фандъкова, че тя
върна на София Общинска банка?

А

ко се питате защо
Мая Манолова не се
явява за кмет на
своя си град Кюстендил, а на София, един от
вероятните отговори е, че
всички там знаят факта, че
нейната кантора обслужваше Христо Ковачки. Същия
онзи олигарх, в ТЕЦ-овете от
кръга на когото горят италианския боклук и душат българските градове – включая
съседен нам Перник.
И не е учудващо, че преди
едни парламентарни избори
именно в свързвания с него
ТЕЦ Бобов дол работниците
ги мотивираха да гласуват
за Мая – тогава като кандидат за депутат от БСП.
Мандат, с който промени Закона, чл. 417, в полза на колекторите и съдиите - изпълнители, така че на хората им
взеха къщите. Но това е друга тема. Цяла България гледа
навремето това видео дори
по телевизията – потърсете
го в мрежата и ще го зърнете отново, ако сте го забравили.
По случайност, същият
ТЕЦ Бобов дол е единствен
явил се кандидат за отпадъка от новите RDF инсталации на София, но конкурсът
само е обявен – не е спечелен, всичко може да се случи
по време на процедурата.
А номерата със „студения
резерв“, който дъргжавата
плаща хей тъй на, без да има
защо на ТЕЦ-а, отиват към
своя край.
Ами, ако по тази причина олигархът има нужда от
поръчката на София и от
кмет, който да гарантира,
че ще я вземе?
Ковачки има зъб на Фандъкова, защото на уникалната
дата 11.11.11 г. тя върна на

София Общинска банка,
която при Софиянски
бизнесменът контролираше – там беше и кабинетът му, на базата на
само 24% от капитала.А
през банката минаваше
целият милиарден бюджет на София, която
с останалите уж мажоритарни 76% няма-

вачки.
Голям удар наистина
нанесе Фандъкова, която го осъществи с помощта на общинските
съветници от ГЕРБ успешно, след няколко неуспешни опита това да
бъде сторено. Помогна
и БНБ, която не искаше
повече да търпи скандал-

и Общината спечели още
доста милиони от тази
приватизация, които
инвестира в нови училища и детски градини.
Реално.
СРЕЩУ ТОЗИ МОДЕЛ
ЛИ Е МАЯ МАНОЛОВА?
ЗНАЧИ ЛИ ТОВА, ЧЕ
Е ЗА ДРУГИЯ – МОДЕЛА
НА КОВАЧКИ?

ше думата. Така беше
спретнат уставът при
Софиянски. Освен бюджетът, още толкова
пари минаваха през банката и от общинските
дружества. На практика
София работеше за Ко-

ната ситуация.
И банката заработи
за града години наред,
събра от частните банки парите и на много от
областните центрове,
след това беше приватизирана миналата година

Извинявайте много,
ама така излиза.
Сигурно внимателните наблюдатели са забелязали, че откакто в
борда на Топлофикация
влязоха бивши колеги на
вече ексомбудсмана от

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

годините в работа за
кръга на Ковачки, Манолова силно намали критиките към дружеството.
На екодебата – първия
между кандидат - кметовете, тя говори за
поръчката за RDF, но
кой знае защо се спря
точно преди да спомене
кой стои зад единствения кандидат. Защото
си знае миналото. Минало – непреходно. Знаем го
и ние.
НА ТОВА МЯСТО ИЗНИКВА И ВЪПРОСЪТ:
КОЙ
ФИНАНСИРА
КАМПАНИЯТА НА МАЯ
МАНОЛОВА?
НЯКОЙ ОЦЕНИ НА 200

000 ЛВ. САМО РЕКЛАМНАТА ПАЛАТКА И ОКОЛНИТЕ ПАНА, КОЯТО И
ПРЕДИ
ПОКАЗНИТЕ
АКЦИИ ТАМ НИКОЙ НЕ
ПОСЕЩАВАШЕ, А ПОСЕТИТЕЛИТЕ НЯМАШЕ
КОЙ ДА ГИ ПОСРЕЩНЕ?
А СТАТИИТЕ В НАЙБЛИЗКИЯ ДО ВЛАСТТА
В.24 ЧАСА?
А ПУБЛИКАЦИИТЕ В
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ,
КОИТО ПИШЕ, ЧЕ СА
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ПЛАТЕНИ ОТ МАЯ МАНОЛОВА?
ТОВА СА СТРАШНО
МНОГО ПАРИ! ПРИ ЗАПЛАТА НА ОМБУДСМАН
ОТ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ
ЛЕВА!
ДОСЕГА НЕ СМЕ ВИДЕЛИ ПУБЛИЧНО СПИСЪК СЪС СУМИТЕ НА
ДАРЕНИЯТА И КТИТОРИТЕ НА КАМПАНИЯТА
НА МАНОЛОВА – КОИ
СА, ПО КОЛКО СА ПОЖЕРТВАЛИ, КОГА СА ГИ
ДАРИЛИ?
ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕЩА,
КОИТО ИЗБРОИХМЕ, А
КЪМ ТЯХ ТРЯБВА ДА СЕ
ДОБАВИ РАБОТАТА ПО
УНИКАЛНИТЕ ЗА КАМПАНИЯ 3 СЛОГАНА – ЗА
ТЯХ СЕ ПЛАЩА, НЯКОЛКОТО ВИЗИИ, РАЗХОДИТЕ ПО НАЕМАНЕТО
НА ХОРАТА, КОИТО ВТОРИ МЕСЕЦ РАБОТЯТ В
КАМПАНИЯТА, ТРАНСПОРТЪТ И КОМУНИКАЦИЯТА ИМ, СЕ ХАРЧАТ
МНОГО ПАРИ.
МАЯ МАНОЛОВА НЕ
МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ
ТЕЗИ РАЗХОДИ: САМО
ЗАГАТВАМЕ, ЧЕ СЕМЕЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ СА
28 000 ЛВ., ПРИ 227 565
ЛВ. КРЕДИТИ, ДЕКЛАРИРАНИ ПРЕД КПКОНПИ.
КАК ЧОВЕК, КОЙТО Е
ТОЛКОВА НА ЧЕРВЕНО
В СЕМЕЙНИЯ СИ БЮДЖЕТ, ЩЕ УПРАВЛЯВА
2-МИЛИАРДНИЯ БЮДЖЕТ НА СОФИЯ???
В понеделник четете и
вижте документи:
НА ЧЕРВЕНО: КАКВО
ДЕКЛАРИРА МАЯ МАНОЛОВА?
ЗАЩО СЕ ОТКАЗА ОТ
70000 ЛВ. ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА ОМБУДСМАН,
ЗА ДА ВЗЕМА ЕВЕНТУАЛНО 30000 ЛВ. КАТО
КМЕТ?

Вестник 19 минути
търси раздавачи за София
тел.: 0878 910 890
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Командарев издава книга
с полицейски истории
В кръг тръгва
по кината от 8
ноември
Най-новият филм на Стефан Командарев, В кръг разказва историите на три
двойки патрулиращи полицаи в нощна София. Лентата излиза по кината от 08-и
ноември. Преди нея обаче,
екипът на филма, заедно със
Синдикалната федерация на
служителите на МВР, стартират кампания в която
всеки може да сподели своята
история с полиция. За целта
вече е активен сайтът www.
vkrug.bg, където хората могат да споделят историите
си, а всеки който желае ще
може да ги чете. „Идеята
ни хрумна спонтанно, защото по време на работата по
филма се срещнахме с много
полицаи и чухме много истории, но като филм разбира се
не можем да разкажем всяка
една“, споделя Стефан Командарев. Най-добрите истории ще бъдат селектирани и

Гуен Стефани ще бъде провъзгласена за Модна икона 2019. Това
ще се случи на церемонията по
раздаването на наградите Изборът на публиката на 1 ноември.
„Връщам се към времето, когато
четях Vouge и си мислех, че
никога няма да съм като момичетата от кориците – никога няма да
се добера до подобни облекла.
Ходех до магазина за втора ръка и
импровизирах. А сега ще получа
награда за мода. Адски сюрреалистично е“, коментира носителката на Грами. През последните
три десетилетия Гуен се превърна
от пънкарка в ярка звезда от
червения килим.

събрани в книга, а авторите
им ще имат уникалния шанс
да гледат В кръг в компани-

ята на актьорите и екипа,
преди филмът да тръгне по
кината.

Синът на Мориконе дирижира в София
Композицията на Виктор Чучков
Писма от
бъдещето
за симфоничен
оркестър,
пиано, рок
група и глас
ще прозвучи на 20
октомври в
столичната зала България. Произведението, вдъхновено от Марсиански хроники на Рей Бредбъри, ще
бъде дирижирано от Андреа Мориконе, автор заедно с баща си Енио
на музиката към филма Ново кино

>>ГУЕН СТЕФАНИ С НАГРАДА
МОДНА ИКОНА 2019

Парадизо.
Програмата
на концерта
е съставена
от любими
произведения на Виктор Чучков,
изпълнявани
и записвани
от него. Композиторът
е автор на
творби за симфоничен и камерен
оркестър, опера, камерна музика,
музика за игрални, документални и
анимационни филми. Концертирал
е в Италия, Холандия, Бразилия,
Русия, САЩ и Малайзия.

>>ПОЛИ
ГЕНОВА И
ЛЮБИМИЯТ Й
РАЗХОДИХА
БЕБЕТО
Поли Генова е от хората,
които пазят личния си
живот далеч от медийното пространство.
Откакто стана майка за
първи път, певицата,
класирала България на
4-то място в песенния
конкурс Евровизия,
избягва да говори много
за бащата на сина си.
Все пак блондинката от
време на време радва
своите почитатели, споделяйки кадри, на които
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Мегз пуска
ново
риалити
След два сезона
на уеб риалитито
Instagram Queen по
Vbox7, дизайнерката Миглена Каканашева-Мегз обяви,
че тази есен пуска
втори формат – Top
Queen, който обаче
ще е съвсем различен
от първия й проект.
„Това риалити е найсмисленото
нещо,

което съм правила
от телевизията и
се надявам от все
сърце да ви зарази с
доброта, мотивация
за промяна и градивно мислене“, написа
Мегз в Instagram. И
докато в предния
формат
участие
взеха
кандидатки
от цяла България, в
този ще се включат

настоящите ангели
на Мегз и някои от
победителктие в двата сезона на първото уеб риалити. От
тийзъра става ясно,
че момичетата ще

се сблъскат с много
проблеми, свързани с
опазване на природата, бездомните животни и т.н. Риалито стартира на 15
октомври.

Историята на Арета Франклин оживява на екран
National Geographic
разкри, че носителката на награди Тони,
Еми и Грами, Синтия
Ериво (Хариет, Пурпурен цвят) ще влезе
в ролята на Арета
Франклин в Геният:
Арета – новата част на
поредицата, отличена
с Еми. Предстоящият
сезон ще представлява
първата по рода си, изчерпателна поредица,
получила оторизация
да представи живота
на световноизвестната кралица на соул

музиката. Снимките
започват този ноември,
а премиерата ще бъде
излъчена през 2020
г. по NG в 172 страни
на 43 езика. Ериво ще
изпълнява много от
песните от богатия
репертоар на Франклин. Сериалът Геният
пресъздава завладяващите истории на найгениалните иноватори,
разкрива изключителните им постижения,
както и страстните им и
сложни лични отношения и връзки.

ШКУМБАТА ИЗДАВА
АВТОБИОГРАФИЯ

>>БЕЛОСЛАВА ПРЕДСТАВЯ
МОЯТА МУЗИКА
позира с наследника
си - Даниел Джоузеф
Шартън, в официалната
си Инстаграм страница. Последно тя качи
фотография, на която се
вижда как се разхождат
в парк, разположен в
центъра на София, като
Поли бута количката
на бебето с една ръка,
а с другата държи тази
на баща му, за който
единствено се знае, че е
холандец.
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На 19 октомври
Белослава отново
гостува в Sofia Live
Club. Изненада за
всички присъстващи
ще има – нечувани
парчета от
предстоящия нов албум
на певицата. Разтапяща
комбинация от джаз,
соул и нежно аренби.
Моята музика ще звучи
в съботната вечер, а
Белослава ще бъде
посланик на любовта,
с още по-голям

заряд. Музикантите,
с които ще забърка
поредната музикална
колаборация ще са
верните й другари на
сцената: Антони Рикев,
Радослав Славчев,
Николай Данев и
Елена Кокорска, а
Денис Попстоев ще
бъде специален гост.
Новите мелодии ще
бъдат ексклузивно
представени за първи
път на живо пред
публика.

Мемоарите на Димитър
Туджаров-Шкумбата ще
излязат само дни след
65-ия му юбилей, който той
празнува на 6 октомври.
На 14 октомври с логото на
Книгомания ще се появи
Хумористично селфи,
с което той си прави
подарък за ЧРД, а представянето е същата вечер
в Sofia Live Club. Томчето
с твърди корици включва
забавно разказаното битие
на комика – откъде идват
шкумбите, как се насочва
от инженерството към
артистичните изяви, за безбройните турнета и срещи
с известни личности...
Сюжетите са придружени
с над 20 карикатури, специално рисувани от Жорж
Туджаров - съвпадението
на фамилиите е напълно случайно, от над 160
снимки от личния архив на
Шкумбата.
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ХОРОСКОП

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

Телците да вземат
инициативата в свои ръце.
Близнаците да помислят
как да разнообразят деня
си. Важни делови задачи
променят плановете на Девите.
Стрелците да се вслушат в
съветите на близките си.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Динамичното
развитие на
проблемите
ще ви постави
в непривична ситуация.
Мислете гъвкаво и не
залитайте в крайности.
С колегите не бива да
споделяте всичките си
вълнения.

Динамично и
в делови тон
ще премине
деня за повечето от вас. Изпълнени
сте с енергия, позволяваща ви да свършите много
задачи, не пропилявайте
времето си напразно.

Амбицирани
сте да свършите това, което
предвиждате
за днес и то по най-добрия за вас начин. Ако не
срещнете разбиране по
някои от дискутираните
въпроси не бързайте да
се настройвате критично..

Ще покажете
на практика
професионалното
си отношение към
служебен, обществен или друг
важен проблем, с което ще
си спечелите привърженици.
Работата ви ще се улесни, защото много хора ще пожелаят
да станат част от екипа ви.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Поради заетост
или други причини, няма да отговорите на очакванията на много хора към вас.
Покажете съпричастност
към проблемите, па било то
и с добра дума. Изненадайте
любимия си човек, това ще
го накара да промени част
от плановете си в угода на
общи желания.

Водолей

Нещо специално ще занимава
мислите ви
днес. Подготовката е продължила
дълго време, но няма да
изпуснете момента за
действие. Бизнес делата
също ще ви се отдават
и ще печелите не само
пари, но и партньорско
застъпничество.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Важни делови задачи
ще променят
плановете ви за
деня. Бизнесът не търпи
отлагане, вие най-добре
разбирате това. Амбицирани сте да дадете всичко
от себе си, осигурявайки
си по-добра печалба.

Някаква новост
вълнува част
от вас днес
и често ви
откъсва от работата ви.
Ще прекарате приятно
в компанията на колега,
с когото ще имате възможност да споделите и
много свои идеи.

Вземете инициативата в свои
ръце, бъдете
полезни със
знанията и уменията
си. Проявете находчивост при решаване на
домашен проблем. Ще
ви се отдаде с лекота да
приключите вече започната задача.
Близнаци

Вземете нещата
в свои ръце и
се погрижете да
разнообразите
живота си. Помислете с
кое полезно нещо да се
захванете, като внесете
ред и ще се почувствате щастливи. Смяна на
обстановката ще ви се
отрази тонизиращо.

Дева

времето
Днес времето ще
бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 9°, а
максималната 24°.

Стрелец

Работата в екип
може да ви
донесе недоразумения и да
ви създаде напрежение.
Вие обаче, с присъщото
се усещане за нещата
и хората, ще намерите
верния тон. Съвета към
вас е да не се изолирате,
а да се впуснете смело в
ситуацията.

826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА
ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:
0878 225 395
reklama@19min.bg
Издателят не носи отговорност
за съдържанието на
публикуваните в изданието
цитати и рекламни материали.

Видин

Русе

min: 7о max: 21о

min: 11о max: 21о

Варна

min: 15о max: 22о

Велико Търново

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 12°,
максималната 24°.

min: 10о max: 20о

min: 7о max: 22о

В Перник ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 9°,
максималната 21°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

ОСНОВАТЕЛИ:

Ще ви занимават
свои мисли и
по-задълбочено
ще търсите
решението на проблема,
който стои пред вас. За
някои той е от личен характер: децата, партньора
или родителите. Всички
имат претенции към вас и
това ви идва в повече.

София

В Бургас ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 15°,
максималната 21°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

ПЕЧАТ:

Риби

В София ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 10°, а
максималната 20°.

Във Варна ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 15°,
максималната 22°.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 15о max: 21о
min: 9о max: 21о

min: 12о max: 24о
Сандански

Кърджали

min: 10о max: 22о

min: 11о max: 22о

www.19min.bg
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astro@19min.bg

ВРЕМЕ
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>>ЗЕЛЕНСКИЙ ИСКА СРЕЩА С ПУТИН
Необходима е двустранна среща с руския
президент Владимир Путин за прекратяване
на войната в Източна Украйна, заяви на първата си голяма пресконференция украинският държавен глава Владимир Зеленкий.
Нормандският формат и среща с президента
на Русия са двата възможни формата за решаване на ситуацията, обяви украинският лидер.
По време на пресконференцията си Зеленский обвини своя предшественик Петро
Порошенко в опит да оглави нов Майдан. По
мнението му, Порошенко "на физиологическо
ниво" забравя, че той вече не е президент и не
иска да повярва в това.

Украинският президент заяви, че не се бои от
нов Майдан. "Във всеки момент, ако обществото не иска да бъда президент, няма да има
кръвопролития. Но хората тогава точно няма
да изберат спиране на войната от меню, което
е на продажба на политическия пазар", заяви
Зеленски.
Припомняме, на 6 октомври 10 хил. души
организираха акция на площад Независимост
в Киев. Акцията бе срещу подписването от
Украйна на формулата Щайнмайер за регулиране на конфликта в Донбас. Те смятат, че
документът е капитулация за Киев.
Формулата Щайнмайер бе предложена от

сегашния президент на Германия ФранкВалтер Щайнмайер. Тя определя механизма
за определяне на особен статус на Донбас,
възможна амнистия и избори на териториите,
които не са контролирани от Киев.

САЩ: Наказваме
Турция със санкции
Ердоган плаши ЕС с нова
бежанска вълна

О

перацията на турския
президент Реджеп Ердоган в Сирия може да
докара на Турция американски санкции, предаде АП. Сенаторът от Републиканската
партия Линдзи Греъм, който
обикновено е сред твърдите
защитници на политиките на
Тръмп, обяви, че ще предложи,
съвместно със свой колега демократ, законопроект за сурови
санкции.
Мерките включват замразяване на американски активи,
притежавани от политическото ръководство на Анкара и
налагането на санкции срещу
юридически лица, търгуващи
с турската армия, и срещу петролни компании, снабдяващи
армията с гориво.
От своя страна американският президент Доналд Тръмп
повтори заплахата си да унищожи турската икономика, ако
Ердоган прекали с действията
си срещу кюрдите. Той нарече

операцията, която Анкара започна в Северна Сирия „лоша
идея“, предава Франс прес.
Държавният секретар на
САЩ Майк Помпейо припомни,
че Белият дом не е давал зелена
светлина за турски действия в
Сирия. Все пак той отбеляза, че
Анкара има законно право да се
грижи за сигурността си. Помпео обяви, че Тръмп е изтеглил
войските от региона, за да не ги
излага на опасност.
Изтеглянето на американски
части от североизточна Сирия
позволи на Турция да започне
дълго анонсираната си военна
операция. Кюрдите, които Турция смята за терористи, бяха
ключов съюзник на Вашингтон

срещу ИД.
Министерството на отбраната в Анкара обяви, че армията е нанесла удари по 181 военни
цели в североизточната част
на страната. Турция, предприе
интервенцията, "за да отговори на надвиснала терористична заплаха" и „ще атакува само
терористи”, посочва турският
посланик в ООН Феридун Синирлиоглу в писмо до председателя на Съвета за сигурност на
ООН, информира ТАСС. Дипломатът отбелязва, че операцията е насочена само към терористите и техните скривалища,
убежища. В писмото се уверява,
че са взети предпазни мерки за
избягване на цивилни жертви.

Вот на недоверие свали кабинета в Румъния
Вотът на недоверие срещу лявото
правителство на Румъния на премиера
Виорика Дънчила, подкрепен от шест
опозиционни партии, беше одобрен на
пленарно заседание на двете камари на

румънския парламент, съобщи Аджерпрес.
В подкрепа на вота на недоверие са
гласували 238 парламентаристи, съобщи депутатът от партия Про Румъния

Турската инвазия стана причина Съветът за сигурност да
проведе извънредно заседание
във връзка със започналата вчера турска операция срещу сирийските кюрди.
ЕС от своя страна призова
Турция да прекрати едностранните си военни действия. Позицията на Брюксел посочва,
че операцията допълнително
ще подкопае стабилността на
целия регион, ще засили страданието на цивилното население
и ще има за резултат ново принудително разселение.
В отговор Ердоган обяви, че
ще отвори отново границите
на страната си, за да пусне сирийски бежанци в Европа, предадоха Ройтерс и Блумбърг. Малко
преди реакцията на турския
президент ЕК предупреди, че Анкара трябва да помисли за молбата си за членство в ЕС и "ако
амбициите са сериозни", да се
придържа към външната политика на страните от района.
„Русия планира да настоява
за диалог между сирийското и
турското правителство след
нахлуването на турските войски в Сирия”, заяви пред журналисти в Ашхабад руският външен министър Сергей Лавров,
предаде Ройтерс. Той посочи, че
ситуацията в Северна Сирия
може да бъде уредена на основата на съществуващите споразумения, предаде ТАСС.

Каталин Некифор. За да бъде свалено
правителството от власт, вотът трябваше събере минимум 233 гласа. Сега
предстои опозиционните партии да
сформират нов кабинет начело с премиер, който ще бъде посочен от президента Клаус Йоханис, предаде ТАСС.
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ТОЧНИ ПРОГНОЗИ И СТРАХОТНИ ПЕЧАЛБИ ЗА
ИГРАЧИТЕ НА “ЕВРОШАНС”

П

рез последните няколко дни участниците
в числовата игра „Еврошанс“ преживяха моменти,
изпълнени с късмет, добри
новини и страхотни суми.
Много играчи направиха точни прогнози в пунктовете на
„Евробет“ и печалбите им на
закъсняха.
Един от щастливците, които успяха да запишат страхотен резултат, е Цанко
Цветанов от Правец. По професия той е шофьор и често се
шегува, че дългогодишният му
опит зад волана явно му помага
да се придвижва и по пътищата на късмета. Благодарение
на безпогрешната си прогноза
от 9 числа, на която залага 30
стотинки, сега Цанко отнася

сумата от 12 000 лева.
В списъка с късметлии следват трима участници с печалби по 10 000 лева. 24-годишният
икономист Али Реджеб от Крумовград е първият от тях. Той
грабва петцифрената сума
след като отгатва 9 от 10

числа в „Еврошанс“. Със същия
успех може да се похвали и варненецът Галин Колев. Към тях
двамата се присъединява и Росен Симеонов от София, който
не за първи път изпитва емоцията на късмета.
Едно перфектно предвижда-

БЕРБАТОВ: Всяка година
наградите трябва да
отиват в Роналдо и Меси
Най-добрият български
футболист през новия
век Димитър Бербатов
взе отношение по темата
кой е по-добър Меси или
Роналдо. Според Бербо
отговор на този въпрос
няма.
„Как можете да отделите Роналдо от Меси?
Мисля, че всяка година
всички награди трябва
да отиват за тях и те да
си ги поделят поравно.
Няма как да кажете, че
единият е по-добър от
другия“, каза Бербатов
пред goal.com.
Неотдавна Роналдо
обяви, че не е приятел
с Меси, но съревнованието между двамата ги
е направило по-добри
футболисти. Португалецът дори изрази надежда
да излезе на вечеря с
лидера на Барселона.

„Роналдо иска всички
награди просто защото е
свръхамбициозен и иска
да чупи рекорд след рекорд. Меси може би не го
показва с поведението
си, но съм сигурен, че когато вкъщи се настройва
за мач, си казва: „Ще
унищожа всички!“. Когато
си добър, го осъзнаваш и
няма от какво да се срамуваш“, добави Бербатов
по темата.
Той изрази и възхище-

нието си от дълголетието
на Роналдо, с когото игра
един сезон в Манчестър Юнайтед. „Той е на
34, играе за Ювентус
и продължава да е
голямата звезда, също
както беше в Англия,
после в Испания, а сега
и в Италия. Справя се
великолепно във всеки
един шампионат. Той има
всичко необходимо, за
да остане завинаги млад,
той е млад по душа.“

не донесе 6 000 лева на Кънчо
Русев от Селиминово. Той е
земеделски производител и
твърди, че за да спечелиш
трябва да си търпелив, както когато засаждаш нова реколта.
Нови двама участници попълниха алеята на славата
на „Еврошанс“! Те познаха
всичките си 7 числа и със залог от 1 лев спечелиха по 5 000
лева. Това са Васил Маринов
от София и Тошко Димитров
от Елин Пелин. Техни събратя
по късмет от Чакаларово, София и Чорбаджийско се радват
на печалби по 4 000 лева.
Тегленията на играта „Еврошанс“ можете да следите в
пунктовете на „Евробет“ и на
eurobet.bg.

Допълнителни наблюдатели
ще следят за расизъм на мача
с Англия в София
Допълнителни наблюдатели ще бъдат изпратени на
Васил Левски, за да следят за евентуални прояви
на расизъм по време на мача с Англия, съобщава
Таймс, цитирани от dnevnik.bg. България посреща
съперника си в понеделник в двубой от квалификациите за Евро 2020.
Англичаните вече няколко пъти изразиха притеснения, че в София могат да станат обект на расистки действия. Футболистите дори заявиха, че са
готови на крайни мерки като напускане на терена.
Според информацията ще има поне трима съгледващи, изпратени от организацията „Футбол срещу
расизма в Европа“ (FARE), като това е повече спрямо всеки друг двубой от кръга. Те ще са разположени на стратегически места на стадиона.
Днес националите ни гостуват на Черна гора от
21:45 българско време. Воденият от Красимир
Балъков тим е на последното място в групата си с
актив от едва две точки.

ТЪ
РС
ЕТЕ

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Династията Романови документална поредица /5 епизод/
13.30 Културното наследство на
България документален филм
/5 част/
14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за
хора с увреден слух
15.15 Сафарито на Скаут тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Потомци на слънцето тв филм
/16, последен епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Студио Футбол
21.45 Футбол: Черна Гора - България,
квалификация за Европейско
първенство 2020 пряко
предавне от Подгорица
00.10 Обзор Футбол
00.40 Другата жена игрален филм /
Канада, 2008 г./, режисьор
Джейсън Пристли, в ролите:
Джоузи Бисе, Тед Уитол,
Макензи Портър, Лиса Мари
Карук и др. (12)
02.10 Култура.БГ /п/
03.10 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
04.20 Още от деня /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.3 еп.20
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.31
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.6 еп.61
16.00 „Едно голямо семейство“ сериал, с.2 еп.7
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
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ТВ ПРОГРАМА
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.13 еп.110
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от Рая“ сериал, еп.105
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.10
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.2 еп.20
01.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.6 еп.10
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Опасни улици“ /п./ - сериал
NOVA
05.20 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 3 /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм,
сезон 3
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
15.00 „Прости ми“ (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс - Минус“ - публицистично предаване, на живо
17.00 „Намери ме“ (премиера) сериен филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни
връзки“ (премиера) - сериен
филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“
(премиера) - риалити
22.00 Студио „Игри на волята:
България“
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 3
00.30 „Скорпион“ - сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.45 „Слънце и луна“ - сериен филм
Diema
05.45 „Да се посмеем“
06.15 „Драга фамилия“ - сериал,
сезон 1
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 „Лоша провинция“ - криминален екшън с уч. на Мат Дилън,
Уилям Дефо, Нийл Макдоноу,
Ейми Смарт, Том Беринджър,
Дон Йесо, Кевин Чапман, Крис
Маркет 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 „Лоши момчета“ - екшън-комедия с уч. на Уил Смит, Мартин
Лорънс, Теа Леони, Чеки
Карио, Тереза Рандъл, Мардж

Хелгенбергер и др.
00.30 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 5 /п/
01.30 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
03.45 Еротичен телепазар
KinoNova
05.45 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
06.40 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 2
08.50 „Кучето, което спаси Коледa“
- семеен филм с уч. на Дин
Кейн, Елиза Донован, Гари
Валънтайн, Сиера Мaкормик,
Чарли Стюарт, Джоуи Диаз,
Минди Стерлинг и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Мери Райли“ - драма с уч. на
Джулия Робъртс, Джон Малкович, Глен Клоуз, Джордж Коул,
Майкъл Гембън, Кати Стаф,
Майкъл Шийн и др. /п/
14.10 „В кадър“
14.45 „Книга за възрастни“ - романтична комедия с уч. на Даян
Кийтън, Джейн Фонда, Кандис
Берген, Мери Стийнбъргън,
Анди Гарсия, Дон Джонсън
и др. /п/
17.00 „Туристът“ - екшън-трилър с
уч. на Джони Деп, Анджелина
Джоли, Пол Бетани, Тимъти
Далтън, Руфъс Сюъл, Раул Бова
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8
21.00 „Треска за лалета“ (премиера)
- романтична драма с уч.
на Алисия Викандер, Дейн
Дехаан, Джуди Денч, Кристоф
Валц, Холидей Грейнджър, Зак
Галифанакис и др.
23.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
00.00 „Подземен свят: Възходът на
Върколаците“ - екшън с уч. на
Майкъл Шийн, Бил Най, Рона
Митра, Стивън Макинтош,
Кевин Гревиу и др.
FOX
05.15 Пазители на времето - първи
сезон, еп. 2
06.00 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 8
06.20 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 9
06.40 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 10
07.05 Малкълм - първи сезон, еп. 10
07.35 Малкълм - първи сезон, еп. 11
08.00 Черният списък - втори сезон,
еп. 18
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 6
09.50 Кости - първи сезон, еп. 17
10.45 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 13
11.40 Лигата на необикновените
13.55 Модерно семейство - четвърти
сезон, еп. 9
14.25 Касъл - първи сезон, еп. 5
15.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 7
16.10 Черният списък - втори сезон,
еп. 19
17.10 Кости - първи сезон, еп. 18
18.05 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 11
18.35 Семеен пъзел - втори сезон,
еп. 12
19.00 Малкълм - първи сезон, еп. 12
19.30 Малкълм - първи сезон, еп. 13
20.00 Хавай 5-0 - седми сезон , еп. 14
21.00 Страшен филм 4, еп. 1
22.55 Магнум, еп. 6
23.50 Касъл - първи сезон, еп. 6
00.45 Малкълм - първи сезон, еп. 12
01.15 Малкълм - първи сезон, еп. 13
01.45 Пазители на времето - първи

сезон, еп. 2
02.25 Убийството на Джани Версаче:
Американска криминална
история - първи сезон, еп. 3
03.15 Демоните на Да Винчи - трети
сезон, еп. 5
04.15 Кости - първи сезон, еп. 18
04.55 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 8
btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета“ /п./ - сериал, с.7 еп.13
07.00 „Дневниците на вампира“ /п./ сериал, с.8 еп.1, 2
09.00 „Затворена мрежа“ - криминален, мистъри (Великобритания, САЩ, 2013), режисьор
Джон Кроули, в ролите: Ерик
Бана, Ребека Хол, Джим
Бродбент, Кирън Хайндс, Риз
Ахмед, Джулия Стайлс, Диляна
Буклиева и др.
11.00 Телепазар
11.15 „Дневниците на вампира“ сериал, с.8 еп.3, 4
13.15 Телепазар
13.30 „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.
16.00 „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.
18.15 Телепазар
18.30 „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.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Черният рицар“ - екшън, трилър, криминален (САЩ, 2008),
режисьор Кристофър Нолан,
в ролите: Крисчън Бейл, Хийт
Леджър, Ерън Екхарт, Майкъл
Кейн, Маги Джиленхол, Килиън
Мърфи, Уилям Фиктнър, Морган Фрийман, Ерик Робъртс,
Гари Олдман и др.
00.00 „Пълен контакт“ - екшън,
трилър (България, Германия,
САЩ), режисьор Дани Лърнър,
в ролите: Долф Лунгрен, Джина
Мей, Майкъл Паре, Башар
Рахал, Лес Уелдън, Александър
Кадиев и др. [16+]
01.45 „Пурпурният връх“ - фентъзи,
хорър (САЩ, 2015), режисьор
Гийермо дел Торо, в ролите:
Миа Вашиковска, Джесика
Частейн, Чарли Хънам, Том
Хидълстън, Дъг Джоунс и
др. [16+]
04.15 „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.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Скритата Италия - филм
10.00 Дарвин - бъдещето на видовете
- филм

10.30 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 Операция История - предаване с
Росен Петров /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на
живо в ефир - актуално ток шоу
с Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Полицейски войни - криминален
сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 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 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
02.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11.35 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Показатели. Риванол. Каталог. ТТ. Тилатеи коливо. Анк. Кан. Волта. Риас. Аир. Лук. Крин. Аш. Таис. Ав. Елара. Ана. Еноти. Имел. Леки. Евита.
Ицо. Омана. Милано. Алове. Оман. Вита. Авери. Етикет. Тил. Тави. Итати. Акинак. Нан.
Отвесно: Ла. Елисавета. Корабокрушенец. Литак. Кит. Лаик. Локомотиви. Каватина. Тати. Ивакин. Залив. Скари. Оле. Манолов. Риа. Ема. Атик. Тога. Орис.
Иванов. Бел. Талин. Аминометан. Тента. Анета. Арита. Мистика. Авала. Анилин.
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РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ

Ето, какво същност значело БКП...
Снимка: Андрей Русинов

Бате Гошо:

Бих гласувал за
Тодор Славков.
Така поне ще
има майтапи.
А сега - скука,
нови успехи, пак
скука.
Валери Найденов

>>СУДОКУ
лесно

Иванчо, защо с Марийка
имате едни и същи грешки
на диктовката?
- Защото имаме една и
съща учителка, госпожo!
:) :P :D
Скъпи, днес детето ни каза
първата си дума и тя беше
"тате"!
- Чудесно! И как стана това?
- Ами точно бяхме в

умерено

зоологическата градина
и гледахме клетката на
горилите.
:) :P :D
Тя му беше много скъпа,
затова той я смени с по
евтина!
:) :P :D
Апетитът идва с яденето,
красотата с пиенето.
:) :P :D

Нямало безработица в
България!!! Я, що народ си
търси работа като кмет и
съветник!
:) :P :D
Още три дни, ако не видя
жена с къса пола и слагам
зимните гуми!!!
:) :P :D
Шетам си из кухнята и чета
следния надпис на етикет:
- "Океанска сол. Добита от
слоеве на възраст над 250
милиона години.
Трайност 2 години."
:) :P :D
В Перник намерили дете
възпитано от вълци!
За сега това е първият
случай на възпитано дете
в Перник.
:) :P :D
Ако всички отидем там,
където ни пратят... Пловдив ще се пренасели!
:) :P :D
- Как, яденето от зеленчуци, може да стане по-вкусно и ароматно?
- Като добавиш месо!
:) :P :D
Ако не ти се спи като си
легнеш, не се притеснявай, ще ти се спи като
станеш...
:) :P :D
Представете си свят без
мъже! Нито едно престъпление. Никакви наркотици. И милиарди щастливи,
дебели и не гримирани
жени...

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

