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Радев няма да
подпише за Гешев,
но няма да бърза
за вота в София?

>>НЕ Е ЗАБРАВИЛ ВОЙНАТА НА
ПРЕТЕНДЕНТКАТА СРЕЩУ НЕГО ЗА НОМИНАЦИЯ
НА БСП ЗА ПРЕЗИДЕНТ
БЪЛГАРИЯ.стр.3

ЧИСТО
Картата на София вчера, която показва, че няма
превишаване на нормите на замърсяване на въздуха.
Нашият град се намира в котловина, където
съществува т.нар. инверсия. Ако някой кмет
бутне планината Витоша, ще бъде различно.
Може и да глътне мръсния въздух. Няма дрон,
който може да реши този въпрос. За 10 г. вредните
емисии от градския транспорт бяха намалени 25% с
падането на средната възраст на автопарка от 19 на
6 години. Бяха засадени над 100 000 дървета и беше
направен първият нов парк в София от 40 години. Но
няма как насила да се спре нито отоплението с твърдо
гориво, нито увеличаващият се като лавина брой
автомобили.

Над 250 хиляди българи нямат
нито един зъб в устата си

Жените отказват цигарите
по-трудно от мъжете

Ню Йорк забранява
гъшия дроб

Изкуствен интелект на Гугъл победи всички
водещи играчи на Старкрафт

Излъчиха мозъчна операция
пряко във Фейсбук

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Б

орис Бонев,
лидер и нов
общински съветник
от
Спаси София, категорично обяви в предаването на Люба
Кулезич в сряда вечер,
че Мая Манолова не
става за кмет. „Тя не
е подготвена“, гласи
присъдата на градския активист. В
Честно казано по Евроком той допълни,
че ще гласува в неделя, за да подкрепи
десния кандидат в
своя район Лозенец.
И обясни, че има общинарски традиции
във фамилията си,
като е чедо на председателка на местния
парламент в Стара Загора. Апропо, в
този край той е регистриран и като земеделски производител.
Твърдо и последователно левият Петър
Волгин коментира
Мая Манолова: „Огромно разочарование като кандидат
– кмет“. Според
него тя е направила
всичко възможно да
изгуби изборите. „И
ще ги загуби“, убеден
е той. „Разграничи
се от собственото
си минало по времето на Орешарски,
обеща, че ако е на
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Б. Бонев:
Мая не става за кмет,
обяви пред Кулезич
лидерът на Спаси Сф

Твърдо левият Петър
Волгин пък я нарече„огромно
разочарование“
балотаж ще гласува
за десен кандидат,
подкрепя протести-

www.19min.bg

те срещу избора на
главен
прокурор...
Колкото повече се

ЛАЛОВ: МАЯ Е МАРИОНЕТКА,
ПОМНИМ Я НЕЯ
„Надявам се, че българските
граждани нямат къса памет и не
са "великодушни" към моралните
метаморфози на политическите
марионетки”, заяви във Фейсбук
профила си водачът на съветниците в столицата от Демократична България (ДБ) Методи
Лалов. В коментара си той визира
Мая Манолова, която се бори за
кметското място в София. За повече
нагледност Лалов цитира комедианта Граучо Маркс: "това са моите
принципи, ако не Ви харесват, имам
и други". „Казаното е приложимо

към поведението на голяма част от
кандидатите за кметове и общински
съветници. Още повече в условията
на балотаж”, посочи юристът.
Припомняме, че по-рано Лалов
посочи пред bTV, че от ДБ нямат
намерение да връщат никакви
жестове на БСП на на втория тур
в неделя.

подмазва на десните, толкова повече
те ще я презират. И

четете още на

СДС: Нека София остане синя
„БСП игра с два отбора – единия
явен, другия - скрит зад инициативни комитети”, заявиха в отктита
позиция от СДС. Старата десница
излезе с открит призив към симпатизантите и гласоподавателите
си. „Призоваваме – на втория тур
- всички десни да се обединим
срещу явните и скрити кандидати на БСП”, апелираха сините.
„Навсякъде, където СДС няма
свои представители на балотаж,
а там се явява кандидат на ГЕРБ,
нека дадем своя глас за него и да
спазим подписаното споразумение
за взаимна подкрепа на втори тур”,

посочва позицията.
С подобен призив излязоха и от
Българският демократически форум на Муравей Радев. „Трябва
да защитим постигнатото през
годините на демокрация – столицата на България да има дясно,
европейско, модерно, демократично управление”, посочва
позицията.
„Призоваваме за обединение на
вота на всички демократи и за
гласуване на предстоящия балотаж
за кмет на София за кандидата на
коалиция ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова”, апелират от БДФ.
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Президентът няма да
подпише за Гешев, но няма
да бърза за вота в София?
Радев не е
забравил
войната на
претендентката
срещу него за
номинация на БСП
за президент
Президентът Румен
Радев
най-вероятно
няма да подпише указа за назначаването
на Иван Гешев за главен прокурор, а ще го
върне за прегласуване
във Висшия съдебен съвет, въпреки ясното
мнозинство, което го
избра, твърдят високопоставени източници

тъжното е, че самата Манолова май не
разбира това“, пише
червената машина
Волгин.

www.19min.bg

БЪЛГАРИЯ

01.11.2019
брой 2371

bgnews@19min.bg

НОВИНИ

363 ЛВ. ПРАГ
НА БЕДНОСТ
ПРЕЗ 2020 Г.
363 лв. ще бъде линията
на бедност за 2020 г., постанови решение на МС.
Прагът е с 15 лв. по-висок
в сравнение 2019 г. Сумата
е определена в съответствие е Методиката за
определяне на линията
на бедност за страната.
Размерът се изчислява на
база линията на бедност
определена от изследването Статистика на
доходите и условията на
живот (EU-SILC) и индекса
на цените на малката по
състав кошница.
Линията на бедност се използва при разработване
на държавната политика
в областта на доходите и
жизненото равнище, при
определяне на конкретни
мерки за социална защита
и е база за определяне
на размера на финансовата подкрепа за хората с
увреждания.

пред 19 минути.
Държавният
глава
обаче ще постъпи държавнически и няма да
налее вода в мелницата
на Мая Манолова, която седмица след избора

се обяви срещу него с
предизборна цел. При
доказана многогодишна
нейна близост с прокуратурата, която дори
не я разследва за доказаното и показано по те-

левизиите купуване на
гласове в Бобовдол през
2014 г., когато е лидер
на БСП за Кюстендилска област, но пък образува по фалшивия й сигнал дело за Костинброд,
по което единственият
обвиняем беше напълно
оправдан от съда. Ще
изчака да минат изборите в София.
Напомняме, че Манолова водеше война
с него, която той
спечели, при издигането на кандидатпрезидент от БСП на
изборите през 2016 г.,
завършили с неговата разгромна победа
над Цецка Цачева от
ГЕРБ.

ВМРО–София подкрепи Фандъкова
ВМРО–БНД в София взе решение на
балотажа на 3 ноември да бъде подкрепена Йорданка Фандъкова за кмет
на София, сочи позиция на движението. "Подобряване на сигурността в
града, благоустройство на кварталите и развиване на северните райони са част от ключовите моменти
от програмата на ВМРО, които
Фандъкова и екипът й се ангажират
да развиват в следващия мандат",
съобщават от ВМРО.
"Проведени са срещи с г-жа Фандъкова и екипа й, като е постигнато съгласие за съвместна работа в следващия
мандат на СОС (б.р.т.е. е гарантирано
новото множество в съвета, който
управлява парите и поръчките в

София)", посочват Воеводите.
Позицията на ВМРО–София е, че в следващите четири години усилията на кмета
на общината и СОС трябва да се насочат
по тези теми. Шефът на ВМРО в София
Владимир Митов потвържди, че с екипа
на Фандъкова е постигнато съгласие
по водещи за Вовводите теми, което е
добра основа за споразумение, след като
отново бъде избрана за кмет.
Водещият съветник от ВМРО Карлос
Контрера също смята, че подкрепата
за Фандъкова е логична. Според него
с другия кандидат на балотажа в
София – Мая Манолова, няма как да
се постигне никакво съгласие. Той е
категоричен, че на балотажа ще подкрепи Фандъкова.

>>НОВИ 10% ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ
10% увеличение на заплатите
в бюджетната сфера е заложено в проектобюджета за 2020
г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза,
публикувана от Министерството на финансите (МФ).
Увеличението на субсидията

за общините е с 450 млн. лв.
Проектът трябва да бъде
одобрен от правителството и
внесен в Народното събрание
до края на месеца.
Припомняме, че от 1 януари
т.г. всички чиновници вече
получиха 10% върху възна-
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Цацаров:
Няма
факти за
купуване
на гласове

„Екипът на опозиционния кандидат-кмет
(Мая Манолова) не е
дал никакви конкретни данни за търговия с
гласове”, сочи съобщение на прокуратурата.
Главният прокурор
Сотир Цацаров отказа да
се занимава с твърдения
за купуване на ромски
гласове.
По-рано от щаба на
Манолова беше подаден
сигнал във връзка с
купуване на гласове
в няколко столични
квартала.
От прокуратурата
посочват, че в подадения
сигнал липсват каквито
и да е конкретни твърдения за извършени
престъпления против
политическите права
на гражданите, освен
общото заключение
за "безпрецедентно
купуване на гласове" в
избирателни секции.
При наличие на
конкретни сигнали,
проверките и разследванията по тях
ще бъдат възлагани
и извършвани с
максимална бързина,
уверяват от държавното
обвинение.

гражденията си. Подобен ръст
струва 1,1 млрд. лв.
В средносрочната бюджетна
прогноза е записано, че през
2020 г. бюджетът ще е балансиран, не се предвиждат
промени в основните данъци
и, с някои изключения в осигурителните плащания, посочат
от МФ.
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>>БЪЛГАРСКА ТАКСА ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ СТИГНА ДО СЪДА НА ЕС
TAКСА, СЪБИРАНА В БЪЛГАРИЯ ОТ ДРУЖЕСТВАТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, СТИГНА ДО СЪДА НА ЕС В ЛЮКСЕМБУРГ, ПРЕДАДЕ EURACTIV БЪЛГАРИЯ. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД
(ВКС) Е ОТПРАВИЛ Т.НАР. ПРЕЮДИЦИАЛНО ПИТАНЕ ПО ТЕМАТА, СЪОБЩИХА ОТТАМ В СРЯДА (30 ОКТОМВРИ).
20-ПРОЦЕНТНАТА ТАКСА ОТ СТОЙНОСТТА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕНЕРГИЯ БЕШЕ ВЪВЕДЕНА В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ЗЕВИ) ПРЕЗ 2014 Г. НЯКОЛКО МЕСЕЦА ПО-КЪСНО ТЯ БЕШЕ ОТМЕНЕНА
ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (КС). ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО СА Я ПЛАТИЛИ, СЕГА СЪДЯТ ДЪРЖАВАТА, ЗА ДА СИ
ПОЛУЧАТ ОБРАТНО ДАДЕНИТЕ ПАРИ.

ВАС потвъри уволнението
на Румяна Ченалова
Бившата съдийка
бе отстранена от
длъжност за забавяне
на 50 производства,
за нарушение на
Етичния кодекс и за
неизпълнение на други
служебни задължения

Т

ричленен състав на Върховния административен
съд (ВАС) с председател
Румяна Папазова и членове Николай Гунчев и
Десислава Стоева потвърди решението на
Висшия съдебен съвет
(ВСС) от 19 ноември
2015 г., с което бившата съдийка в Софийския градски съд (СГС)
Румяна Ченалова бе
дисциплинарно уволнена по предложение на
тогавашния правосъден министър Христо
Иванов, предава Правен свят.
Казусът "Ченалова"
е особено интересен,
тъй като на заседанието си през 2015 година
кадровият орган, който все още не бе разделен на две отделни
колегии, напълно единодушно гласува уволнението на съдийката. Решението на ВСС
дойде заради дисциплинарно производство, в

което бяха обединени
три предложения за
налагане на наказания.
Първото бе по предложение на кадровиците
Галя Георгиева, Даниела
Костова, Соня Найденова, Димитър Узунов и
Каролина Неделчева заради казуса Белведере,
а второто – на Георги
Колев, Румен Боев, Димитър Узунов, Юлиана
Колева и Михаил Кожарев заради неспазване
на сроковете за произнасянето по 50 дела.
Третото предложение
за дисциплинарно наказание бе на тогавашния правосъден министър Христо Иванов.
След увлонението на
Румяна Ченалова, тя
атакува
решението
на съвета пред ВАС,
а тричленен състав
реши, че в процедурата
има съществени нарушения, тъй като според Тълкувателно решение №7 от юни 2017
г. на Първа и Втора ко-

легия на ВАС, членовете
на ВСС, които са вносители на предложението
за дисциплинарно наказание не могат да бъдат участници и в дисциплинарния състав,
който се произнася по
него. В случая се оказа,
че двама от кадровиците предложили Ченалова за наказание влязоха
и в състава на дисиплинарната комисия.
Предложението на
Христо Иванов бе обявено от тричленния
състав на ВАС за изрядно и точно заради
него съдът потвърди
уволнението на съдийката. Според бившия
правосъден министър,
Ченалова е извършила нарушения, изразяващи се в забавяне
на производство, нарушение на Етичния
кодекс, накърняване
престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни
задължения. По-късно

обаче петчленен състав на ВАС сметна, че
в решението на тричленния състав няма
правни изводи за материалната
законосъобразност на решението на ВСС, заради
което делото стартира отначало.
Сега върховните съдии от новия тричленен състав решават, че
оспореното решение на
ВСС е постановено от
материално компетентен орган, спазени са
критериите по чл. 309
от Закона за съдебната власт, мотивирано
е изчерпателно, подробно са изложени фактическите и правни
основания за постановяването му. Решението е взето при наличие
на необходимия кворум
и с изискуемо мнозинство.
Решението подлежи
на последно обжалване
пред петчленен състав на ВАС.

България е
отказала виза
на новия руски
военен аташе
България е отказалa
виза на предложения
от Москва нов военен
аташе."Поради отрицателно становище на една
от институциите, която
съгласува издаването
на дългосрочни визи за
дипломати, няма да бъде
издадена такава на руски
гражданин, намиращ се
в момента в Русия, на
когото му предстоеше да
поеме поста "аташе по
въпросите на отбраната“
в руското посолство в
София", съобщиха от Министерството на външните работи.
Оттам не посочват защо
е била отказана виза за
руския дипломат, каквато
е и практиката в подобни
случаи. От МВнР уточняват обаче, че не става
дума за "процедура по
обявяване за персона нон
грата".
Това е втори случай на
дипломатическо напрежение между София и
Москва през последните дни, след като прокуратурата разконспирира първия секретар в
руското посолство като
шпионин.
От МВнР първо съобщиха,
че въпросният дипломат
сам е напуснал страната,
но няколко дни по-късно
се самоопровергаха, че
това не е станало. Затова
външно министерство
даде 24 часа на дипломата да напусне.
В сряда от външно съобщиха, че той вече е отпътувал с директен полет за
Москва заедно със своето
семейство.
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55% за Фандъкова
и 10% разлика по
данните и на Алфа
рисърч, и на 19’

бТВ радио
спря заради
интервюто
на Фандъкова
Докато кметът на
София Йорданка
Фандъкова беше
на гости за интервю в студиото на
бТВ, радиото на
бТВ, което излъчва
цялото предаване
на Антон Хекимян
замлъкна.
Изненаданите
слушатели веднага
алармираха във
Фейсбук, където
отдавна вече сайтовете завъртяха
информациите
какво е казала водещата кандидатка
за нов мандат в
милионния град.
Особено по темата
с купуването на
гласове в Бобовдол през 2014 г. за
БСП, когато шеф на
областната организация в Кюстендил
е Мая Манолова.

Р

азлика в стотните на процента
има
между анкетите, проведени от 19 минути и от Алфа Рисърч
в сряда. Напомняме, че
проучването на 19 минути преди първия тур
на изборите даде 37,9
на Фандъкова, която
изкара 36,5%. Сега за
втория тур то дава
55,36%. Алфа рисърч по-

казва на практика същия резултат – 55,3%.
И двете проучвания
са представителни за
София, като нашето е
осъществено
отново
от Авенир. Напомняме, че най-точната ни
анкета досега е била за
президентските избори, когато резултатът
на Цецка Цачева беше
прогнозиран с точност
0,4%.

Данните на трета
агенция показват сходна разлика – 9 на сто
от гласуващите в полза
на Фандъкова. Неясно е
защо тези данни не се
публикуват официално.
Алфа Рисърч прави
и по-детайлен анализ.
Най-интересно е, че
противно на информациите в медийното
пространство, мнозинството от хората
с висше образование
подкрепят Фандъкова,
а с по-ниско Манолова,
което е ценна информация по отношение
на вота на малцинствата, колкото и
пренебрежим – в статистическата грешка, да е той в София,
за разлика от Кюстендил, където е над 10%.
38,4% от анкетираните заявяват, че със
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сигурност ще гласуват,
а 17% се колебаят. Сред
сигурните гласоподаватели 83,3% са избрали
своя фаворит.
55,3 на сто от решилите, че ще гласуват
ще изберат Йорданка
Фандъкова, а 44,7 на
сто - Мая Манолова.
За сравнение, при 100%
обработени протоколи
от първия тур, разликата между двете
беше 8,58%, докато
сега е 10,6%.
2/3 от решилите да
гласуват избиратели
на десницата ще дадат вота си за Фандъкова, като 2/3 от
електората на ДБ
ще отиде до урните.
Същото е отношението и при решилите да гласуват почитатели на Спаси
София, където 40%
от хората няма да
излязат в неделя.
Настоящото изследване е проведено в периода 28 – 30 октомври
2019г. от Алфа Рисърч и
е възложено и финансирано от bTV. Изследването на 19' също е от 30
октомври.
Информацията
на
Алфа е събрана чрез пряко
стандартизирано
интервю по домовете
на анкетираните лица.
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ИНСЦЕНИРОВКА НА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ
ОТ КУПУВАЛИТЕ В БОБОВДОЛ ПРЕЗ 2014 Г.?
Както в деня за размисъл преди изборите
през 2013 г., когато Мая Манолова подаде
фалшив сигнал за изборни манипулации,
близката й прокуратура го поде, а после
съдът оневини безапелационно единствения обвиняем по делото, който и до днес

О

борище привлече вниманието с рекордните 13% бюлетини
Против всички при среден
процент за София от 2%. И
при трима силни кандидат –
кметове.
Битката за Оборище на
всичко отгоре е с минимална
разлика между двамата кандидати на балотаж, която
се движи около границата на
статистическата грешка
от 3,5%. И двамата кандидати са на промяната, защото
досегашният кмет Васил Цолов отпадна като се касира
трети.
Водещият кандидат е Петър Митев, който е момче
от квартала и всички го познават, а дори имат и телефона му. Той е съосновател
на превърналия се в софийски
култ фермерски пазар веднъж месечно на едноименната с района улица в сърцето
на София. Форумът придоби
статуса си като най-добрия,
най-интересния и най-привлекателния в цялата страна,
където модата им тръгна
именно от този пазар. С неговата работа като ресорен
по строителството заместник – кмет, но не в последния

Битката за Оборище:
момчето от квартала
или пришълецът
мандат, са свързани и осъществените, стартираните
и планираните проекти за
възстановяване на култовите
културни институции в района като Операта, театър
София, културният център.
А също обновените градини,
които са най-добре направените в милионния град. През
последните 4 години той е в
екипа на Пазари Юг. Наред с
фермерския в Оборище, се превърнаха в любимите и отново връщащите си славата на
градски средища в постоянния
си вид. И също бяха решително обновени и разнообразени
с био- и екопродукти. Човек,
който работи.
Проблемът на другия кандидат Николай Александров
от ДБО е, че той не е местен
човек и няма представа от

проблемите на кварталите в район Оборище, които
опознава в детайли в процеса
на кампанията. А в сърцето
на София произходът е нещо
важно. Даже много важно. По
този повод му липсва конкретика.
Петър, както винаги се
представя на малко име кандидатът от отбора на Фандъкова има готови идеи и
планове за реализация по възстановяването на важни за
района културни паметници
като злощастните Царски
конюшни, които са в неговото сърце. Хубав малък пазар
за хората и нови храмове на
кутурата в района са други
от нещата, които според него
могат и трябва да бъдат направени.
Проблемът с районните

кметове е, че въпреки подмазването на Мая Манолова,
именно нейните текстове
в Изборния кодекс при Орешарски, ги оставиха и до
днес без бюджет, макар и с
мажоритарен избор. С какви
реални пари ще разполагат и
какви проекти ще могат да
осъществят за гражданите
зависи от Столичния общински съвет. А мнозинството
там вече беше установено
от ГЕРБ и подкрепящите ги
ВМРО и то ще взема решенията за приоритетите,
които да бъдат конкретно
заложени. Докато ДБ остана
в опозиция. За да може кметът да работи, той трябва
и реално да може да го направи, а за това са необходими
съответните средства – финансови и политически.

„Тези избори са важни
за София, защото е важно развитието на
града ни да продължи
с ускорени темпове, а
да не изпадне в хаос и
експерименти. София
няма време за губене
и разчитам софиянци
да подкрепят града си
тази неделя. Аз предлагам конкретни решения, които хората
очакват, а не общи
приказки“, това каза
Йорданка Фандъкова
в бТВ. „Г-жа Манолова
наистина няма представа как се защитават европейски проекти и как се работи
по тях, а това наистина е опасно за града“, допълни кметът.
София е усвоила 4,75
млрд.лв. за 10 години,
а при социалистите
проектите винаги са
спирани от Брюксел,
сочи безпристрастната статистика.
„Аз не съм сменяла
цветовете и позициите си и не съм се отказвала от миналото
си. Винаги съм била
десен човек. Г-жа Манолова продължава да
крие за кого е гласувала. Няма нищо срамно
да кажеш, че принадлежиш и дълго време
си бил острие на БСП.
Не е срамно да си честен с хората. Това
искам да кажа на г-жа
Манолова. Ние сме политици и е важно какви
са нашите убеждения,
кой стои зад нас, с кого
ще работим. Добре е
да казваш „аз, аз, аз“,
но управлението на
града, изисква план и

не е получил извинение, може да станем
свидетели на нова инсценировка – това е найобсъжданата тема в политическите среди.
Интересно е, че прокуратурата още не е
разследвала показаното по телевизията
купуване на гласове и контролиран вот

на миньорите от Бобовдол за изборите за
европарламент през 2014 г. Вот за БСП в
областта, където шеф на червените тогава
е Мая Манолова. Всеки може да погледне
видеото в нета. Резултатите са над 80%
с тогавашната бюлетина 15/15 в града,
доминиран и тогава, и сега от олигарха
Ковачки – клиент на адвокатската кантора
на Манолова в Кюстендил.

ФАНДЪКОВА: Аз съм десен
човек, а защо Манолова я е
срам да си каже, че е лява?

екип“, допълни Фандъкова.
Тя обясни, че веднага
след първия тур от
щаба й са предложили на Манолова дебати заедно с екипите:
„Всички телевизии се
съгласиха да го отразят, но г-жа Манолова
отказа. Само за месец
участвах в 6 дебата, 2
пъти бяхме само двете. Аз задавах много
въпроси, но не получих нито един отговор. Ние дължим на
хората ясни отговори
за решенията за града,
а не само за проблемите“, допълни Фандъкова.
„Не се пазаря, нито
раздавам постове, а
търся подкрепа за проектите и за развитието на града“, каза Фан-

дъкова, която обясни,
че е разговаряла с лидерите на ДБ, ВМРО
и Спаси София. На въпрос за твърденията,
че някой друг управлява София, Фандъкова
заяви: „Очевидно г-жа
Манолова си мисли, че
работата на кмета е
да тича постоянно в
кабинета на премиера.
Не, не е така. Заставаш с лицето и подписа
си и носиш отговорност за решенията,
под които си сложил
подписа си“.
„София не може да
се купи. В София избори не могат да се
спечелят с купен вот.
Няма как да се обясни
разлика от почти 40
000 гласа с 300 гласа в
една секция, при това
с наша кандидатка
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там – директорката
на училището, която е много популярна
сред хората в квартала. Спомням си едни
избори през 2013 г., когато по фалшив сигнал
на г-жа Манолова се задействаха прокурори и
прокуратура. Видяхме,
че това беше фалшив
сигнал, който обаче повлия на изборния резултат. Жалко е, че нищо
ново не могат да измислят тайните сценаристи на г-жа Манолова. Нека сигналите,
които се твърди, че
имат, бъдат предадени в прокуратурата“,
каза кандидатът за
кмет по повод твърденията за купуване на
гласове.
Кметът подчерта,
че има лично мнение

по въпроса за избора на
нов главен прокурор, но
заради длъжността си
уважава разделението
на властите и не би си
позволила да се бърка
на съдебната.
„Г-жа Манолова вече
е готова да оглави
протест и срещу самата себе си, само и
само да получи повече
гласове в неделя. Не
е честно към хората, които от месеци
са на улицата, да се
излиза с позиция два
дни преди изборите,
в които си кандидат.
Къде беше на 24-и в
деня на избора на главен прокурор? Това е
пълно лицемерие и аз
съм убедена, че хората ще го разберат.
Това не е подкрепа
за протеста, това е
използване на протеста“, обясни кандидат-кметът.
Фандъкова отговори
на въпроси за мерките
за по-голям контрол
върху строителните
фирми и подобряване
на качеството на въздуха: „Чистотата на
въздуха е най-тежкият
проблем и най-трудно решимият, защото
няма една мярка и една
институция, която да
може да го реши сама
с магическа пръчка.
Затова са заложените
мерки - строителството на метрото, подмяната на градския
транспорт с автобуси
на ток и природен газ,
подмяната на печките
на дърва и въглища и
инкриминиране на горенето на отпадъци“.
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ВЕСЕЛКА ОТ
ФЕРМАТА ЖЕРТВА НА
ДОМАШНО
НАСИЛИЕ

НАЙ-МЛАДИЯТ УЧАСТНИК ВЪВ ФЕРМАТА: НОВ СВЯТ –
22-ГОДИШНАТА ВЕСЕЛКА МАРИНОВА ОТ СЕЛО БОРИМА, Е
БИЛА ЖЕРТВА НА ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕ
ОТ БИВШИЯ СИ МЪЖ И БАЩА НА ПЪРВОТО Й ДЕТЕ. ЖЕНАТА, КОЯТО НА ТАЗИ КРЕХКА ВЪЗРАСТ ВЕЧЕ Е МАЙКА НА
ТРИ ДЕЦА И ИЗКАРВА ХЛЯБА СИ КАТО КОНЯР, ПРИЗНА В
ПРЕДАВАНЕТО, ЧЕ ЕДВА СЕ Е ОТЪРВАЛА ОТ НАСИЛНИКА,
КОЙТО Я Е ТОРМОЗЕЛ В ДОМА Й. СЕЩУ НЕГО ВСЕ ОЩЕ Е
В СИЛА ОГРАНИЧИТЕЛНАТА ЗАПОВЕД, КОЯТО ОРГАНИТЕ
НА МВР СА ИЗДАЛИ. ПРЕД БИЗНЕСМЕНА МИТКО КАЛАЙДЖИЕВ, ТРЕНЬОРА САМИ ХОССНИ, АВТОМОНТЬОРА
КРАСИ ДЖУНОВ И НАЙ-БЛИЗКАТА Й ПРИЯТЕЛКА В ШОУТО
КРАСИМИРА, ВЕСЕЛКА ОБЯСНИ, ЧЕ ПРИЯТЕЛСТВОТО Е В
ОСНОВАТА НА УСПЕШНАТА Й ВТОРА ВРЪЗКА.

Правят пътуващ фестивал
посветен на Парцалев
„Спомянм си един много смешен
човек, с леко провлачен глас, който
ме разсмиваше като дете до сълзи
от сцената и екрана“, казва журналистът и продуцент Георги Тошев
за първия си спомен от срещата с
актьора Георги Парцалев. В деня, в
който обичаният комик си отиде
преди 30 години Тошев обяви новия
си проект - пътуващ фестивал, книга, изложби, интерактивна игра и
филми, посветени на 95-годишнина
от живота на Георги Парцалев. Още
тази събота от 12:30 часа Тошев ще
представи втория си филм, посветен
на актьора - Жените на Парцалев в

До края на
годината излиза и
биографична книга
документалната поредица НепознатиТе по бТВ. В него журналистът ще
ни срещне с някои от емблематичните му сценични партньорки като
Татяна Лолова и Стоянка Мутафова. Ще покаже неизлъчвани кадри от
негови участия и снимки от личния
му архив. Предстои да излезе и биографична книга за Георги Парцалев,
която ще издаде Книгомания.

>>АРАБЕСК ЩЕ ТАНЦУВА РЕДОВНО
В ТЕАТЪР АЗАРЯН

Малки жени с премиера по Коледа

Три премиерни
заглавия ще
покаже балет
Арабеск на 2
ноември –
Следобедът на
един фавн на
Мила Искренова, Youth
Awake и The
Lonеly People
на израелската хореографка с български корени Мириам
Енгел. Спектаклите бележат началото на дълготрайно сътрудничество между танцовата трупа и театъра – от ноември
Арабеск ще има представления в НДК веднъж месечно. Идеята
е да представят на българската публика доказани чужди хореографи, както и постановки с участието на български и чужди
творци в областта на съвременния танц. На 2 ноември публиката ще гледа още The Lonеly People, спектакъл разказващ за
самотата на съвременния човек, който не получава любов.

Класиката Малки жени на Луиза
Мей Олкът отново ще добие
плът и кръв на големия екран
и то навръх Коледа, когато се
очаква официалната премиера на филма.
От 26 декември
лентата, режисирана от Грета
Геруиг тръгва в
киносалоните.
Адаптацията на
романа на Олкът този път ще
бъде фокусирана върху живота
на сестрите
Марч, след

като те напускат семейния дом.
Кастът на новия филм събира
невероятни актьори на едно
място: Мерил
Стрийп, Ема
Уотсън, Лора
Дърн, Флорън
Пъф, Сърша
Ронан, Елайза
Сканлън, Тимъти Шаламе.
Филмовите
критици отсега предричат,
че това ще
бъде един от
Оскаровите
филми за
изминалата
година.
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Кортни
и Бекъм
се къпят
заедно

Обвиниха Джони Деп в подкуп
за милиони

Актрисата Кортни
Кокс и футболната звезда Дейвид
Бекъм си пуснаха селфи, което
разбуни духовете
в социалните
мрежи. Причината – двамата
позират в джакузи.
Последователите
на актрисата в
Инстаграм я заляха
с въпроси относно
любопитния кадър,
като колежките й
Дженифър Анистън и Джулиан Мур
също се включиха
с питанки. Друга
фотография от
джакузито включва
още две попълнения в него – звездите от Модерно
семейство Тайлър
Фъргюсън и Ерик
Стоунстрийт. С
появата на екранните Кам и Мичъл
стана ясно, че Кокс
и Бекъм ще се
разпишат с участие
в последния сезон
на култовия ситком. За появата им
в сериала потвърди Дейвид. Той,
от своя страна,
публикува друга
снимка със звездата от Приятели.

жони Деп се сдоби с
нови обвинения в делото за домашно насилие. Екссъпругата му Амбър Хърд го обвини в подкуп
за милиони. Хърд твърди, че
бившият й съпруг е платил
за мълчанието на хора, които са били очевидци на домашното насилие, за което
тя иска морални и финансови
компенсации. Тя е изпратила призовка към фирмата на
Деп и настоява на бял свят
да излезе цялото счетоводство от периода 1999-2016.
Преди време била пуснала
към екипа на Деп искане за
съдействие, а сега се е обър-

Д

нала към съдия в Ел Ей. Спекулира се още, че шефът на
компанията е бил информиран за действията на работодателя си - тоест, че Деп

бие Хърд - и самият той е
разпоредил да се запушат устите на всички евентуални
очевидци. Делото ще се гледа
през февруари.

>>КЛАСИКИ ОТ МОСФИЛМ НА КИНОМАНИЯ

Киномания ще представи
някои от най-великите
класически филми-дело

на най-голямата руска и
съветска кинокомпания
Мосфилм. Нетипичните

филмови заглавия от
средата на миналия век,
които са част от програ-

мата на фестивала, ще
предложат на посетителите в кино Люмиер Лидл
истинско разнообразие
от жанрове и вълнуващи
сюжети. Продукциите
Александър Невски, Дерсу
Узала и Спартак, ще бъдат
прожектирани съответно
на 6, 7 и 8 ноември от 19:00
ч.Режисьорите Сергей
Айзенщайн и Дмитрий Василиев създават истинска
новаторска творба с филма
Александър Невски през
1938 г. Той поставя фокус
върху героичната личност,
съчетавайки технологичните реалности на епохата.

>>КЪРВАВИ ПАРИ ТРЪГВА В ЕФИР
Вълнуващ и драматичен криминален сюжет ще предложи
премиерният за България немски
сериал Кървави пари във Vbox7.
com. Той представя заплетената
история на Марк Темпел, който
живее със съпругата си и дъщеря
си в Берлин и опитва всичко възможно, за да осигури финансово
семейството си. Марк отчаяно
се нуждае от пари, за да плаща наема и да се грижи за съпругата си, прикована в
инвалидна количка след злополучен инцидент. Неговата подрастваща дъщеря пък се
нуждае от силна бащина фигура, която да служи за пример в живота �. Единствената
останала възможност в тази трудна житейска ситуация е помощта от стари познати,
заровени дълбоко в миналото на Марк.
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ХОРОСКОП

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

Близнаците да подходят с
повече самочувствие днес.
Лъвовете да не хабят излишно
нервите си. Настроението
на Скорпионите в края на
работната седмица ще бъде
отлично. Служебни проблеми
тормозят Стрелците.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Денят ще е важен
за вас в много
посоки. Предстои
събитие, което
ще промени представите ви
за много неща. Използвайте
артистичността си, бъдете
ведри и лъчезарни. При
всички случаи преценявайте
внимателно всяка своя дума

Ще изпитате
лекота във
всичко, което
трябва да свършите. Използвайте момента
да се справите с проблем,
създал ви повече затруднения до днес. Бъдете тактични
с близките си и ще избегнете
недоразумения и крайности.

Повече мислете
какво говорите
днес, словоохотливостта Ви може
да се отрази неблагоприятно на положението. Бъдете
внимателни, изчакайте
подходящия момент за
действия, и то след проучване на възможностите.

Бъдете резервирани към
хора, които се
самоизтъкват.
Делата ви ще се движат
по план, ако сте последователни и отбягвате
риска. Не започвайте
нищо ново днес.

Телец

Лъв

Скорпион

Днес успявате
бързо да се
приспособите
към всяка нова
ситуация. Не прекалявайте с ласкателствата
и бъдете по-сдържани в
отношенията си с непознати. Прекомерната ви
чувствителност може да
ви изиграе лоша шега.

Хабите излишно
нервите си, ако
се поддадете
на инерцията и
на стихийни емоции. Не
позволявайте и на другите да злоупотребяват с
вниманието ви.

Настроението Ви
ще бъде добро
днес. В голяма
степен това се
дължи на положителното
развитие на делата Ви в
личен план. За предпочитане е да не предприемате нищо важно днес.

Водолей

Близнаци

Дева

Добре е да
подходите с
повече самочувствие днес.
Съзнанието ви е заето
от вземането на важно
решение и сте обхванати
от притеснения дали
ще направите правилен
избор.

Ще впечатлявате
с работоспособността си и в
същото време с
финеса на поведението си.
От всичките ви задачи има
най-важна и тя би трябвало
да бъде приоритетна за вас.
Изявите и възможностите
за професионален просперитет ще дойдат от там.

времето

В Бургас ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 9°,
максималната 11°.
В Перник ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 3°,
максималната 9°.

Излиза от 01.09.2008 г.
София 1000,
ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

Отворени сте
за новостите и
с желание ще
се посветите на
образователни програми,
повишаващи информираността Ви. Бързо ще придвижите делата си напред,
вдъхновени от наученото.
Имате нужда от разтоварване и малко почивка.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

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

Риби

С тиха нежност
в душата си
ще търсите
обяснения и
причини за ново създала
се ситуация. Безспорно
заслуга за нея имате и
вие, но, ако сте неудовлетворени, не съдете
другите. .

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

Русе

min: 1о max: 6о

min: 2о max: 7о

Варна

София

Велико Търново

min: 7о max: 14о

min: 2о max: 11о

min: 1о max: 7о

В София ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 2°, а
максималната 11°.

Във Варна ще бъде облачно.
Минималната температура ще бъде 7°,
максималната 14°.

За съжаление,
служебните
проблеми ще
продължават да
ви занимават и натовареността ви може да доведе
до напрежение и стрес.
Поставете си го като
важна задача и потърсете
подходящи начини за възстановяване на силите си.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Видин

Днес времето ще
бъде облачно. Минималната температура ще бъде 2°, а
максималната 14°.

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

Стрелец

Перник

Пловдив

Бургас

min: 9о max: 11о
min: 3о max: 9о

СВЯТ

01.11.2019
брой 2371

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

min: 7о max: 13о
Сандански

Кърджали

min: 3о max: 11о

min: 3о max: 8о
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ПЕЖО-ФИАТ ОБЕДИНИХА БИЗНЕС ЗА €180 МЛРД. ГОДИШНО
КОМПАНИИТЕ ПЕЖО-СИТРОЕН И ФИАТ-КРАЙСЛЕР
СЕ ОБЕДИНЯВАТ В СДЕЛКА.
ТЯ ЩЕ ГИ НАПРАВИ ТРЕТИЯ НАЙ-ГОЛЯМ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛ В СВЕТА
С БИЗНЕС ЗА ПОВЕЧЕ ОТ
180 МЛРД.ЕВРО ГОДИШНО
ПРИ СЪОТНОШЕНИЕ 50 НА
50, СЪОБЩИ УОЛСТРИЙТ
ДЖЪРНАЛ. СДЕЛКАТА Е ЗА
48 МЛН.ЕВРО УЖ СЪЕДИНЕНИ, ТЕ ЩЕ ИМАТ ДВА
УПРАВЛЯВАЩИ ОФИСА,
КАКТО И ДВАМА БОСОВЕ
– ЕДИН В ПАРИЖ И ДРУГ В

ТОРИНО С НА ПРАКТИКА
РАВНА ПО СИЛА ВЛАСТ.
ОБЕДИНЕНИЕТО Е МНОГО
ВАЖНО ЗА ЕС, ТЪЙ КАТО
ДАВА ПРЕДИМСТВО НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ СПРЯМО
КОНКУРЕНТИТЕ ОТ АЗИЯ
И САЩ В МОМЕНТ, КОГАТО
АМЕРИКАНСКИТЕ ВЛАСТИ
ИЗНЕНАДВАТ СЪЮЗА С
НОВИ МИТА И ЗАПЛАХИ
ЗА УДАРИ ПО ТАЗИ ИНДУСТРИЯ СЛЕД АТАКИТЕ ПО
НАЙ-ГОЛЯМАТА АВТОГРУПА – НЕМСКАТА VW.

Путин: „Унгария е основният ни хъб в Европа,
българите ще са готови до 1 г. с Турски поток!“
За това ли е новият 2,2 млрд. лв. заем, който
ще теглим за ЧНГ?
„Унгария е нашият приоритетен партньор за доставки
на енергоресурси от Русия към
Европа по съществуващите и
по нови маршрути“, обяви с усмивка след разговорите с премиера на страната Орбан неговият гост Владимир Путин.
Властелинът на Кремъл заяви,
че ако „българските колеги“
действително успеят да направят своя участък от Турски поток за година време, на
унгарска територия тръбата
има нужда само от 15 км трасе. Работата обаче не е сигурна, тъй като формулировката на Путин беше: „Само
ще приветстваме, ако това
стане“.
Думите му са интересни,
понеже нашият министър
на енергетиката Теменужка
Петкова виждаше срока като
„броени месеци“.
По-важното е, че освен за
Сърбия с нейния нищожен
пазар от около 2 млрд.куб.м,
най-вероятно ще можем
да доставяме газ и за Унгария. Но и така транзитът
ще бъде в най-добрия случай
половината от синьото гориво, от което досега над 3

десетилетия вземахме такси за пренос към Турция – 13
млрд.куб.м, които секват от
Нова година заради пускането на газопровода под Черно
море към южната ни съседка.
Сега, освен че тя ще ни
сложи горница за пренос,
вместо 120 млн.долара, ще
можем да прибираме само
60 млн. долара, според найоптимистичните прогнози на Теменужка Петкова
и проф. Тасев – 80 млн. долара. Само че неотдавна се
задължихме с договор да инвестираме „над 2 млрд. лв.“,
а на практика по-близо до 3

млрд. лв. в тръбите. И вероятно именно тази инвестиция налага вземането
на нов държавен заем догодина в размер на 2,2 млрд.
лв., който финансовият
министър Горанов е записал в бюджет 2020.
Само напомняме, че благодарение на печалбата от
транзитните такси, Булгартрансгаз може да осигури на
холдинга си Булгаргаз възможността да субсидира Топлофикациите, които винаги са му
длъжници, особено отоплението на София.
Путин ходи често в Буда-

пеща на официални визити
– за 5и път, последно преди 2
години, а у нас – преди 9 г. В
резултат беше договорено и
увеличаване на количествата нефт по петролопровода Дружба за Унгария и през
нея за Словакия. Страната
на неговия приятел Орбан е
зависима над 50% от руски
нефт и 60% от руски газ.
От своя страна, унгарският премиер разказа, че
страната му е заинтересована от подобряване на
отношенията между НАТО
и Русия, като член и на Алианса, и на ЕС.
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Гришо би и Тийм
Хасковлията
се класира за
четвъртфиналите
на Мастърса
в Париж

Н

ай-добрият
български
тенисист
Григор Димитров записа трета поредна победа
на турнира Мастърс
1000 и се класира за
четвъртфиналите на
надпреварата. Хасковлията надделя с 6:3,

6:2 над намиращия
се в отлична форма
през този сезон До-

миник Тийм. Именно
австриецът е спечелил най-много тит-

ли през тази година
в тура. Димитров за
първи път в кариерата си се класира за
четвъртфиналите на

Мастърса във френската столица. Любопитен е фактът, че
хасковлията вече има
положителен баланс
срещу Тийм (3:2 успеха
в негова полза).
В спор за място на
полуфиналите българинът ще се изправи срещу Кристиан
Гарин (№ 42), който
постигна драматичен успех над Жереми
Шарди след 6:7, 6:4, 7:6.
Гришо никога не се е
изправял срещу този
съперник на ниво АТР.
Благодарение на доброто си представяне
във френската столица Димитров си осигури скок с поне 4 места
в световната ранглиста, стигайки наймалко до №23 в света.

КРАЛЕВ БЕ ИЗБРАН ЗА ВТОРИ
ПЪТ ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА УАДА
Министърът на младежта и спорта Красен
Кралев бе избран за втори път за член на Управителния съвет на Световната антидопингова
агенция (WADA). Кралев
ще заема позицията на
„експерт-министър“ в
Борда, представител на

www.19min.bg
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държавите-членки на ЕС.
Кандидатурата на Красен Кралев бе предпочетена пред тази на
г-жа Мария Хосе Риенда
Контрерас, държавен
секретар на спорта на
Испания, като българският министър надделя
с 16 на 11 гласа.

МИНИСТЪРЪТ ОТКРИ РЕНОВИРАНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА В ЗИМНИЯ ДВОРЕЦ НА СПОРТА

Получаваме много въпроси защо опозиционен
вестник като 19 минути не подкрепя Мая
Манолова, защо не си
мълчи и разкрива неудобни истини за нея.
Ами точно, защото е
опозиционен и защото
Мая всъщност е част
от статуквото – избрана от ГЕРБ и ДПС
за омбудсман – няма
как да го скрие, близка
приятелка на прокуратурата, човек, който дори приятелите
си като нас – стари
приятели от 13 години не казва истината.
Да, 19 минути я подкрепи, когато воюваше за президентската номинация на БСП
преди 3 години, когато
никой друг не беше до
нея, защото имаше
най-много номинации.
Защото ставаше за
президент. Там трябват приказки.
А в София, нашия
град, трябва работа.
А тя не става, както сме единодушни с
Борис Бонев. Не може
да го управлява човек,
който никога не е управлявал друг, освен
секретарка и пиарка,
няма никаква представа от бюджети,
европроекти, не познава никого в Брюксел. Защо ли? Защото
бюджетът на София
за 2020 г. трябва да
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Министърът на младежта и спорта Красен Кралев
откри реновираната ледена пързалка - тренировъчна зала в Зимния дворец на спорта. Инвестицията е на стойност 1 150 000 лв. Залата се ползва
от клубове по фигурно пързаляне, хокей на лед и
шорттрек, в които тренират близо 700 състезатели.

Защо ни
разочарова
Мая, нашата
стара
приятелка?
бъде готов за месец
след изборите, а той
не е шега работа – 1,8
млрд. лв. Това е реално съдбата на всички
нас и няма как да си
позволяваме авантюри. И трябва да бъде
защитен в един общински съвет, където мнозинството е
на ГЕРБ и ВМРО.
Как, когато Мая
няма екип, крие дори
щаба си, заради комуниста и старите
социалисти в него?
Как, когато собствените й финанси
са шок и ужас – беше
200 000 лв. на червено
по собствената й декларация, която сме
публикували, а сега

ъпреки че още на 16 август 2019
Мая Манолова бе сезирана от
граждански сдружения за строежа на най-високата сграда в София,
тя така и не реагира на гражданските
притеснения. Не го направи тогава
в качеството си на омбудсман, не го
направи и по-късно – в кампанията си
за кмет на София.
113-метровата сграда Ай Тауър се намира в историческия център на града,
но за нея всички мълчат, въпреки, че е
идентична с много други строежи, срещу които бе създадено уж „обществено
недоволство“.
Сградата се строи благодарение на

е взела нов заем от
15 000 лв., който не
е ясно как ще плаща.
Понеже кметската
заплата, дори да спечели, няма да покрива месечните вноски
по кредити на обща
стойност от четвърт милион лева.
Как, когато до днес,
въпреки обещанието
за ежедневен отчет,
никой не знае кой финансира нейната кампания – медийни хора
сме, вече са похарчени
реално над милион, каквото и да ни говорят,
че били 150 000 лв. Толкова е само шатрата й. А
бТВ, което дори заглуши радиото си, за да не
чуят хората интервю-

то на Фандъкова? А 24
часа? А билбордовете и
печатните материали
в стотици хиляди тираж? А всички хора, които работят за щаба и
наблюдателите по секции – над 1000?
София е усвоила 4,75
млрд. лв. еврофондове за
10 години. Както е отбелязано в последния доклад на наблюдаващия
комитет по програма
транспорт, нейният и
на страната най-голям
обект метрото, е единственият
договорен
от кмета, не от министрите, и изпълняван
безупречно. При ужасяващи нарушения иначе
за България. Опитът
на червени политици на

поправките в ЗУТ, които бяха приписани
на сградата „Златен век“, но очевидно от
тях се облагодетелства именно I Tower.
Още през август 2019 Никола Вапцаров и Войслав Тодоров от нейния
инициативен комитет се заканиха, че
ще разнищят случая с небостъргача:
„Обещавам, че ще алармирам Обединена София и Спаси София, и омбудсмана
Мая Манолова за този казус, и ще го
разгледаме с останалите членове на
комитета.“
Както можете да се сетите – никой нищо
не е разнищил, а Мая Манолова изгради
кампанията си върху високопарни обещания, че ще бъде на страната на хората,
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власт за огромно съжаление показва, че на тях
им спират фондовете.
Мая няма десни експерти по фондовете,
които да предложат
друго. А проектите си
текат, за новия програмен период, който
почва за ЧНГ са предвидени нови и нови.
Вземете и нещо елементарно – парното
– как без никакъв реален управленски опит
Манолова може да убеди
Булгаргаз да продължи
да го финансира, когато нейните колеги и
приятели от времето
й при Ковачки, които
управляват
дружеството Топлофикация,
не се разбират с доставчика и само благодарение на кмета
и
правителството,
срещу което Мая се
обяви, зимният сезон в
София е осигурен.
И НАЙ-ОБИДНОТО ОТ
ВСИЧКО ЗА НАС КАТО
СТАРИ ПРИЯТЕЛИ –
НЕ САМО НА НАС, А НА
ВСИЧКИ МАЯ НЕ СПИРА ДА КАЗВА В ОЧИТЕ
НЕЩА, КОИТО НАЙ-МЕКО КАЗАНО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА.
ГОТОВИ СМЕ ДАЖЕ
И С ПРИМЕР, КОЙТО ПОКАЗВА КАКВО Е
ОБЕЩАЛА НА ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ
И КАКВО НЕ Е СВЪРШИЛА, ДОКАТО УЖ СЕ
БОРИ ЗА ТЯХ - ЧЕТЕТЕ:

ще защитава интересите им и т.н.
Въпреки недоволството на гражданите,
Манолова нареди на екипа си да не
споменават темата и така истината лъсна - кандидатът за кмет Мая Манолова
не представлява интереса на гражданите, а явно някои други интереси.
Защо Мая Манолова се съобразява с
тях, а не с гражданите?
Дали новият кмет на София, който и да
било той, ще бъде гласът на избирателите си, заставайки зад тях и ревизирайки противоречивите строежи, които биха оставили в сянка историческия
център на българската столица?
Времето ще покаже.

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 /8, последен
епизод/
13.30 С България в сърцето документален филм /България, 2019г./,
режисьор Даниел Николов
14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за
хора с увреден слух
15.15 Гимназия„Черна дупка“ 42-сериен тв филм /Канада, 2002 г./
1 епизод/
15.45 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
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/14 епизод/
20.00 По света и у нас
20.25 Спортни новини
20.35 Братя Георгиеви: Евлоги и Христо
документален филм /България,
2019г./, режисьор Михаил
Мелтев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Будител на годината 2019 церемония по награждаването
00.30 Калън игрален филм /Великобритания, 1974г./, режисьор
Дон Шарп, в ролите: Едуард
Удуърд, Ерик Портър, Катрин
Шел, Питър Еган и др.
02.10 Култура.БГ /п/
03.10 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
04.10 Съкровище в двореца тв филм
/14 епизод/п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.4 еп.9
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.46
15.00 Премиера:„Шест сестри“ -

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
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ТВ ПРОГРАМА
сериал, с.7 еп.1
16.00 „Клиника на кораловия остров“ сериал, еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 „Свободен дух“ - сериал, еп.2
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера:„Завинаги „ - сериал,
еп.13
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.25
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 Студио „Игри на волята:
България“
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
4 /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 „Черната маска: Градът на маските“ - екшън-фантастика с уч. на
Тобин Бел, Джон Полито, Тереса
Херера, Скот Адкинс, Тайлър
Мейн, Андрю Бринярски, Роб
Ван Дам и др.
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 „Шест куршума“ - криминален
екшън с уч. на Жан-Клод Ван

Дам, Джо Фланиган, АннаЛуис Плоуман, Шарлот Бомонт,
Бианка Брий, Кристофър Ван
Варенберг, Стив Николсън, Луис
Демпси 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
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
06.50 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 8
08.50 „Кулинарно състезание“ - романтична комедия с уч. на Мария
Бертран, Лорън Холи, Анди
Лауер, Дори Бартън, Костас
Мандилор, Бренда Вакаро,
Дейвид Провал и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Вечният завет на любовта“ романтичен филм с уч. на Ерин
Котрел, Виктор Браун, Дейл
Мидкиф, Ханк Стратън, Саманта
Смит и др.
14.00 „В кадър“
14.30 „Давам им година“ - романтична
комедия с уч. Роуз Бърн, Рейф
Спал, Ана Фарис, Джейсън Флеминг, Стивън Мърчант, Мини
Драйвър, Саймън Бейкър,
Оливия Колман, Джейн Ашер,
Алекс МакКуин и др.
16.30 „Мечтах за Африка“ - драма с
уч. на Ким Бейсингър, Венсан
Перес, Даниъл Крейг, Лиам
Айкън, Гарет Стромън, Ева Мари
Сейнт, Ланс Редик и др.
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15
21.00 „Загиващ ум“ (премиера) драма с уч. на Сузана Кахалан,
Стивън Гривалски, Том Кахалан,
Рона Нак и др.
23.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15 /п/
00.00 „Непознатите: Жестоки игри“
- ужаси с уч. на Кристина
Хендрикс, Мартин Хендерсън,
Бейли Мадисън, Луис Пулман,
Ема Беломи , Лий Енслин,
Деймиън Мафай, и др.
FOX
05.15 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 5
06.00 Последният мъж на света първи сезон, еп. 1
06.20 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 17
06.40 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 18
07.05 Малкълм - втори сезон, еп. 24
07.35 Малкълм - втори сезон, еп. 25
08.00 Престъпления от класа - четвърти сезон, еп. 11
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 21
09.50 Кости - втори сезон, еп. 10
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 3
11.35 Война на световете, еп. 1
12.30 Война на световете, еп. 2
13.30 Магнум, еп. 15
14.20 Касъл - втори сезон, еп. 10
15.15 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 22
16.10 Престъпления от класа - четвърти сезон, еп. 12
17.10 Кости - втори сезон, еп. 11
18.05 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 19
18.35 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 20
19.00 Малкълм - трети сезон, еп. 1
19.30 Малкълм - трети сезон, еп. 2
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 4
21.00 Американски пай 2

23.10 Магнум, еп. 16
00.00 Касъл - втори сезон, еп. 11
00.50 Малкълм - трети сезон, еп. 1
01.15 Малкълм - трети сезон, еп. 2
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 5
02.30 Американците - четвърти сезон,
еп. 9
03.15 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 2
04.10 Кости - втори сезон, еп. 11
04.55 Последният мъж на света първи сезон, еп. 1
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.1, 2
08.15 „Опасни дъщери“ - трилър (тв
филм, Канада, 2016), режисьори
Къртис Крофърд и Антъни
Лефрейн, в ролите: Ивон Зима,
Клер Ранкин, Гарет Хнатю, Роб
Стюарт и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5 еп.еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 „Знам къде е Лизи“ - криминален, трилър (тв филм, САЩ,
2016), режисьор Дарин Скот,
в ролите: Трейси Голд, Надя
Бьорлин, Ричард Ръколо, Ванеса
Евигън и др.
14.30 „Фатално обсебване“ - трилър (тв
филм, Канада, 2017), режисьор
Шон Толисън, в ролите: Гриър
Грамър, Клоуи Бабкук, Стив
Бакич, Мойра Кели и др.
16.15 „Тайният живот на вторите
съпруги“ - романтичен, драма
(тв филм, Канада, САЩ, 2008),
режисьор Джордж Менделюк,
в ролите: Андреа Рот, Брайън
Макнамара, Дан Пейн, Лора
Солтис, Джил Морисън и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Ваканция с приятели“ - комедия
(САЩ, 2013), режисьор Малкълм Лий, в ролите: Моника
Калхун, Морис Честнът, Мелиса
Де Суза, Терънс Хауърд, Реджина
Хол и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Опасен съсед“ - криминален,
трилър (САЩ, 2008), режисьор
Нийл Лабют, в ролите: Самюъл
Джаксън, Патрик Уилсън, Кери
Уошингтън, Рон Глас, Джъстин
Чеймбърс, Джей Хернандес и др.
23.15 „Вероника Марс“ - криминален,
мистъри (САЩ, Великобритания, Франция, Германия, 2014),
режисьор Роб Томас, в ролите:
Кристен Бел, Джейсън Доринг,
Енрико Калантони, Крис Лоуъл,
Джери О`Конъл и др.
01.30 „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+]
03.45 „Психиатрията Стоунхърст“
- трилър, хорър (СЩ, 2014),
режисьор Брад Андерсън,
в ролите: Кейт Бекинсейл,
Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Брендън Глийсън, Бен
Кингсли, Майкъл Кейн, Джейсън
Флеминг 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 1421 - годината, в която Китай
откри света - филм
10.30 Хотел „Русия“ - сериал, драма,
криминален

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 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 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 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 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 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 Смарт час с Живка Попатанасова
/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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п.

Водоравно: Сид. Бюрократ. Бохем. Еак. Лоден. Бара. Вер. Каран. Апо. Тоника. Горан. Автомат. Пи. Ролан. Ла. Пенев. Хера. Минерал. Телиш. Киви. Нонан.
На. Сабонис. Ни. Вокал. Ром. Венева. Лак. Лиман. Перон. Таро. Реката. Ав. Дакар. Рана.
Отвесно: Любов по време на холера. Родео. Тон. Лоб. Марек. Мохер. Големинов. Кока. Кен. Тома Вишанов. Нар. арм. Коран. Никел. Банат. Хек. Санитар.
Стеарин. Лерин. Лема. Арак. Параван. Варан. Деканати. Али. Иванова.
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Бате Гошо:
Мая Манолова ще
излъже и детектор
на лъжата
Емилия Милчева, toest.bg

ЖАНА Д’АРК НА БОЙ
С ПРОКУРАТУРАТА

Членовете на ВСС от подкрепящата кандидатурата на
Мая Манолова БСП гласуваха за Иван Гешев, но тя е
срещу избора на новия главен прокурор. вЕрвайте!

>>СУДОКУ
лесно

умерено

Приятели, Хелоуин е! Нека да се
мразим като истински българи!
:) :P :D
Ханибал Лектър беше приятно
изненадан, след като опита
скарата на автогарата.
:) :P :D
Ревнива жена прочела тайно
съобщенията на мъжа си във
фейсбук, и му ги харесала с
тигана!
:) :P :D
Откъде ми дойде на акъла, да
купя нощна лампа, която светва
с пляскане. То вече не е с*кс, а
се обърна в дискотека!
:) :P :D
Животът е като детска градина:
може да ти даде много играчки,
но като си тръгваш, си ги взема.
:) :P :D
Обществото върви в такава посока, че съвсем скоро здравната
система няма да се нуждае от
лекари, а само от ветеринари.
Иво Сиромахов
:) :P :D
Когато американците си
сложат мартеници, ти пак ще си
останеш тъп.
:) :P :D
Перничанин в Сирия:
- Само не можах да разбера на

какво викат "безредици"?!
:) :P :D
Работа в екип не означава да
ходиш по анцуг в офиса...
:) :P :D
Когато бях дете, толкова често
ме наказваха в ъгъла, че практически ме отгледаха паяците.
:) :P :D
Срещат се два грипни вируса:
- Ако знаеш вчера каква мацка
тръшнах в леглото!
:) :P :D
Мъж към продавачката в
книжарница:
- Дайте ми флумастери за втори
клас!
- Нямаме такива, господине.
- Много Ви моля! Няма да Ви
остана длъжен.
Продавачката взема кутия
флумастери, пише върху нея
"За втори клас", мъжът плаща
и си излиза. Стоящият до него
купувач пита:
- Много такива идиоти ли идват
при вас?
- Не много, но се срещат такива,
които ще ти искат такова нещо,
че чак да се побъркаш. А Вие ще
желаете ли нещо?
- Да. Глобус на Пернишка област.
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

