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Законът на Мая взе от инвалидите 99,50 лв., а
от майките – 560 лв. МЕСЕЧНО, не й стигнаха
поправките Ванко 1 и чл. 417 за ЧСИ-тата,
които внесе срещу гражданите
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Зелените

Градинарството
може да бъде
наистина много
забавно....

50 години Интернет

Пускат нови
емотиконки – джендъри

Учени: Кестените в Европа
са на изчезване

400 млн. телефонни номера във Фейсбук
са без защита

Глобалното затопляне предизвиква повишаване
на турбуленциите по време на полетите

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

2

„Ами не може пък
инвалидите да вземат
пари от две места“,
коментира Мая Мнолова пред 19 минути
промяната си в закона,
внесена от нея като
омбудсман, докато използваше протеста на
майките за рейтинг, с
която на инвалидите
първа група с над 95%
нетрудоспособност
вече се вземат 99,50 лв.
месечно, ако използват
личен асистент. Опитахме се да обясним на
Манолова, че програмата Личен асистент е
европейска и инвалидите не вземат пари от
две места от НОИ. За
нея това беше изненада. Както не бе проверила, че Паметникът
на съветската армия
е публична държавна
собственост, т.е. не
подлежи на прехвърляне, и няма как съдбата му да бъде решена с
общински референдум,
още повече, че признаването или непризнаването на резултата му не
е функция на кмета, а
на Столичния общински
съвет, където тя няма
съветници, понеже нямаше и собствена листа, пък я е срам да каже
за коя е гласувала.
Освен, че ни стана
ясно какъв е юридическият й капацитет, по-
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Законът на Мая взе от инвалидите 99,50 лв., а от майките – 560 лв.
МЕСЕЧНО, не й стигнаха поправките Ванко 1 и чл. 417 за ЧСИ-тата,
които внесе срещу гражданите

питахме Манолова в паницата на инвалидите
ли се огледа.Отговор не
получихме.Но нека да се
върнем към простите и
ясни факти от дейността й на юрист, омбудсман и червен депутат,
които продължаваме да
излагаме обективно, за
да бъде изборът на София в неделя информиран и да няма ден за размисъл в понеделник.
С нас се свързаха близки на деца с Даун, за да
ни съобщят още по-покъртителни факти,
настъпили с промените в закона, внесени
от Манолова. Инва-

лидността на децата
им е понижена от 95
на 80%, за да не могат
родителките да им
бъдат асистенти по
същата
европейска
програма, т.е. да разчитат поне на минималната работна заплата
от 560 лв., която получаваха по нея. Който
иска детайли – да прочете в архива на 19min.
bg конкретната история, която разказахме с
една от майките – активистки.
Тези човеконенавистни текстове на Мая,
която, разбира се, ще се
оправдае за тях с други-

те депутати, нищо, че
всеки автор би трябвало да носи отговорност,
се прибавят към други.
Може ли човек да подкрепя Истанбулската
конвенция, ако същият този човек – Манолова е вносител на
срамната
поправка
Ванко 1, която облагодетелства един от
тарторите на търговията с женска плът.
Такива босове насилие
ли извършват спрямо
жени? Не е ли огромен
този проблем в България – тези дни фигаро
ни нарече хъб за търговия с хора? Да, има

я по цял свят, но може
ли законодател и „граждански кандидат на промяната“ със силата на
правото да онеправдава
престъпници точно по
тази част, пък и по всяка друга?
Добавяме и друг срам –
нейния член 417 в ГПК, с
който вместо длъжниците, които уж бранеше
като соцдепутат, облагодетелства с милиони
техните гонители, а после като омбудсман Мая
предложи корекция, вече
в услуга на колекторите. Всъщност, позлати
частните съдебни изпълнители. Нейният колега в
40-ото народно събрание
Минчо Христов, безсребреник, нарича промяната
на Манолова, приета
на 27 юни 2007 г. с червено-жълто-ДПСарското
мнозинство „престъпен
закон“, който просто повишава неимоверно таксите, изплащани на ЧСИ.
Нека да припомним, че
тогава Манолова просто излъга, че това било
евроизискване.
Нещо,
което няма нищо общо

>>СЕМ ТЪРСИ НОВ ШЕФ
НА БНР

>>ЛАЛОВ: НЯМА ДА ВРЪЩАМЕ ЖЕСТОВЕ
НА БСП НА БАЛОТАЖА

СЕМ обяви процедура за избор на нов генерален
директор на БНР, съобщи националното радио.
Новият шеф на медията ще бъде избран на 22
януари 2020 г.До тук се стигна, след като на 17 октомври медийният регулатор прекрати мандата
на Светослав Костов и избра за временно изпълняващ длъжността Антон Митов - досегашният
ръководител на дирекция Архиви. Митов може
да остане на поста в продължение на 3 месеца,
през които тече конкурсът за нов шеф.
Припомняме, че мотивът за прекратяването
на мандата на Костов беше безпрецедентното
спиране на ефира на програма Хоризонт за 5
часа на 13 септември. Той обяви, че ще обжалва
решението на СЕМ в съда.

„Нямаме намерение да
връщаме никакви жестове на БСП на балотажа”,
заяви пред bTV водачът
на съветниците в столицата от Демократична България (ДБ) Методи Лалов.
Реакцията му е отговор на
призива на лидера на БСПСофия Калоян Паргов, който
апелира привържениците
на ДБ да подкрепят Мая
Манолова на вота в неделя.
"Ако Игнатов беше на
балотаж, ние щяхме да на-

правим своя избор", посочи
Паргов и добави, че „БСП
е помагала на градската
десница в избора на техни
(районни) кметове”.
В отговор Лалов обяви,
че избирателите на ДБ
нямат нужда някой да
ги води в техния избор и
всеки ще реши сам дали
и кого на подкрепи.
Попитан как биха гласували общинските съветници
от формацията, ако кмет е
Манолова, Лалов посо-

чи, че независимо кой е
начело на общината, всяко
решение в полза на гражданите, което отговаря
на програмата на ДБ, ще
получава подкрепа.
Още - на стр. 6

с обективната истина,
както казват юристите. Тя просто помогна
на монополистите и банките и реално остави без
дом хиляди семейства,
а много други - с несъществуващи и безправни
задължения, които ги заробиха. Прости факти.
А последващите промени,
предложени от нея като
омбудсман, пък облагодетелстваха колекторите.
Но никога гражданите.
Дори при предлагането
на промени във въпросния член на Мая през 2015
г., Димитър Байрактаров
и подкрепящата мнозинството НФСБ, не успяват за 13 гласа да върнат
нормалното положение.
Сигурно е съвпадение, но с
гласовете на ГЕРБ и ДПС
същата година Мая Манолова е избрана за омбудсман.
В юридическите среди
се питат дали веднъж мотиватори за члена на Мая
са били ЧСИ-тата, следващия път – събирачите на
дългове? В правото хората

ГЕРБ ПАК ЩЕ
ПРОМЕНЯ ИК
„След изборите ще търсим
обсъждане на Изборния кодекс (ИК)”, заяви с декларация от трибуната на НС шефът на ПГ на ГЕРБ Даниела
Дариткова. Тя призова да не
се правят внушения преди
балотажа, защото това не
било полезно. Липсата на
заседания тази седмица
щяло да предпази депутатите да използват трибуната за
предизборна агитация.
„Тук, от тази трибуна, ние
категорично заявихме, че
след изборите ще търсим
едно сериозно, конструктивно, диалогично обсъждане на ИК, с цел да избегнем
всички негативни прояви,
които сме отчели по време
на изборите”, каза още тя.

винаги търсят мотива
на престъпниците и политиците, за да си обясняват необяснимите им
на пръв поглед действия
и решения.
Нещо, което може да
обясни как само медийните разходи в кампанията на Манолова, надминават дори
само за първия тур
оповестените от нея
дарения, като за вто-

рия продължават още
нагоре, а отделно имаме шатра за 200 000 лв.,
колосални тиражи на
хартиени рекламни материали за раздаване,
включително историческите лепенки, които сама щракнахме да
раздава по бул. Витоша,
застъпници в секциите – над 1000 в София с
хонорари от по 50 лв.,
дори да ги пишат добро-

ДПС С МНОЗИНСТВО В БАТАК
Сараите са с най-много общинари в Батак,
сочат данни на ОИК. В
новия Общински съвет
движението ще има
мнозинство. В него ще
участват 13 души, като
преобладаващо е присъствието на ДПС – 7

души, 3 от ГЕРБ, 2 от
АБВ и 1 от БСП.
От други решения на
ОИК става ясно, че не
само Петър Паунов е
избран от първи тур
за кмет на общината,
но и колегите му в
Нова махала - Ерхан

волци, десетки хора в
щаба, разходи за колите
и телефоните, които
използват, хонорари на
рекламните агенции, изготвили визиите, предпечата на пропагандните й продукти – даже
само прословутата и
отвратителна трибунка с кона на Св. София,
Вяра, Надежда и Любов
с ансамбъла, също е доста скъпо удоволствие.

Саатчъ, и Фотиново Джамали Яшар.
Припомняме, че и на
изборите през май,
ДПС убедително
спечели евровота
в Батак, при това
само броени дни
след годишнината от
Баташкото клане от
османлиите.

>>СИДЕРОВ: ОБЕЩАВАМ ИНТЕРЕСНИ
СЮЖЕТИ В СОС
НС прие оставките на двама депутати - Лиляна Павлова и Волен
Сидеров. Герберката поема нов
пост. Още през лятото правителството я номинира за вицепрезидент и член на УС на Европейската
инвестиционна банка. Лидерът на
Атака пък си подаде оставката по
време на предизборната кампания.
На 21 октомври Сидеров обяви, че
напуска НС заради участието си в

кметската надпревара за София.
„Обещавам интересни сюжети в СОС”,
закани се Сидеров, който ще стане
общински съветник. „НС не даде
думата на депутат, който напуска по
собствена воля”, оплака се атакистът
на брифинг в парламента. „Това е
безпрецедентен случай”, отсече Сидеров. „Обикновено депутатите, които
напускат, липсват от зала, какъвто е
случаят с Павлова”, посочи той.

При МРЗ режат 20% от детските надбавки
Родителите, чиито доходи
са около минималната
заплата, може да загубят
една пета от сумата, която
получават под формата на
детски надбавки, съобщи
bTV. Изменението може
да следва от промените в
закона за бюджета за 2020
г., които обсъди Националният съвет за тристранно
сътрудничество.
Причината е, че минималната заплата се увеличава
административно от 560
лв. на 610 лв. (8.9%), докато

праговете за отпускане
на помощта се замразяват
на нивата от т.г. Така само
заради това увеличение
родители, получавали
досега помощта в пълен
размер, могат да се озоват
в по-високодоходната
група и помощта да им бъде
намалена с 20%.
Според действащите правила, които не се планира
да бъдат променени, месечната помощ за отглеждане
на дете до завършване на
средно образование, но

не по-късно от 20-годишна възраст, се отпуска на
семейства, чийто доход не е
по-голям от 400 лв. месечно
на член от семейството. Ако
средният доход е по-висок,
семейството получава 80%
от помощта. В проектобюджета се запазва и размерът на детските надбавки.
За едно дете сумата е
40 лв., за две деца - 90
лв. за три деца - 135 лв.,
за четири - 145 лв., а за
всяко следващо сумата
се увеличава с 20 лв.

3
>>НС С НОВА
И УДЪЛЖЕНА
ПОЧИВКА
Депутатите си гласуваха
нова почивка между
първия и втория тур на
местните избори. НС
няма да работи от 31
октомври до 6 ноември.
Припомняме, това е
поредната предизборна
ваканция на депутатите,
след като през септември
отново без дебати те приеха да почиват от 16 до 25
октомври заради първия
тур на местния вот.

>>Т. ДОНЧЕВ:
ОЧАКВАМЕ
ПРОВОКАЦИИ
В СОФИЯ

"Натъкваме се на особен
политически феномен
- джендаризъм или
полова неопределеност”,
заяви вицепремиерът
Томислав Дончев на
брифинг в централата на
ГЕРБ. По думите му става
дума за „склонността да
криеш кандидата си, да
не играеш честно, да го
ребрандираш и да го
пребоядисаш". „Това дава
удивителни възможности”, смята вицепремиерът.
„В деня за изборите
трябва да се мисли и
за деня след изборите”, посочи Дончев и
запита кой носи политическата отговорност.
„Загубилият все трябва
да се оправдава с
нещо, но имаме опити
за компрометиране
на изборния процес
на втори тур в София”,
отбеляза Дончев.Това
му напомняло на нещо,
случило се около Костинброд. Той призова
всички, които имат
данни за опити за манипулация, да подадат
данни в прокуратурата
и контролните органи.
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>>БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ С ФАЛШИВА НОВИНА ЗА ПЪРВА В БЪЛГАРИЯ БЕЛОДРОБНА
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
РЪКОВОДСТВОТО НА УМБАЛ СВ. ЕКАТЕРИНА ПУБЛИКУВА СЛЕДНОТО УТОЧНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИНАТА ЗА ПЪРВА БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪРШЕНА В БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ ОТ ПРОФ. ЛЮБОМИР СПАСОВ.
"ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОСТРАНЕНАТА ТЕЗИ ДНИ В МЕДИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ В БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ Е ИЗВЪРШЕНА
ПЪРВАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА БЯЛ ДРОБ В БЪЛГАРИЯ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ОЩЕ ПРЕЗ 2003 Г. В БОЛНИЦА СВ.
ЕКАТЕРИНА СА ИЗВЪРШЕНИ ПЪРВИТЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА СЪРЦЕ-БЯЛ ДРОБ И ОТДЕЛНО САМО НА БЯЛ ДРОБ ОТ
ИЗЦЯЛО БЪЛГАРСКИ ЕКИП С РЪКОВОДИТЕЛ ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ."
ПРИПОМНЯМЕ, ЧЕ ПРЕДИ ДВА ДНИ ИЗЛЕЗЕ ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ, ЧЕ ПЪРВАТА БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ИЗВЪРШЕНА ОТ ЕКИП НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ, РЪКОВОДЕН ОТ Д-Р ИГОР ТОДОРАКЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОЛНИЦА В ХАНОВЕР И ПРОФ. ЛЮБОМИР СПАСОВ.
ПУБЛИКУВАНЕТО НА ТАКИВА ФАЛШИВИ НОВИНИ УРОНВА ПРЕСТИЖА НА ЛЕКАРСКОТО СЪСЛОВИЕ И ПРЕДИЗВИКВА
НЕДОВЕРИЕ У ПАЦИЕНТИТЕ, ПИШАТ ПИОНЕРИТЕ В ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА..

Склоняване към
самоубийство е
основната версия
за смъртта на
9-годишното дете
от Кардам

П

рокуратурата разследва
склоняване
към
самоубийство по случая с
починалото 9-годишно
момче от добричкото
село Кардам и останалите пет деца от семейството, които са
в болница, съобщи бТВ.
Водещата версия за
трагедията е отравяне с лекарства или други химични вещества,
но причината все още
не е категорично установена.
По-рано токсиколози
коментираха, че причината за смъртта
може да е остро инфекциозно заболяване, а не
хранително отравяне,
каквато беше първоначалната версия.
Хранителните продукти, които са кон-

сумирали починалото
9-годишно момче и
другите членове на семейството, не са отровни, съобщи за БНТ
проф. Снежа Златева,
началник на Клиниката по токсикология
към Военноморска болница във Варна.
Две от сестрите
на починалото момче бяха приети в реанимацията на варненската
болница
Света Марина, като
състоянието на помалкото дете се подобрява, на другото
остава тежко.
Междувременно
и
другите три деца в семейството са били настанени в болницата в
Добрич по настояване
на социалните служби,
за да са под лекарско
наблюдение, въпреки,

че нямат симптоми.
Шестте деца в семейството се отглеждат от майката
Росица Маринова и
нейните
родители.
Жената е разведена
от една година и не получава помощ от бившия си съпруг за отглеждането им. Твърди
обаче, че ги гледа добре, ходят редовно на
училище и се хранят
добре. Бабата на децата твърди, че те не са
имали достъп до химикали и отровни вещества. Близките са били
питани от разследващите имат ли децата
достъп до спирт, нафталин и др. вещества,
но бабата твърди
пред бТВ, че нямат,
както и че Стефан никоге не би взел такова
нещо без да пита.

Близките на детето
смятат, че лекарите,
които са посетили
дома им при влошаването на децата са подценили ситуацията.
Първите оплаквания
на децата от стомашни болки и повръщане са започнали
през нощта в събота
срещу неделя. Сутринта в неделя дядото е
повикал лекар от Генерал Тошево. Екип
на Спешна помощ ги
е прегледал, поставил
им е инжекция против повръщане и ги е
оставил за домашно
лечение.
Вечерта се налага
втори преглед на децата. На Стефан отново
е била сложена инжекция против повръщане
и малко по-късно момчето умира в дома си.

Коли горяха в София
Няколко коли в софийския
квартал Хиподрума са били
запалени в ранните часове на
сряда. Пристигналите на мястото пожарникари са успели да
овладеят огъня и да не допуснат
автомобилите да изгорят изцяло.
Въпреки бързата реакция на
огнеборците по автомобилите са
нанесени сериозни материални
щети. Снимки от палежите бяха
качени във фейсбук групата
Забелязано в София.

4 г. затвор за Цвета
Таскова за катастрофата с 6 загинали на
АМ Тракия
4 години лишаване от свобода
постанови Софийският окръжен
съд за Цвета Таскова, която
предизвика катастрофа с шест
загинали и 17 ранени на магистрала Тракия миналия април.
Делото се гледа по съкратената
процедура, след като Таскова се
призна за виновна, предаде БНР.
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Словакия е новият фаворит за VW
Немският автопроизводител Volkswagen
Group е започнал да
разглежда
възможността да премести
производството
на
своя бъдещ нов модел Passat в съществуващия си завод в
Словакия вместо в
нова фабрика в Турция, съобщава Студия
Трансмедия, като цитира Automotive News
Europe. Турция беше
избрана като предпочитана локация за
строежа на нов завод
с инвестиция за около
1.3 млрд. евро. Започналата военна офанзива
в Сирия обаче постави
тази инвестиция на
Volkswagen, а на последното си заседание
в началото на месеца
Надзорният съвет на
VW реши да изчака с
решението.
Но VW не може да
търпи твърде дълго,
тъй като компанията
иска заводът да заработи до октомври 2022
г. Тогава сегашната
фабрика за производство на Passat в немския град Емден трябва да премине към
изграждане на изцяло
електрически
автомобили. Според информация на Automotive
News Europe още тази
седмица е възможно
Надзорният съвет на
VW да реши да пренасочи производството на
Passat към Словакия.
Едно от обсъжданите решения е да се
премести
производството в огромната
фабрика на VW в Братислава,
Словакия,
пише германското издание Automobilwoche.
В момента VW произвежда там моделите си от висок клас

Touareg и Audi Q7, както и SUV сектора на
мини автомобили VV
Up, Seat Mii и Skoda
Citigo. Производството на малки автомобили в завода се очаква
да бъде прекратено,
тъй като сегментът
на мини автомобилите
намалява, освобождавайки капацитета.
Членът на надзорния
съвет на VW Щефан
Вайл, който е премиер на провинция Долна
Саксония, заяви, че се
противопоставя
на
Турция като новото
местоположение на завода. Долна Саксония,
която е родината на
VW, е влиятелен глас
в автомобилния производител с 20-про-

центов дял, припомня Automotive News
Europe.
VW беше избрала за
новия завод турския
град Маниса, на 40 км
североизточно от Измир на западния бряг
на Турция. Предвиждаше се да там да започне производството
на следващото поколение Passat, както и на
„сестринския“ модел
– Skoda Superb. Очакваният капацитет беше
около 300 000 превозни
средства годишно.
България, Румъния
и Сърбия сега се надяват VW да се върне към по-ранния си
списък на приемливи
дестинации, в който
бяха представени бал-

канските държави и
Северна Африка, припомня Automotive News
Europe.
В суматохата около отложеното от VW
решение за Турция лобистката
операция
на Бългaрия, водена
от бившия президент
Росен Плевнелиев, отново се активира. След
като стана ясно, че
германците
предпочитат Турция, Плевнелиев влезе в обяснителен режим за своя и
на България провал. За
този провал бяха обвинени правилата на
Европейския съюз по
отношение на държавната помощ. Сега обаче изглежда България е
намерила начин прос-

то да заобиколи тези
правила.
В интервю за авторитетното германско
издание
Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ)
Плевнелиев каза, че България е открила един
„трик“. С помощта на
този трик директната
субсидия (безвъзмездна
помощ) към Volkswagen
ще се повиши от 135 на
260 млн. евро.
Става дума за парцел от 800 декара
в източния край на
София. Според Плевнелиев с изработения
трик този трябва да
се добави към община
Елин Пелин, където
позволената безвъзмездна помощ може
да бъде повече, отколкото е тя в София.
Не е ясно дали във
VW изобщо разглеждат
сериозно новото предложение на България.
Според източници на
Automobilwoche
обаче, VW вече е решил да
премести част от SUV
производството
на
Skoda Karoq в Братислава. Така построяването на нов завод изобщо остава под въпрос.
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>>US ПОСЛАНИКЪТ ВЪЗХИТЕНА КАК
ОБЩИНАТА ПАЗИ
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СОФИЯ
Новият американски посланик г-жа Херо Мустафа
ДАДЕ МНОГО ЯСЕН ЗНАК
като обяви, че е възхитена
и специално се снима пред
Столичната библиотека – една
от емблемите на културната
политика на общината през
последните 14 години. Само
за десетилетие Домът на
книгите не само удвои посещенията си – 115% ръст, но и
направи дигитални пространства, за да привлича нови и
нови млади читатели. С политиката на Столичната община

И

зборът на районни
кметове беше върнат в Кодекса от
Мая Манолова при
Орешарски с мнозинството
на БСП и ДПС, уж като проява на демокрация. Но тя
като законодател не предвиди те да разполагат със
собствени бюджети или каквато и да било власт – до
степен, че градският кмет
разписва не само техните
отпуски и болнични, но и отпуските и болничните вна
всичките им служители – до
последната чистачка. Ако
някой се бе замислил, това
отнема 3-4 часа на ден всеки
ден на градските кметове,
които биха могли да употребят за борба за чист въздух
или за голяма промяна. Ала
законодателят Манолова не
се е замислила.
А можеше нещата да бъдат
променени и тази власт да
стане реална – поне чрез управление на собствени бюджети, а не подчинена на мнозинствата на ГЕРБ в градовете,
където има районни кметове, а това са София, Варна и

през последните 4 мандата,
както се вижда от непредубедените наблюдатели като
посланика, 86,4% от културните бг събития са в София,
артсекторът дава 6% от
икономиката – 3,3 млрд.
лв. и 33 000 работни места,
57% повече са посещенията
на театрите, 48% е ръстът
при визитите в музеите на
милионния ни град, 101% е
скокът на тиража на издадените в столицата книги,
102 на сто – на фестивалите, чийто брой вече е 97.

Кой поряза
районните
кметове, а
сега им се
подмазва
предизборно?
Пловдив. И тогава, и сега ситуацията е същата и районните кметове управляват
секретарка и пиарка. Ако са
много активни и са от партията на мнозинството,
могат реално да прокарват
проекти. Иначе – никакъв
шанс. Мая можеше да направи промяна и не направи.

Създаде един мажоритарен
избор, при който се харчат
много пари и се задоволяват
лични амбиции. Дотук.
Затова е доста забавно,
че именно Манолова подкрепяла районните кметове.
Даже щяла да гласува за Демократична България в Лозенец. От Десницата хубаво

й отговориха, че нямат нужда, нито пък ще връщат жестове на БСП по тази причина. Направи го лидерът на ДБ
в новия Столичен общински
съвет Методи Лалов. Безапелационно. Като истински съдия. Рече и отсече.
Манолова беше принудена да
определи за десен кандидата
на партията на Бензиновия
картел и Софийска вода, която я подкрепя – ДБГ, което е
много съмнителна работа,
особено поради номинирането му в някогашния Селски
район, днес наричан Нови
Искър, който е отвъд Околовръстното шосе. Сигурно ще
да е забравила, странно за
юрист, че нейната ДБГ за
разлика от лидерите на Да,
България и ДСБ, събрани в
ДБ, остана при ГЕРБ и ДПС,
раздцепи Реформаторския
блок и то все заради съдебната система и прокуратурата! Което накара Христо
Иванов да напусне поста на
правосъден министър, а покъсно Лалов да се откаже
от съдийството.
Прости факти!

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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„На местните избори в Кюстендил през
2007 г. изгасиха тока,
точно като се мръкна
към 6 часа. Мая беше в
ромската махала. Тази
„политтехнология“ се
използваше по нашия
край на избори, за да
се изпразват урните
от едни и да се слагат
други бюлетини. Проблемът беше, че нямаше как да се навакса
разликата от над 4000
гласа на синия кандидат за нейния червен с
2000 ромски вота. Така
победата й от над 40%
на евроизборите в областта същата година й остана единствена – първа и последна.
Едва ли без подкрепата на Ковачки, чиито
миньори в Бобовдол цяла
България видя как ги мотивират да гласуват
за нея и листата й за
депутат по Орешарско
време.
Кантората й в Кюстендил
обслужваше
фирмите около него. Ковачки, дето го бяха обвинили за стотици милиони лева укрити данъци.
С него или без него – те
си знаят, пак я биха на
избори всички следващи
пъти - от местните
през 2007 г. до излизането й от БСП, а за предишните – 2005 и 2006
г. няма заслуга – шеф на
червените в Кюстендил
си беше Иво Атанасов.
Той пръв предупреди, че
тя не става, защото
първо него предаде, след
като я направи човек и
я вкара в политиката.
Спретна му преврат,
понеже най-близката й
приятелка беше Иренка – секретарката на
Станишев, също кюстендилка. Но кой да го
слуша.
И на Сергей Станишев измени, като подари победата на ГЕРБ
през 2009 г. с въвеждането на мажоритарен
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Манолова държеше ромския
вот в Кюстендил и
контролирания около Ковачки,
разказват в града й
Предаде и Иво Атанасов, който я вкара в
политиката, и Станишев, който я издигна,
убеден от секретарката си, която й е приятелка,
и накрая БСП, припомнят близките
вот по области – Борисов ги взе и вместо 90,
направи 107 депутати. Тогава го предаде
по волята на Първанов, на учредяването
на чието АБВ после се
изтапани и едва не я
изритаха още тогава
от БСП. Знаем си я от
малка, градът ни не е
голям“, разказва пряк
очевидец на процесите
в Кюстендил от мястото на събитието.
Иначе и по телевизията сме гледали позорното видео с мотивирането на миньорите
от Бобов дол, на които
от месеци не плащаха
заплати, да гласуват за
Мая като кандидат на
БСП за депутат. Сега
всеки може да го види в

интернет.
„После от нейно име
да говорят за контролиран вот – доста е забавно“, смеят се кюстендилци.
Източник от щаба
на Манолова съобщи
за интензивни срещи
на кандидатката за
кмет с ромски барони
през последните дни.
Дали са си говорили за
гражданската
промяна или сега е дошъл
кеш за тях? Нямаме
контакт с подобни
личности, за да ги запитаме.
Хубаво е Манолова да
знае, че София - този
град, който явно не е
опознала за 14 години
живот в него, не е Кюстендил.

СПЕЦИАЛНИ
УСЛОВИЯ
за реклама/ПР
във вестник
19 минути и 19min.bg
и за разпространение
на листовки
ЗА КАНДИДАТИ ЗА
РАЙОННИ КМЕТОВЕ
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
тел.: 0878 225 395,
reklama@19min.bg
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>>КАРАМАЗОВ И ПЕТЪР МИЛОШЕВ ОТНОВО В ОТКРАДНАТ ЖИВОТ
„Д-Р КАРАГЬОЗОВ И СИНЪТ МУ – ПЕПЕ, СЕ ЗАВРЪЩАТ С ГОЛЯМА ДРАМА, КОЯТО ЩЕ ТЕЧЕ ДО КРАЯ НА СЕЗОНА. ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ ЩЕ СЕ
ОПИТВАТ ДА Я РАЗРЕШАТ И НЯМА ДА ИМА ВРЕМЕ НИТО ЗА ЛЮБОВ,
НИТО ЗА РАБОТА. ЗА ЕКИПА ВЕЧЕ Е МИНАЛА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ
СНИМКИТЕ НА ОСМИ СЕЗОН, А НИЕ С ПЕТЪР СЕ ПОЯВЯВАМЕ НА СНИМАЧНАТА ПЛОЩАДКА СВЕЖИ И ОТПОЧИНАЛИ“, ПОШЕГУВА СЕ ВЛАДО
КАРАМАЗОВ ПРЕД КАМЕРАТА НА ЗДРАВЕЙ, БЪЛГАРИЯ“. ДВАМАТА С
ПЕТЪР МИЛОШЕВ ОТНОВО ЩЕ ВЛЯЗАТ В РОЛИТЕ НА БАЩА И СИН,
ПРЕДСТАВЯЙКИ ОЩЕ ЕДНА СТРАНА НА КРЪВНИТЕ ВРЪЗКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, ПРЕД КОИТО СЕ ИЗПРАВЯТ ГЕРОИТЕ. ПЕТЪР ПРИЗНА,
ЧЕ МНОГО ОТ ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ СЕРИАЛА СА МУ ЛИПСВАЛИ, А ЕКРАННИЯТ МУ ПАРТНЬОР – ВЛАДО КАРАМАЗОВ, ГО ПОХВАЛИ, ЧЕ ЧЕСТО
УЧИ ПО-БЪРЗО ТЕКСТОВЕТЕ ОТ САМИЯ НЕГО.

Снимат Родът
на дракона
Одобриха нов сериал
по Игра на тронове

Т

елевизия HBO
даде
зелена
светлина за
заснемането
на нова поредица, която е предистория на
култовия сериал Игра
на тронове. Родът
на дракона е одобрен
за един сезон и ще се
базира на първи том
от книгата на Джор-

>>НИНА НИКОЛИНА С
ФОЛКЛОРНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ
На 2 ноември в
София Лайв Клуб
ни предстои истинско фолклорно приключение
в компанията на
Нина Николина.
За концерта
певицата е
подготвила
нови песни в различни стилове – ръченица, пайдушко
и варненско хоро. Изненадата за вечерта ще е не само
музикална, защото вдъхновението на Нина е без ограничение. Певицата ще бъде облечена с носия, която сама
е ушила специално за концерта. На сцената с нея ще се
качат виртуозните музиканти - Калин Вельов - барабани и перкусии, Мартин Ташев - тромпет и вокал, Ясен
Велчев - клавишни, Таня Първанова - вокал. Концертът е
с ефектна мултимедия, която допринася за изживяването
в клубна атмосфера.

дж Р. Р. Мартин Огън
и кръв. Ще бъде екранизирана хрониката
за рода Таргариен, от
неговия възход с Егон
Завоевателя до падението му и гражданската война, позната във вестероския
фолклор като Танц на
дракони. Действието
се развива около 300

години преди събитията, които видяхме
в Троновете. Очаква
се новата продукция
да проследи гражданската война между
Ренира и Егон Таргариен за властта над
Седемте кралства.
Междувременно НВО
отсвири
снимките
на първата обявена
предистория на Игра
на тронове - Кървава
луна, в която феновете щяха да видят
Наоми Уотс в главната роля.

Лили-Роуз
Деп е
новото лице
на Chanel
Лили-Роуз Деп
участва в празничната кампания на аромата
Chanel No. 5 L‘Eau.
Клипът е режисиран от художника
и фотограф Жан-Пол
Гуд, известен като
автор на портретите
на певицата Грейс
Джоунс и известната
корица на списание
Paper с Ким Кардашиян
и чаша шампанско.

show@19min.bg

НОВИНИ

Соня
Йончева
гостува
в зала
България
с арии на
Пучини
Българската прима
Соня Йончева,
която покори
оперните сцени
по света, пристига за концерт
със Софийската
филхармония на
15 ноември. Под
диригентството на
маестро Найден
Тодоров тя ще
представи арии из
опери на Джакомо
Пучини. Партньор
в дуетите ще й бъде
младият тенор
Михаил Михайлов лауреат на конкурса Гена Димитрова.
Звездата на Соня
Йончева блести на
сцените на Метрополитън опера,
Кралската опера
Ковънт Гардън, Ла
Скала, Баварската
опера, Берлинската, Виенската и
Парижката опера.
Само преди седмици Соня стана
майка на очарователната София,
която заедно с батко си ще пътува
за България.
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България ще участва
на Евровизия 2020

С

лед една година
пауза,
България отново ще излезе на
сцената на Евровизия, съобщиха БНТ,
организатор на българското участие в
музикалния конкурс.
Състезанието ще
се проведе през май
2020 г. в Ротердам,
Нидерландия. Според националната
телевизия представянето ни ще бъде
финансирано изцяло от спонсор. Меценатът предстои
да бъде представен
пред медиите. Той

бил подписал вече договор с продуцентска компания, която
ще избере кой и с каква песен ще излезе на
сцената в Ротердам.
През 2018-а България
бе представена от
сборната формация

Equinox, която зае
14-о място. Най-високо в класирането
сме стигали до второ място през 2017
г. с певеца Кристиан Костов. Нидерландия получи правото да бъде домакин

на Евровизия 2020,
след като Дънкан
Лорънс спечели първото място с песента Arcade.

четете още на

www.19min.bg

CODE FASHION AWARDS ОБЯВИХА НОМИНАЦИИТЕ СИ

Наградите на Code Fashion
TV за втора година ще
отличат най-добрите в
модния бизнес. Бляскавата
церемония е на 28 ноем-

ври в зала Sofia Grand
на хотел Маринела. ВИП
гости, бизнес и моден
елит, дизайнери, модели,
инфлуенсъри и блогъри

се събират, за да разберат
кой ще си тръгне с бляскавата статуетка на Code
Fashion Awards. Номинациите в над 20 категории са

селектирани от редакторския екип на българската
модна телевизия Code
Fashion TV на база проучване на модните събития,
активностите в социалните
медии, участията в модни
форуми , рекламни и
социални кампании и успехите и постиженията на
номинираните през 2019та. Гласуването стартира
на 1 и ще приключи на 25
ноември. Зрителите ще
могат да гледат церемонията на 1 декември по Code
Fashion TV.

>>РИКИ МАРТИН С ЧЕТВЪРТО БЕБЕ

Във видеото Деп седи
на огромна бутилка
парфюм Chanel и гледа
в снежно преспапие
с бутилката №5 L‘Eau
и логото вътре на
френската модна къща.
Вдъхновението за
образа на актрисата и
модел идва от стила на

40-те години. „Много
ми хареса героинята,
която измисли ЖанПол. Бях изпълнена с
радост и удивление,
почувствах се като
малко момиченце в
коледното утро“, каза
дъщерята на Джони
Деп и Ванеса Паради.

Рики Мартин и съпругът му Джван
Йозеф посрещнаха четвъртото си
дете. Бебето е момче и се казва Рен
Мартин-Йозеф. Двамата татковци
публикуваха снимка с бебето в
Инстаграм, на която Рики държи на
ръце малкия Рен и двамата с Джван
просто греят от щастие. В края на
септември певецът обяви, че със
съпруга му очакват четвърто дете.
Двойката има още три деца - една дъщеря Лусия на 10 месеца и близнаците Матео и Валентино - на 11 години.
Рики Мартин добави, че момиченцето му - Лусия, е вкъщи с баба си.
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ХОРОСКОП

Телците имат нужда
от обновяване. Раците
ги очаква доста работа
днес. Везните успешно
ще придвижват
делата си напред. Нови
предизвикателства пред
Скорпионите.

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

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Изведете на
предна позиция дисциплинираността
си в службата. Находка
за всеки работодател е
да има такъв човек като
вас в екипа си. Посветете
се на кариерата си, тя е
вашата стихия днес.

Очаква ви
доста работа
днес, затова
постарайте
се отрано да бъдете
организирани и да не
позволявате на случайни
хора да ви занимават с
неща, които не ви интересуват.

Успешно ще придвижите напред
делата си, така
щото да доведат
до финансово благополучие.
Но това ще е съпроводено
с напрежение и умора. Ще
станете обект на внимание и
интерес за някого и не бива
да се показвате нервни.

Ще изразите
несъгласието си
по дискутирани
теми цивилизовано и без видима съпротива. Въпреки това няма да се
откажете от амбицията си
да докажете правотата на
идеите си, макар и никой
да не се интересува от тях.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Пред Вас се
откриват нови
предизвикателства, които Ви
изпълват с ентусиазъм и
ангажират енергията Ви.
Необходима Ви е добра
подготовка и концентрация.

Водолей

Натоварващи
ангажименти в
професионален и
личен план. Заети
сте с твърде много неща
наведнъж, което в определен момент може да се
окаже доста изтощително.
Преценете на кое можете да
се посветите в момента и не
се колебайте да отложите
останалите си дела.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Ще бъдете
адекватни на
онова, което се
случва около
вас. Интересна ситуация
ще ви постави в условия,
които ще изискват навременните ви действия.
Постигате добър синхрон
с колега, с когото и преди
сте работили.

Вдигнете
високо глава,
отърсете се от
обхваналото ви
униние и мислете позитивно. Настроението и
оптимизма ще ви помогнат да свършите повече
неща и това ви изпълва с
амбиции. Навлизате във
възходящ период.

Намерете сили
да прекратите
връзките, които
ви пречат да
вървите напред. Има
неща в живота ви, които
се нуждаят от обновяване, заемете се с тях и
делата ви ще потръгнат, в
случай, че установявате
застой при тях.
Близнаци

Ако ви се наложи
да преодолявате
препятствия, не
унивайте. Това са
преодолими неща, каквито
ще срещате по пътя си.
Бъдете търпеливи. В личния
ви живот ще се върнете
отново на въпрос от миналото, който до сега не е
намерил решението си.

Дева

времето
Днес времето ще бъде
облачно с валежи от
дъжд. Минималната
температура ще
бъде 2°, а максималната 14°.

Едва ли ще се
задържате за
дълго на едно
място днес, тъй
като нуждата Ви от разнообразие е по-силна от
всякога. Правите какви
ли не планове, но е възможно хората, участващи
в тях да не са съгласни.

Стрелец

Изключително
натоварен
ден се очертава пред вас.
Въоръжете се с много
спокойствие и разумен
подход, за да се справите. Пестете нервите
си и си спомнете за
приятната вечер, която
ви очаква.

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

БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg

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

min: 1о max: 6о

min: 3о max: 7о

Варна

min: 10о max: 14о

В Пловдив ще бъде облачно с валежи
от дъжд. Минималната температура ще
бъде 7°, максималната 13°.

min: 2о max: 11о

min: 2о max: 7о

Перник

Пловдив

Бургас

min: 10о max: 13о
min: 7о max: 13о
Сандански

Кърджали

min: 6о max: 12о

min: 6о max: 12о

свалиха кабинета на Джонсън,
и шотландски националисти. Брекзит партията на
Фарадж – най-вероятен

партньор на торите и до
неотдавна техен депутат, и
Зелените имат високи шансове. Въпреки че процентите
подкрепа мърдат нагоре –
надолу в неописуем ритъм и
динамика в социологическите
проучвания, обичайният модел с две големи партии, доминиращ вековно на Острова
се пропуква. Консерваторите
остават титан, но лейбъристите са сериозно заплашени от
новите играчи. Особено с подчертаната от Джонсън тяхна
неясна позиция по възловия
за Великобритания въпрос с
напускането на ЕС, който при
торите има ясни отговори.

И Дания пусна
Северен поток 2,
падна последната
преграда пред
газопровода

ОСНОВАТЕЛИ:

Русе

min: 2о max: 9о

в играта вече не са само либералите. Плюс малцинствената гарнитура от ирландски
юнионисти, които на практика

ПЕЧАТ:

Видин

Велико Търново

В Перник ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 2°, максималната 9°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Премиерът Борис Джонсън наложи своята дата за
изборите и предсрочният
парламентарен вот във
Великобритания е насрочен
за 12 декември. В парламента лидерът на торите
обеща „прекрасна 2020
година“, ако избирателите
го подкрепят и ужасна, ако
премиер стане водачът
на лейбъристите Корбин.
Според Джонсън червен
кабинет ще означава нови
референдуми не само за
Брекзит, но и за независимост на Шотландия. Освен
управляващите консерватори
и опонентите им лейбъристи,

МИЛЕНА САВОВА

Риби

София

В Бургас ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 10°,
максималната 13°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

БОРИС СЕ НАЛОЖИ ЗА ИЗБОРИТЕ, ОБЕЩА ПРЕКРАСНА 2020 Г.

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

В София ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 2°, а максималната 11°.

Във Варна ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 10°, максималната 14°.

София 1000,
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ВРЕМЕ

Дания даде зелена
светлина за Северен
поток 2, след като
дълги месеци предизвикваше
трескава
нервност в заложилите твърде много
на газопровода Германия и Русия. Сега
тръбите ще могат
да се напълнят с газ
още в края на годината и да снабдяват
европейските потребители, след като
минат през нейните
териториални води.

Така отпада последното препятствие пред
завършването. Това
стана ясно от комюнике на Датската
агенция за енергетика, която дава съответното разрешение.
Институцията се позовава на конвенцията на ООН за Морско
право. Дания посочва
трасе, което ще опази
ресурсите и околната
среда при полагането
на тръбите, посочва
още Агенцията.

С това разрешение
срокът за изпълнение
на газопровода за пуск
в края на годината ще
бъде изпълнен. Двете
части – морската и
сухоземната вече бяха
свързани в Германия,
където се довършва
приемащият терминал. Остава скромен
участък в Балтийско
море по указания от
Дания маршрут. Другите държави, през
чиито води минава
тръбата – Финландия

и Швеция, отдавна се
съгласиха.
САЩ настойчиво
критикуват
Северен поток 2, но срещат твърд отпор
от страна на немския канцлер Меркел. Тя се опълчи и
на претенциите на
Полша и Украйна срещу тръбата. Киев
се притеснява, че
чрез прокарването
на газопровода губи
огромната част от
3-милиардните
си

транзитни такси,
които досега взема
от Русия, а с пускането на Турски поток, което също е
предвидено до края
на годината, транзитът ще бъде почти нулев. В моента
Украйна купува върнат от Словакия
руски газ.
Идеята на САЩ е
чрез хъба си в Полша
да снабдяват желаещите страни в ЕС със
свой втечнен газ.
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В Англия потресени от смешното
наказание за България
УЕФА показва
нежелание
да се бори с
расизма, зоват
от Острова
Английските медии
и фенове явно очакваха
доста по-сериозно наказание за България след
скандалите по време на
евроквалификацията
между двата отбора на
стадион Васил Левски
по-рано този месец.

От УЕФА затвориха
националния стадион
за предстоящия двубой
с Чехия на 17 ноември и
наложиха парична глоба

от 85 000 евро за скандиранията срещу тъмнокожите състезатели
на гостите.
България бе наказана

и условно за още един
мач, а санкцията ще
влезе в сила, ако в следващите две години родни привърженици проявят расизъм отново.
Заради цялата шумотевица, която се
вдигна около въпросния
мач, мнозина очакваха
по-тежко наказание за
родния тим.
Заговори се дори за
изхвърляне на България от квалификациите. Фенове, футболни

легенди и организации
против расизма се обединиха около това становище, но останаха
разочаровани, защото
УЕФА просто приложи
правилника си, а не се
подведе от английските
претенции.
Очаквано, наказанието предизвика вълна на
недоволство в английските медии. То бе определено като доста леко,
някои издания стигнаха и по-далеч, определяйки го за „смешно“ и
„безумно“.
Те подчертават, че с
подобни решения УЕФА
ясно показва, че няма
никакво намерение да се
бори с расизма.
Негативната вълна
бе още по-сериозна в социалните мрежи, където бивши и настоящи
играчи, както и стотици фенове публикуваха
негативни
статуси
относно решението на
УЕФА.

МЕСИ ИЗПРЕВАРИ РОНАЛДО ПО ГОЛОВЕ
ЗА КЛУБЕН ОТБОР

Звездата на Барселона
Лионел Меси изпревари
големия си конкурент
Кристиано Роналдо по
голове за клубния си
отбор. Аржентинецът
отбеляза две попадения при победата на Барса с 5:1 над
Валядолид и вече има 608 гола в клубната си кариера. Той
изпревари с 2 гола португалеца, който има 606 попадения
с клубните си отбори.
Постижението става още по-забележително предвид факта, че
аржентинецът е отбелязал всички тези голове в 695 мача, докато 606-те попадения на Роналдо са реализирани в 813 срещи.
Разбира се, Кристиано води в другата класация - за
общо количество голове в кариерата си. В средата на
месеца португалецът отбеляза гол №700, а след това
се разписа и срещу Болоня и вече има 701 попадения.
Меси е с 676.
ГРИШО СЕ ПРЕВЪРНА В КОШМАР ЗА
ГОФЕН

Григор Димитров се превърна в истински кошмар за най-добрия белгийски тенисист Давид Гофен. Хасковлията постигна
11-и успех от 12 сблъсъка срещу един от любимите си съперници. Така за първи път от US Open насам Гришо записа
две поредни победи. В следващия кръг на Мастърса в
Париж Димитров ще се изправи срещу Доминик Тийм.

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
05.00 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 Днес и утре
13.25 Предисторията: Богове и
поклонници документален
филм /4 епизод/
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
14.45 Сребристият жребец анимационен филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/13 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Да затвориш кръга игрален
филм /копродукция, 2007г./,
режисьор Ричард Атънбъро,
в ролите: Шърли Маклейн,
Кристофър Плъмър, Дилан
Робъртс и др. (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв филм /10
епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм
/13 епизод/п/
03.25 Дойче веле: Шифт
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Законът на Дойл 4 тв филм /10
епизод/п/(12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.4 еп.8
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,
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с.2 еп.45
15.00 Премиера:„Шест сестри“ сериал, с.6 еп.75
16.00 „Клиника на кораловия остров“ сериал, еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 „Местните 2019“ - предизборен
дебат
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера:„Завинаги „ - сериал,
еп.12
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 Премиера:„Помощ 112“ екшън-криминална риалити
поредица
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Луцифер“ - сериал, с.3 еп.24
00.30 „Втори шанс“ /п./ - сериал
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 „Черна роза“ - 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 „Кошмари в кухнята“ - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 4
00.30 „Гомор“ - сериен филм, сезон 1
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.30 „Слънце и луна“ - сериен филм
Diema
06.00 „Драга фамилия“ - сериал,
сезон 1
07.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 4 /п/
08.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 11 /п/
09.15 „Да се посмеем“
10.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2 /п/
11.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон
3 /п/
12.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 1 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 4
14.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 11
15.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2
16.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон
4, 2 епизода
17.00 „Спешна пратка“ - екшън с уч.
на Джоузеф Гордън-Левит, Даня
Рамирес, Джейми Чънг, Асиф
Мандви, Майкъл Шанън, Шон
Кенеди и др. /п/
19.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 4
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 1
22.00 „Карибски пирати: В непознати

води“ - приключенски екшън
с уч. на Джони Деп, Пенелопе
Круз, Джефри Ръш, Иън
Макшейн, Джуди Денч, Кевин
Макнали, Сам Клафин, Стивън
Греъм, Кийт Ричардс, Джема
Уорд и др.
00.40 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5 /п/
01.40 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
06.45 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 6
08.50 „Годеник по заместване“ - романтичен филм с уч. на Ванеса
Марсил, Дейвид Сутклиф, Карън
Холнс, Лиса Дурупт, Остин
Обиаджънуа и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Езикът на разбитото сърце“ романтична комедия с уч. на
Джуди Толт, Кейт Френч, Джули
Уайт, Итън Кон, Лара Пулвър,
Оскар Нунес, Стивън Андерсън,
Кели Джонсън и др.
14.00 „В кадър“
14.30 „Мъже в черно 3“ - екшън комедия с уч. на Уил Смит, Томи Лий
Джоунс, Ямен Клемент, Джош
Бролин, Ема Томпсън, Рип Торн,
Никол Шерцингер и др.
16.45 „Убийствено интервю“ - комедия
с уч. на Джеймс Франко, Сет
Роугън, Лизи Каплан, Рандъл
Парк, Тимъти Симънс, Даяна
Банг, Рийз Александър и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15
21.00 „Мистерията на къщата с часовника“ (премиера) - фантастика с
уч. на Джак Блек, Кейт Бланшет,
Оуен Вакаро, Кайл Маклоклан,
Съни Сулджик, Рене Елис
Голдсбъри и др.
23.15 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15 /п/
00.15 „Злото е призвано“ (премиера)
- ужаси с уч. на Софи Куксън,
Британи Ашуърт, Корнелиу
Уличи, Матю Заяц, Хавиер Ботет,
Раду Банзару,Ейда Лупу и др.
FOX
05.15 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 4
06.00 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 22
06.20 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 15
06.40 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 16
07.05 Малкълм - втори сезон, еп. 22
07.35 Малкълм - втори сезон, еп. 23
08.00 Престъпления от класа - четвърти сезон, еп. 10
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 20
09.50 Кости - втори сезон, еп. 9
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 2
11.40 Кръв и съкровища, еп. 6
12.30 Риф Брейк, еп. 2
13.30 Магнум, еп. 14
14.25 Касъл - втори сезон, еп. 9
15.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 21
16.10 Престъпления от класа - четвърти сезон, еп. 11
17.10 Кости - втори сезон, еп. 10
18.05 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 17
18.35 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 18
19.00 Малкълм - втори сезон, еп. 24
19.30 Малкълм - втори сезон, еп. 25
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 3
21.00 Война на световете, еп. 1
22.00 Война на световете, еп. 2

22.55 Магнум, еп. 15
23.50 Касъл - втори сезон, еп. 10
00.45 Малкълм - втори сезон, еп. 24
01.15 Малкълм - втори сезон, еп. 25
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 4
02.25 Американците - четвърти сезон,
еп. 8
03.15 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 1
04.05 Кости - втори сезон, еп. 10
04.50 Последният мъж на света четвърти сезон, еп. 22
btv Cinema
06.00 „Отново и отново“ /п./ - сериал,
еп.11, 12
08.00 „Лудото куче и Глория“ - комедия, криминален (САЩ, 1993),
режисьор Джон Макнотън, в
ролите: Робърт Де Ниро, Ума
Търман, Бил Мъри, Дейвид
Карусо, Майк Стар и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5 еп.1, 2
12.15 Телепазар
12.30 „Отмъщението на сестрите“ трилър (тв филм, Канада, 2013),
режисьор Къртис Крофърд, в
ролите: Брук Бърнс, Тим Розон,
Ашли Джоунс, Ребека Амзалаг
и др.
14.15 „Рок завинаги“ - драма, комедия,
музикален (САЩ, 2012), режисьор Адам Шанкман, в ролите:
Джулиан Хоф, Диего Бонета,
Том Круз, Алек Болдуин, Брайън
Кранстън, Катрин Зита-Джоунс,
Малин Акерман, Уил Форт, Мери
Джей Блайдж и др.
16.45 Телепазар
17.00 „Властелинът на пръстените:
Завръщането на краля“ - фентъзи, приключенски (САЩ, Нова
Зеландия, 2003), режисьор
Питър Джаксън, в ролите:
Илайджа Ууд, Шон Астин, Кейт
Бланшет, Били Бойд, Виго Мортенсен, Миранда Отто, Джон
Рис-Дейвис, Хюго Уийвинг, Иън
Маккелън, Лив Тайлър, Орландо
Блум, Мартон Чокаш, Доминик
Монахан и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Макс Пейн“ - екшън, криминален (Канада, САЩ, 2008),
режисьор Джон Мур, в ролите:
Марк Уолбърг, Мила Кунис, Бо
Бриджис, Кристофър БриджисЛудакрис, Олга Куриленко, Крис
О`Донъл и др.
23.00 Премиера: „Шоуто на Роки
Хорър“ - мюзикъл, комедия,
хорър, трилър (тв филм, САЩ,
2016), режисьор Кени Ортега, в
ролите: Айви Левън, Виктория
Джъстис, Стаз Нер, Кристина
Милиън, Тим Къри и др. [14+]
00.45 „Отново и отново“ /п./ - сериал,
еп.12
01.45 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.1, 2
03.45 „Да напуснеш Лас Вегас“ - романтичен, драма (САЩ, 1995),
режисьор Майк Фигис, в ролите:
Никълъс Кейдж, Елизабет
Шу, Валерия Голино, Зандър
Бъркли, Емили Проктър, Стивън
Уебър, Дани Хюстън и др. [16+]
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 1421 - годината, в която Китай
откри света - филм
10.30 Хотел „Русия“ - сериал, драма,
криминален
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11.30 Законът на любовта - романтичен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Живот в лъжа - сериал, политическа драма
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 Жоакина, доня Революция 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 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 Правилата на играта - док.
поредица на Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Бизнесът на Азия - 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 Цитати на деня
21.30 Insider с Бисер Варчев /п./
22.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23.00 Здравей, свят - 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: Компот. Донован. Маи. Икономова. Енотека. Ос. Лаг. Еритема. Игита. Оси. Атанасова. Анитас. Риро. Одино. Алиса. Ат. Отела. Онано. Имам. Дега. Оран. Нур. Реване. Янина. Орар. Хан. Ването. Енот.
Есе. Иди си. Иван. Енен. Каравана. Акарида. Акация.
Отвесно: Щом не си до мен. Сек. Маори. Ита. Ивена. Опити. Анемона. Ер. Етанол. Нанини. Етикети. Оду. Ед. Камата. Еротика. Одо. Аналог. Роса. Оно. Асинара. Ира. Еносис. Са. Ере. Ак. Ом. Горанов. Нива.
Иволиви. Ораховац. Аватара. Анатани. Снага. Отонен. Ная.
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ПОСОЛСТВО НА МИРА
Ако се чудите що е то, неясно защо офисът на сектата на Мун в София се води посолство.

Бате Гошо:

Бракът е сериозно
нещо. Човек трябва
да се жени така, че да
е веднъж и завинаги.
Особено, когато се жени
за трети път.
:) :P :D

>>СУДОКУ
лесно

Писах до УЕФА.
Англия и Чехия
да се откажат
от участие в
квалификациите.
Само така ще
може да се разбие
статуквото в
групата.
Васко Мавриков
Ще отида на фитнес,
когато направят бягащ
диван...
:) :P :D
И все пак е хубаво,
когато в семейството
има общи интереси. Той

обича риболова, а тя когато той е на риболов.
:) :P :D
Анджелина Джоли решила да осинови още 14
виетнамски момичета и
да открие шивашки цех.
:) :P :D
Рано или късно човек
трябва да си намери
някого, с когото заедно
да си зяпат телефоните.
:) :P :D
Интернет многократно
увеличава възможностите на умствено ограничените хора!
:) :P :D
Адам и Ева са били

умерено

идеалното семейство.
На Адам не му се е налагало да слуша разкази
за мъже, за които тя е
можела да се омъжи,
а на Ева да слуша как
добре готви мама!
:) :P :D
Основните лекове в
българската медицина:
- ракия.
- кисело мляко.
- крем Здраве.
:) :P :D
Един разказал на жена
си много смешен виц.
Жената умряла от смях
– сърцето й не издържало. Мъжът бил привле-

чен под наказателна
отговорност по член
Убийство по невнимание. В съда поискали да
повтори вица, станал
причина за трагедията.
Подсъдимият го разказал пак. Съдията веднага
умрял от смях. Умрели
прокурорът и адвокатът.
Милиционерите от конвоя умирали един след
друг през следващите
три месеца…
:) :P :D
Човек винаги иска това,
което няма. Освен, когато няма херпес.
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

