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>>ПРИ СХОДНА АКТИВНОСТ И ПОД 1% РОМСКИ ВОТ В СТОЛИЦАТА

До Околовръстното
Двусмислени
билбордове с
текст: Изправете
се, бяха
разположени в
деня за размисъл
на булевард Тодор
Каблешков край
околовръстното
шосе на София.
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Чип за четене на мисли и ускорено учене на
езици пуска през 2020 г. Мъск

Перфектно имитираща гласове и интонации
програма създадоха в Русия

Откриха заклан фризьора
на Кристиано Роналдо

Астронавтите ще пекат експериментално
бисквитки в Космоса

Върнаха изгубена цигулка на 310 г.,
струваща 750 000 лева на притежателя й

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Борисов и Нинова потопиха Мая,
София не вярва на лъжи
„Ако изгубя изборите, ще ми се обаждаш
ли“, попита ме Мая
Манолова
седмица
преди първия тур на
изборите....
Йорданка Фандъкова убедително водеше
с поне 10% в екзит
половете – допитванията на изхода от
секциите, на всички
социологически агенции при редакционното приключване на
броя. Някои от тях
не искаха да публикуват данни до ранния
следобед – групата,
известна като Кънчовците, защото Манолова – кмет е част
от мечтата им. От
52 : 42, през 54,3 : 38,8
до 56 : 44 на сто даваха резултатите
им към 17,30 часа,
станали известни до
18, 30 ч.
Важни са две неща:
въпреки внушенията
и пряката агитация
за Манолова на Спаси
София,
избирател-

ната активност в
столицата по официалните данни на
ЦИК не е скандално ниска – 33, 34%
към 17,30 ч., което
към същия час е повече в сравнение с
32, 22% на първия
тур от изборите за
кмет. Припомняме,

че ромските гласове
в София не формират и 2% от всички.
И тези агитации са
лъжа!
Още
по-важното:
според социолозите
гласуването ПРОТИВ
ВСИЧКИ достига и
надминава 5% - очевидно това са излез-

>>ПРЕМИЕРЪТ: САМО КОГАТО РАДЕВ
ПОБЕДИ СА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ
"Явно, само когато той победи, изборите са били честни", коментира премиерът
Бойко Борисов в отговор на
президента Румен Радев за
"съмнителната честност на
изборите." Борисов направи
коментара си, след като гласува в своята секция в Банкя. „Един мъж, обграден с
Нинова, Манолова, Дончева
и Йончева, те го ошашавиха
този човек, нека сме снизходителни, не му завиждам”,
посочи премиерът.

"Радев и днес агитира.
Той партиен лидер ли е?
Аз съм партиен лидер“,
заяви нервно Борисов в
отговор на въпрос на журналист дали и той самият.не
агитира.
"Аз съм застанал с уважение пред вас и ми казвате,
че съм застанал, за да
агитирам, гледайте си работата. Ще се научите да се
държите добре", ядоса се на
журналистите премиерът и
си тръгна.

лите да гласуват
десни, точно 1/3 от
тях, както прогнозира предварително
Алфа Рисъчрч.
За двамата основни лидери в българската политика –
водачите на ГЕРБ и
БСП, това е много
добра новина. Защо-

то замисляният от
Манолова нов партиен проект, който няма да получи и
подкрепата на Слави Трифонов, изглежда трудно реализируем от днешна гледна
точка. А ще трябва
кюстендилската адвокатка да оправя

Президентът без Деси на вота
Президентът Румен Радев упражни
правото си на глас на балотажа на
местните избори в София. Както на
първия тур, така и сега държавният
отиде до избирателните урни без
съпругата си Десислава Радева.
Отсъствието на първата дама бе
разтълкувано очевиден знак към
участниците в изборната надпревара.
Особено повторено от миналия тур.
„Гласувах за прозрачното и ефективно
управление на София и нейното бъдеще като модерна и зелена европейска
столица”, заяви самият Радев. Той
призова гражданите да гласуват, „за да
не допуснат купеният и корпоративен
вот да определи тяхното бъдеще”.

Държавният глава поиска среща
на представителите на ЦИК, МВР
и политическите сили във връзка
с „отстъплението от честността
на изборния процес”, който той
наблюдава провеждането на
изборите.
Радев отново разкритикува нежеланието за въвеждане на машинното
гласуване, което би елиминирало
голяма част от грешките и недействителните бюлетини, но и би
върнало доверието в изборите.
„Българите масово не отиват да
гласуват, защото нямат доверие,
че техният глас ще бъде отчетен
коректно”, посочи президентът.

и много поети задължения и огромни
сметки по изборите,
дано не са направени
с чужди пари.
Бойко Борисов може
да бъде доволен, защото освен в София,
ГЕРБ безапелационно победи също в
Пловдив и Варна със
значителна преднина
според екзитполовете към 17,30 ч. С 20 и
19 на сто съответно
за втория и третия
град на България.
Четвъртия – Бургас
и шестия – Стара Загора, ги взе от първия
тур.
Корнелия Нинова
също може да бъде
доволна, тъй като
постигна убедителна победа в Русе по
данните на екзитполовете към 17,30
ч. – около 20 на сто,

а това е дунавската столица и петия
град на страната.
Там новият кмет е
досегашният млад
депутат Пенчо Милков от поколението,
което доведоха Нинова и Добрев. Червените обърнаха и мача
в Благоевград, където

също имат престижен кмет след няколко мандата доминация на ГЕРБ по екзит
пол.
Към редакционното приключване на
броя екзит половете
даваха положение „на
кантар“ в Перник и
Ловеч, за Разград и
Шумен данни не достигаха. В Сливен и
Смолян се очакваше
победа на ГЕРБ.
Син кмет, остава

Георг Спартански в
Плевен, за когото по
екзит пол към редакционното приключване на броя процентите бяха 9 в полза на
традиционно десния
кандидат.
Иначе, София не
вярва на сълзи и София не вярва на лъжи!
Борис Ангелов

Йотова:
Дълг на
всеки е да
гласува

четете още на

www.19min.bg

Лили Иванова с вот в Музикалното
Примата на българската естрада Лили
Иванова пусна своята бюлетина на
втория тур на местните избори не къде
да е, а в Музикалното училище Любомир Пипков, до което живее. Кадри
от нейния вот бяха публикувани на
Facebook страницата й, а певицата изрази своята благодарност към членовете на секционната комисия. "Секция 36.
Благодаря за отношението и уважението!!! Много здраве и много щастие на
всички!!!", написа певицата.

ЦИК: СРЕЩА
НА ДОНДУКОВ
САМО СЛЕД
ВОТА
"Ако бъде насрочена среща след местните избори
и ЦИК бъде поканена на
нея, тя ще участва и ще
бъде направен анализ на
вота”, заяви говорителят
на комисията Александър
Андреев, помолен да
коментира изказване на
президента Румен Радев
при гласуването му на балотажа. Тогава президентът посочи, че кани ЦИК,
органите на реда, парламентарно представените
политически партии, за да
обсъдят "всички пропуски
в изборите и отстъплението от честността на
изборния процес".
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>>СЛАВИ С ТВ ОЩЕ УИКЕНДА
Телевизията на Слави Трифонов
7/8 започна да излъчва още от
петък и ден, и нощ, но същинската програма стартира днес от
19 часа, а от 10 вечерта се връща
и Шоуто на Слави. Смешки на
Сиромахов като Паулу Куельо,
предаващ от мазе с буркани;

на Краси Радков като Пената,
клипове на Гъмзата и други от
Ку-ку бенд, анонс за прогнозата
за времето с Ванката - всичко
това вече върви по 78-и канал на
всички мрежи.
Водещият не се включи в предизборната кампания за София

„Дълг на всеки български гражданин е
да гласува, защото
само така можем да
пресечем всички
злоупотреби” , заяви
вицепрезидентът
Илияна Йотова,
след като упражни
правото си на глас
на втория тур на
местните избори
в София. „Резултатите от първия тур
и информациите
за толкова много нередности и недействителни бюлетини
ме мотивираха още
повече да гласувам”,
подчерта тя.
“Гласувах за надеждата. Гласувах
за една модерна
столица, за удобен
и сигурен град,
който предлага
перспектива за
развитие”, посочи
вицепрезидентът.
на едната страна, както мнозина очакваха, тъй като според
негови приятели останал лично
разочарован от "инструмента" и
"лоста" на промяната, наречен от
съратниците си "кривата щанга".
Странно защо все в мъжки род.
"Лостът" Мая решил да се прави
на лидер на Трифонов и получил
заслужено презрение.
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да бъдат санкционирани. В
ролята на санкция влиза заделения по всички мерки на
европрограмите 6% резерв.
За сериозно неизпълнение
се брои постигането на по-

малко от 65% от заложеното към края на 2018-та.
Ние сме се провалили с целите по 3 от 5 приоритета
на селската програма, т.ел
покриваме едва 40%.

ИЗБРАНИЯТ ЗА КМЕТ НА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОСТАВА ЗАД РЕШЕТКИТЕ
Кметът на Несебър Николай Димитров
който спечели изборите от ареста още
на първия тур, остава зад решетките,
реши апелативният спецсъд.
Апелативните магистрати отмениха взетата мярка задържане под стража и не

взеха мярка за Атанас Япаджиев, който
беше кандидат за кмет на кметство гр.
Свети Влас, община Несебър.
19’ припомня, че миналата седмица специализираната прокуратура повдигна
обвинения срещу кандидати за кметове

и общински съветници в Несебър и Св.
Влас. Кандидатът за кмет на Несебър
беше обвинен като ръководител на
организирана престъпна група за търговия с гласове, а останалите четирима
като членове на групата.

Бившият кмет на Гърмен
Ахмед Башев е задържан
за купуване на гласове
23-ма души с
обвинения и
близо 100 дела
за изборни
нарушния
Бившият кмет на
община Гърмен и бивш
депутат от ДПС
Ахмед Башев е бил задържан за 24 часа при
полицейска акция срещу
купуването на гласове в
полза на единия от кандидатите за кмет на
общината.
Башев беше кандидат
за кмет на Гърмен, издигнат от коалиция
Ние, гражданите на
първия тур, но не стигна до балотаж.
В събота вечерта Башев е бил задържан и
отведен в полицията.
Срещу него е подаден

сигнал за купуване на
гласове в полза на единия от кандидатите,
участващи днес на балотажа.
Органите на реда са
били сезирани и за заплахи, отправени чрез
есемес към кандидат
за кмет на община Гърмен и неговото семейство.
Главният прокурор
Сотир Цацаров, който
упражни правото си на
глас в Пловдив, съобщи,

че общо в страната са
образувани 95 досъдебни производства, като
17 от тях са бързи, а
23 лица са привлечени в
качеството им на обвиняеми.
"Внесени са до момента в съд 7 наказателни
производства, преписките по проверки са
1317, от тях откази
са 1046, 56 са пратени
по компетентност на
други органи, избирателните комисии раз-

бирайте и 217 остават
за работа - т.е., ако
го сравним с една седмица по-рано, когато
водихме същия диалог,
тогава бяха образувани досъдебни производства 57 т.е. за една
седмица те са нараснали с 38. Обвиняемите лица тогава бяха
10, сега са 13 повече“,
обяви обвинител №1 на
страната.
В Централната избирателна комисия пъкл
са постъпили десетки
жалби и сигнали за нарушения на изборния
процес, каза пред журналисти Александър Андреев, член и говорител
на ЦИК.
Четирима души са
били задържани в събота вечерта по подозрение за купуване на гласове в района на Плевен.
По време на акцията са
извършени претърсвания и изземвания, съобщи Нова телевизия.

Кат започна
акция Зима
Пътна полиция започна
вече традиционната
акция Зима. Служителите
на КАТ ще извършват
масови проверки и ще
следят за изправността
на автомобилите за движение в зимни условия,
нищо че в София днес
ще бъде 20 градуса.
Униформите ще проверяват гумите на колите,
работата на чистачките,
както и изправността на
фаровете.
През изминалия зимен
период от 1 ноември
2018 г. до 31 март 2019 г.
в страната са настъпили
над 2000 тежки пътни
инциденти, при които са
загинали 221 души. Наймного са загиналите
водачи – 108, загиналите
пътници са 61 души, а
броят на загиналите
пешеходци е 52-ма. По
време на миналогодишната кампания по акция
Зима в рамките само
на един месец са били
извършени общо 639
специализирани полицейски операции, като
са установени близо 4
хиляди нарушения. За
целия предходен зимен
петмесечен период пък
са съставени над 247
000 фишове, близо 260
000 електронни фишове
за превишена скорост
и т.н.
За шофиране с разкъсани гуми глобата е 50 лв.,
за непочистени стъкла и
огледала санкцията пък
е 20 лв. Глобите за технически неизправности по
автомобила започват от
50 лв. при незначителна
техническа неизправност и могат да стигнат
до 500 лв. според степенна на повредата.

Губим
154 млн. лв.
европари
за развитие
на селата

М

инистър
Десислава Танева,
която при Борисов 2 изгуби на
България 160 млн. евро, при
Борисов 3 докара нещата
до нови санкции. Освен досегашните 30 млн. евро или
почти 60 млн. лв., които ни
струва като санкции предшественикът й Порожанов,
нови 154 млн.лв. ще бъдат
отрязани от Брюксел от
Програмата за развитие на
селски райони, прочула се в
миналия мандат с къщи за
тъщи, селски стадиони за
никого и ред други безумия.
Най-много пари – 42,7
млн.евро или почти 85 млн.
лв. губят най-онеправданите – изостаналите селски общини, които именно чрез този инструмент
разчитаха на догонващо
развитие и шансове да задържат не само младите,
а всичките си хора, които
не са в преклонна възраст.
Това е сумата, която няма
да отиде за проекти за пътища, водопроводи или саниране на училища, детски
градини и т.н.
Пари ще се вземат и от

мярката за субсидиране на
сдружаването на фермери
и за маркетинг на преработвателни предприятия
в хранителната индустрия. Което означава лишаване от износ, а значи
и от бизнес на инвестиралите в производство, пише
Икономист.
Не на последно място,
ще се орежат средства за
ВЕИ и енергоспестяващи
проекти, добавя списанието.
Българските власти се
надяват тези 150 млн. лв.
да бъдат прехвърлени към
други пера на програмата,
където се справяме с усвояването, за да не се стигне
до налагане на корекции или
временно спиране на средства. Това обаче са само надежди, а вероятността не е
голяма.
В този програмен период
Европейската комисия за
първи път въведе механизъм за залагане на междинни цели от всяка държава,
които трябва да бъдат
постигнати до 31 декември 2018 г., ако съответните правителства не искат
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Откъде поне милион за кампанията, Мая?
В

Първият аквапарк на
София е готов, новият
парк Възраждане е
разширен с 4-ти етап

С

ледобед в Деня на народните будители ДНСК въведе в експлоатация четвъртия етап на първия
софийски парк за последните 35
години – Възраждане. Освен с нови
алеи, красиво оформени екстериори и много дървета и храсти, той
е забележителен с нещо уникално.
Първия в София аквапарк. Още
след дни ще може да се използва
огромният покрит басейн, а от
днес и новите дървени шезлонги за печене – слънчеви бани, на
прекрасната свежа зелена морава. А щом се стопли времето
– откритите водни атракции,
включително пързалките в самото сърце на града – между Мол София и под МВР-болница, с удобни
транспортни връзки и широкия
булевард между ъгъла на бул. Ал.
Стамболийски и Руски паметник.
Работата по парка започна
преди няколко години, като първата му част е открита от 2
години, а това вече е четвърти етап. Вместо да се краде от
него, както се правеше при управленията до 2005 г., при сегашното си управление прочутото
общинско дружество Софийски
имоти инвестира парите си в
новия парк на милионния град.

деня за размисъл Мая
Манолова, която преди
първия тур смущаваше
хората – дори нас, с вечерни
обаждания от комитета й да
се гласува за нея, уж е юрист
– наруши отново правилата и
етиката на изборите.
И нямаме предвид само възванията във Фейсбук, на които
се сменяха часовете на пускане следварително, за да не ги
хванат, сякаш хората са идиоти
и им минават селски номера.
Центърът на София беше
залят в събота от стотици
хиляди флайери – хартиени рекламки на кандидатката. Хората, както сме
снимали на ул. Батенберг,
където бяха оставени немалко върху електрическо табло, ги вземаха и ги
хвърляха на земята като
отпадък.
Критикувайки чистотата
на София, кандидатката не
осигури извозването им,
след като никой не ги пожела,
пък имаше и вятър в ранния
следобед, който доведе до
разнасяне на леките диплянки, а от това - замърсяване на
района на жълтите павета.
Още по-нагло беше заемането на десетки нови
билбордове, подменени за
деня за размисъл с четвъртото или петото рекламно
изречение на кандидатката, въведено в петък следобед: Изправете се.
То последва също толкова хитроумните предишни:
Имам решение, Аз отговарям,
Действаме... и други, увенчани с любимата дума на Доган:
„инструментът“.
Освен в района на НДК,
на тротоара срещу централата на ГЕРБ – тя е в бившето ПРОНО, и на други
стратегически места с много човешки и автотрафик
като площад Славейков
например, силно впечатление направиха цели 3
билборда в къс отрязък –
няма и 300 м, само на бул.
Тодор Каблешков.

Хората от махалата, в
която имаме виден представител от редакцията,
се шегуваха, че това:
„Изправете се“, изглежда доста двусмислено в
такава непосредствена
близост до Околовръстното шосе.
Където с тази работа –
изправяне, се занимават
определен вид експертки.
Шегата настрана, билбордовете на булеварда с
последното кръстовище
на бул. България преди
естакадата на Околовръст-

ното, струват маса пари.
Не, че хартиените материали не струват.
Както 19 минути публикува собствените й декларации, при тежките си кредити от 228 хил. лв., към
които прибави още един
за 15 000 лв. за кампанията – общо четвърт милион лева, Мая Манолова имаше спестявания от
28 хил. лв. заедно с мъжа
си, от които 5 000 лв., пак
по нейна декларация, е
дарила за същата тази
кампания. Сиреч е на

червено с над 200 000 лв.
Откъде тогава са парите?
В сбора за кампанията
общо бяха записани 75
000 лв. дарения с включени в тях 20-те бона на
самата Мая, а тя твърди, че
пожертвованията за нея
били 140 000 лв. Само дето
в момента на въпросното
заявление не ги беше май
описала. Оставяме настрана, че не ги описваше всеки
ден, както изрично обеща
на старта, нито използва за
това блокчейн.
Ала дори 140 000 лв.
не стигат само за шатрата пред НДК, която тури
първа, още на старта на
кампанията. Понеже тя
струва минимум 200 000
лв. Когато нямаше и 75 000

лв. дарения за кампанията.
За всичко след това – над
100 000 лв. за медийна
реклама и участия – всяко явяване по телевизиите се плаща прескъпо,
стотици хиляди левове
за печатни рекламни материали, още стотици хиляди лева за застъпници
в над 1500 секции, още
стотици хиляди лева за
издръжка на многочислен щаб, стотици хиляди
лева за рекламни и пиар
услуги – каквото и да се
говори ние сме на този
пазар, знаем чудесно кое
- колко, хеле по време на
избори, в които някой
изостава. Стотици хиляди струват разкритите и
мислещите си, че не са
разкрити тролове във

Фейсбук на Мая. Стотици
хиляди се дават и, ако е
имало купен или дирижиран вот, а такива съмнения изрази лично премиерът, пък и е правен в
ръководената от Манолова областна организация на БСП – всички сме
виждали кадрите по казуса Бобовдол. За всичко
това е плащал някой!
Откъде се извади поне
милион за кампанията на
Мая?
Кой ще разследва
този казус?
Ето го въпроса на деня.
ЦИК, която от 3 години
отказва да ни изплати
изработени и одобрени
от нея 27 240 лв., да бъде
любезна първа да отговори!
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Мариана Маринова напусна Фермата
ГАГА С НОВА РОЛЯ ВЪВ ФИЛМОВА ДРАМА ЗА ГУЧИ
ЛЕЙДИ ГАГА ЩЕ СЕ ЗАВЪРНЕ В КИНОТО СЪС СЛЕДВАЩО АКТЬОРСКО ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ. ТОЗИ ПЪТ ЗАД КАМЕРАТА ЩЕ Я ДИРИЖИРА ЧЕТИРИКРАТНО НОМИНИРАНИЯТ ЗА ОСКАР РЕЖИСЬОР
РИДЛИ СКОТ. ПЕТРИЦИЯ РЕДЖАНИ ЩЕ СЕ КАЗВА ГЕРОИНЯТА,
В ЧИЙТО ОБРАЗ ЩЕ СКОЧИ ГАГА. ФИЛМЪТ ЩЕ Е ВДЪХНОВЕН
ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СЪБИТИЯ. САМАТА РЕДЖАНИ, НАРИЧАНА
ОЩЕ ЧЕРНАТА ВДОВИЦА, Е СЪПРУГАТА НА УБИТ НАСЛЕДНИК НА
МОДНАТА ДИНАСТИЯ ГУЧИ. ТЯ ЛЕЖА 18 ГОДИНИ В ИТАЛИАНСКИ
ЗАТВОР ЗАРАДИ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА УБИЙСТВОТО ПРЕЗ 1995
Г. СЛУЧАЯТ СЕ СМЯТА ЗА ЕДНО ОТ НАЙ-СКАНДАЛНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ВЪВ ВИСШЕТО ОБЩЕСТВО В ИТАЛИЯ. МАУРИЦИО,
КОЙТО Е ВНУК НА ОСНОВАТЕЛЯ НА МОДНАТА КЪЩА, ИМА ДВЕ
ДЪЩЕРИ ОТ ПАТРИЦИЯ, НО Я НАПУСКА ЗАРАДИ ДРУГА ЖЕНА.

Стефан Данаилов
отново е в кома
Стефан Данаилов
отново е в медикаментозна кома. Ламбо е интубиран след
кризата, която го
е извадила от крехкото равновение в
организма му в средата на седмицата.
Лекарите във ВМА
денонощно
следят
състоянието
му,
но никой от тях не
влиза в прогнози. Ро-

сен Цанков и Росица
Обрешкова – завареният син и племенницата на Мастера
– са единствените,
които имат достъп
до него в реанимацията. Живеещият в
САЩ Влади Данаилов,
по-малкият син на
професора, е настоявал докторите да
информират баща му
за сложното състоя-

ние, в което се намира. Владимир Данаилов учи медицина
в Америка и беше за
кратко в София, за
да вдъхне смелост и
надежда на родителя
си. До редакционното приключване на
броя не бе съобщено
за промяна в състоянието на любимият
на поколения български актьор.

>>ЗРЕЛИЩНАТА ПРОДУКЦИЯ
ЕВРОПА ОТВИСОКО С ПРЕМИЕРА
Тази седмица предстои
премиерата
на зрелищната
продукция
на National
Geographic
– Европа
отвисоко. Тя
ще се излъчва
премиерно всяка неделя от 10 ноември в 22 часа. Поредицата представя кадри от Германия, Италия, Холандия,
Полша, Испания и Великобритания от въздуха, за да
покаже някои от най-впечатляващите културно-исторически и географски забележителности така, както не сме ги
виждали досега. Спиращото дъха визуално пътешествие
подчертава и възхвалява създаденото от природата, като
същевременно разказва човешките истории и постижения, които придават съвременния облик на тези модерни
европейски нации.

Гледаме новият хит на Кончаловски
на Киномания
Киномания представя
най-новия филм на руския режисьор Андрей
Кончаловски Грехът на
Микеланджело. Заснет в
Италия, филмът пресъздава по майсторски
начин най-вълнуващите
моменти от живота на
ренесансовия гений.
Световната премиера на лентата беше преди дни, непосредствено преди закриването на
14-ия кинофестивал в Рим. Премиерата за България ще бъде
в първа зала на НДК на 5 декември от 19:00 ч. Руско-италианската копродукция обхваща
най-продуктивния период на

големия италиански художник
в момент, в който той създава
стенописите на Сикстинската
капела и една от най-известните си творби - Статуята на
Давид. Филмът представя по
вълнуващ начин епохата на
Ренесанса, и по-конкретно живота във Флоренция в началото
на 16 век.

О

рганизаторката на
конкурси
за
красота
Мариана
Маринова
напусна
Фермата: Нов свят
след оспорвана битка
с маникюристката
Силвия Митева. Двете дадоха всичко от
себе си в общо 4 битки, които приключиха

Кейт страни
от конфликтите
между Уилям
и Хари
Неотдавна в ексклузивния документален филм на Harry &
Meghan: An African
Journey – бяха казани
много неща от Меган и
Хари. Принцът призна,
че между него и брат
му Уилям има напрежение. „В момента
наистина сме поели по
различни пътища, така
е. Но си оставаме братя
и винаги ще си помагаме“, каза Хари. Други
важни теми, които херцогинята и херцогът на
Съсекс обсъдиха, бяха
заведените дела срещу
британските таблоиди
и атаката на последните срещу Меган, с която
отчаяно се борят. Междувременно обаче Кейт
Мидълтън предпочита
да остане неутрална
по въпроса. Мидълтън
пази дистанция от
семейство Съсекс и
не изказва мнение за
заявената им позиция.

с финален резултат
от 8 на 2 точки в пол-

за на Силвия. Въпреки, че излезе на Арена-

та с навехната ръка,
тя се справи по-бързо
с предизвикателствата в първите три
битки и доказа, че
е един от най-добре
подготвените участници този сезон. На
старта на дуела Силвия призна, че е гледала и изучавала всички
битки в предишни-

те сезони на шоуто.
„Влюбих в това предаване. Направих си
мини арена в мазето
на блока, в който живеех в Несебър и сега е
времето да се извиня
за всички комшии за
блъскането и мятането на торбички с
пясък“, призна маникюристката.
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Финансов успех за
част от Лъвовете.
Скорпионите
реализират своите
цели. Рибите да
избягват ненужните
спорове днес.

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

Запазвайки спокойствие и добър
тон в общуването,
ще си спечелите
съмишленици в предстояща
надпревара. Без да правите
излишно оценка някому, на
практика си спестявате и
бъдещи главоболия. Бъдете
последователни в делата си

Служебните
задачи търпят
застой и вина
за това имате и
вие. Не ви липсват желания,
но за съжаление интереса ви
не е траен. Открийте за себе
си мотивацията, която би ви
направила по-отговорни и
активни.

Без угризения на
съвестта си ще
дадете предпочитание на личните
ангажименти пред професионалните. Ще постигнете
разбирателство с близък
човек по спорен въпрос, от
което отношенията ви ще
се подобрят.

С добри
намерения
сте днес, да
приключите
делова задача или
да придвижите друга
напред. Няма да ви
липсват финанси, за да
организирате почивката си.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Някои от Васще
отбележат
финансов успех,
за който са положили немалко усилия.
Други ще поставят на
дневен ред решаване на
проблеми, от значение
за много хора. Обществените ви изяви са на
път да повишат популярността ви.

Имате смели планове за следващите
дни и още днес се
залавяте с реализирането им. Скоро обаче
може да се окаже, че сте
били прекалено оптимистично настроени, което Ви е
подвело. Разговор с човек,
чието мнение уважавате, ще
Ви помогне да се насочите
към най-добрия за вас избор.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Съзнателно ще
се абстрахирате от всичко,
което ви създава
дискомфорт и пречи на
активността ви. Упорито ще
търсите отговорите, които
ви вълнуват, развивайки се в
посоката, която сте избрали
за себе си. Има какво да
научите, а също и да дадете.

С приповдигнато настроение
и самочувствие
ще пристъпите към планираните си
задачи. Включените в тях
срещи ще ви поставят
в условия да избирате
между повече от една
възможност, което може
да ви затрудни.

Сетивата ви
са отворени
за новостите
в живота и
без затруднения ще
ги следвате. Добрата
ви психическа форма
благоприятства по-добре
усвояването им, както и
общуването с различни
хора.
Близнаци

С настроение
ще се заемете
с подобряване
организация
на работното място. В
тази връзка ще вземете
и съответните решения,
подобрявайки чрез тях
ефективността на труда си.

Дева

времето

Стрелец

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

Доброто Ви
настроение ще
е породено и от
успехите, които
бележите в личния си
живот. Но не се доверявайте прекалено на околните,
някой може да Ви навреди.
Необходимо Ви е повече
движение.

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

Риби

Партньорските
взаимоотношения ще се
задълбочат и
направят възможна реализацията на нов проект.
Избягвайте ненужните
спорове, в които могат
да ви въвлекат. Занимания със спорт ще ви
откъснат от проблемите.

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

Видин

Русе

min: 2о max: 12о

min: 7о max: 22о

Варна

София

Велико Търново

min: 14о max: 22о

min: 6о max: 17о

min: 9о max: 24о

Днес над страната ще
има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд на
места. Минималната
температура ще бъде 3°,
а максималната 22°.
В София ще има променлива облачност с възможни слаби превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 6°, а максималната 17° .
В Пловдив ще бъде облачно.
Минималната температура ще бъде 7°,
максималната 20°.

Перник

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
14°, максималната 22°.

min: 8о max: 18о

Пловдив

СВЯТ
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ВРЕМЕ

Бургас

min: 13о max: 21о
min: 7о max: 20о

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 13°,
максималната 21°.

Сандански

Кърджали

В Перник ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 8°, максималната 18°.

min: 7о max: 19о

min: 11о max: 18о

ХИЛАРИ С ШАНТАВ СМЯХ ЗА
УБИЙСТВОТО НА МИЛИАРДЕРА
ЕПСТЕЙН В ЗАТВОРА
Бившата първа дама
и екс държавен
секретар на САЩ
в първия мандат
на Обама – Хилари
Клинтън, коментира
със зловещ смях,
увлякъл и дъщеря
й Челси – вижте ги на снимката,
на въпроса на Тревър Ноа в
Дневното шоу „как убихте Джефри
Епстейн“. Напомняме, че милиардерът, вкаран в затвора за
серийна педофилия, беше
убит зад решетките при ултра
строг режим. Съпругът на
Хилари, баща на Челси и бивш
президент Клинтън е човекът
с най-много – десетки, полети с

малки момичета на частния са-молет и по вилите и курортите
на убития. Това е документирано по всякакъв начин, има
и свидетелски показания, а найзловещ е портрет на Бил в рокля
и с токчета от смахнатите купони
на магната. Окопитила се, Хилари
коментира, че била чувала много
конспиративни теории, които
били „смехотворни“ и „отвъд
всякакво въображение“.

www.19min.bg

ДЖОНСЪН ВОДИ С
16% ЗА ВОТА, ИМА
51% С ФАРАДЖ

Б
Британският
премиер Джонсън води консерваторите към победа
нна предсрочните избори на 12 декември, които сам поиска. Близкияят до лейбъристите Гардиън цитира анкетата на Opinium/Observer,
сспоред която той взема 16% повече пред партията на червените –
442 към 26 на сто. За седмица вдига рейтинга си с 2%. Другите, които
ппечелят повече одобрение са либералите – 16%, докато очакваният
ккоалиционен партньор на торите – бившият им колега Фарадж с
ннеговата Брекзит партия е с 9%. Двете десни сили имат 51 на сто, но
и
изборите са мажоритарни и то може да бъде по-голямо, както и помалко в реални измерения. Защото торите обикновено имат повече
м
ккресла, а брекзитърите трудно печелят. Положението е такова,
ззащото в Шотландия и Северна Ирландия имат свои си партии и ги
ппращат в британския парламент.

Макрон не казва ще ни
махнат ли мониторинга,
нищо, че ни се извини
за неясен цитат
Изказването на президента Макрон, че предпочита
африкански емигранти в
страната си пред български и украински мафиоти,
колкото и неточно да е преведено, което разбуни духовете и го накара да се обади
да се извини на премиера Борисов, не е случаен изстрел.
Той го отправи на 1 ноември, но припомняме, че точно
седмица по-рано - на 25 октомври, най-авторитетният вестник във Франция
– Фигаро, за който писахме
още тогава, че озвучава публично истинското мнение
на властта там, описа България като „хъб за трафик
на хора“, осъществяван от
„българската мафия, която е
най-опасна“.
На 28 октомври пък източници от Европейската
комисия пуснаха новината, че 11 държави в Съюза
– Франция, Германия, Бе-

НиЛюкс, Испания, председателстващата Финландия,
Швеция и др. са ПРОТИВ
отпадането на мониторинга върху страната ни,
препоръчан от отиващата
си ЕК на Юнкер. Напомняме,
че той е именно в сферата
на организираната престъпност, корупцията и независимата съдебна система, за
които вече 13 години без месец и нещо Европа не ни върва, че водим борба.
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Напомняме, че решението
пада или не мониторингът
трябва да се вземе от лидерите на 28-те, сред които
Макрон е най-влиятелен,
след като успя да пробута
за нов председател на правителството на Европа Урсула фон дер Лайен като жест
към обявилата скорошното
си оттегляне кнацлер на Германия Меркел.
И също така, че с падането на мониторинга обвърза

оставката си от нашето
правителство правосъдният министър Данаил Кирилов. Неговото заменяне
може да отключи очаквани
отдавна промени в кабинета, където мнозина отдавна са за смяна и то в решаващо важни ресори...
Иначе, всичко е точно:
"Френският
президент
Emmanuel Macron се свърза с мен, за да ме увери, че
изтеклата
информация
за изречени от него думи
в интервю, не отговарят
на истината. Той ме увери,
че никога не е критикувал
българските граждани, работници или институции.
Президентът Макрон препотвърди подкрепата си
към България. Като премиер на България няма да позволя никой да обижда нашия
народ и се надявам да не
се стига до такива ситуации занапред", написа през
уикенда премиерът Бойко
Борисов на стената си във
Фейсбук. Преди него решителен протест срещу Макрон изразиха неговите вицета Екатерина Захариева
и Красимир Каракачанов.
В неделя Борисов допълни
позицията си, като обясни,
че се надява Макрон „да ни
се издължи“.
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СПОРТ
НОВИНИ

Освен предвестник на студени
дни, краят на месец октомври
се оказа изключително успешен
за много участници в игрите на
„Евробет“, които се стоплиха със
страхотни печалби.
Русенец направи ТОП попадение! С идеална прогноза за 7
числа в играта „Еврошанс“, Евгений Бонев отнесе петцифрената
печалба от 10 000 лева.
Младият моряк Тодор Чолаков
изравнява неговото постижение и също записва 10 000 лева
срещу името си. 25-годишният
мъж е родом от Девин, но печалбата му пада в столицата.
Още две завидни печалби са
регистрирани в София. Първата
е за Александрина Калъчева,
която отнася 6 000 лева от „Еврошанс“. 27-годишната икономистка играе с 8 числа, избрани
на случаен принцип, със залог
от 50 стотинки. Другата чудесна

“Еврошанс” отново донесе
страхотни печалби

сума е за Григор Наков, който
залага на 7 числа и печели 5 000
лева.
Николай Димитров също почерпи приятелите си за печалба
от 5 000 лева, която спечели в

Е

динственият
българин в найголямата ММА
верига в света UFC Благой Иванов - записа
второ поражение с противоречиво съдийско решение срещу рекордьора
по нокаути в тежка категория Дерик Люис.
В легендарната зала
Медисън Скуеър Гардън
в Ню Йорк, САЩ американецът спечели битката с 2-1 съдийски решения (30-27, 28-29, 29-28),
които са в ярко противоречие със статистиката след двубоя.
Българинът
регистрира над 20 удара
повече от противника
си - 59 на 37 и извърши
три тейкдауна срещу един-единствен на
Люис. Иванов бе по-активният в срещата и
на няколко пъти опита
да приключи мача с различни техники за събмишън, но изглежда това
не е било достатъчно за
съдиите, които отсъдиха победа за американеца.
Президентът на САЩ
Доналд Тръмп изгледа
наживо двубоя на родния боец.
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тегленето, за да разбере минути
по-късно, че е спечелил 5 000
лева още преди да е изпил първото си кафе за деня. Късметът
донесе 5 000 лева и на Лозан
Анакиев от Кюстендил, който
закова 7 от 7 числа в играта
„Еврошанс“.
Успехите продължават и на сайта еurobet.bg. Онлайн отличникът този път се казва Александър Иванов. Успехът му идва
след като познава 7 от 8 числа в
„Еврошанс“ и това му осигурява
играта „Еврошанс“. 29-годишвпечатляващата трансакция от 5
ният строител от Русе отишъл
за сутрешното си кафе до пункт 000 лева.
Тегленията на играта „Еврошанс“
на „Евробет“ в града и междуможете да следите в пунктовете
временно пуснал един талон
на „Евробет“ и на eurobet.bg.
с 8 маркирани числа. Изчакал

Спортно
съдийство
отне
победата
на Багата
Чувствам се ограбен, зове
българинът след втората
си загуба в UFC
“Чувствам се ограбен,
но това е животът.
Трябваше да го откажа,
не се получи. Имаше голяма подкрепа и от публиката. Явно не съм направил достатъчно. На

два пъти можеше да се
предаде, но не го направи и го изпуснах. Вторият рунд го бях хванал
много хубаво. Чух, че
остават 10 секунди и
мислех, че ще го приклю-

ча, но не стигнаха. Това
е положението“, заяви
Иванов.
„Не мисля, че последните секунди в третия
рунд повлияха, защото
всички рундове са за
него според съдиите. И
да не ги беше нанесъл
тези удари, рундовете
са негови. Аз просто
трябваше да го откажа, няма как иначе да
го победя. Президентът

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ПОДПИСА С BELLATOR
Българският MMA боец Георги
Валентинов подписа договор с
една от най-големите световни вериги в света на смесените бойни
изкуства – Bellator.
Много съм щастлив, че след
толкова години на труд, пот, кръв,
победи и загуби, в крайна сметка,
всичко това започва да ми се
отблагодарява! Разбира се, този
договор не е толкова важен, по-ва-

жното е как ще се представя там!“,
сподели 26-годишния старозагорски боец.
Валентинов ще се състезава в
полусредна категория (77.1 кг).
Българинът вече има сериозен
опит, въпрки младостта си, като
зад гърба си има 26 мача при
професионалистите – 21 победи
и 5 загуби. В момента е в серия от
три поредни успеха.

ГРИШО ОТНОВО
В ТОП 20
Григор Димитров се завърна в топ 20 на мъжкия
тенис. Благодарение
на чудесното си представяне на Мастърса
в Париж, където достигна до полуфиналите
българинът направи
скок с цели 7 позиции
в подреждането. Както
е известно Димитров
стигна до полуфинал
във френската столица,
където отстъпи на Новак
Джокович. От днес хасковлията ще бъде поставен
под номер 20.

на САЩ също беше там,
вероятно и това повлия. Сега следва почивка, възстановяване от
контузиите и нови битки. Животът продължава“, завърши Иванов.

Bellator е втората по престижност верига в света на смесените
бойни изкуства, а Валентинов ще
бъде едва четвъртият българин,
който ще участва в нея (б.р. – след
Благой Иванов, Теодор Николов и
Борислав Новачков).
„Оттук нататък всичко зависи само
от мен. Благодаря и на всички мои
приятели и фенове, които винаги
са до мен и ме подкрепят и в победи, и в загуби

Тайна уличка. Тайно
място. Тайно заведение.
Това е Гнездото. Намира
се няма да кажем точно
на коя улица в Борово.
Повече от този жокер
не можем да дадем. Защото не ви и трябва.
За да отидете в това
заведение, трябва да ви
поканят. Не в смисъл
– като някой лорд в лондонски клуб. А на готино
парти например, както
се случи с нас. Заведението напълно се вписва
в цялата концепция на
дизайнерската сграда,
в чието подножие се намира, а тя пък – в полите на Витоша така да
се каже. Най-отгоре има
един апартамент, спечелил световна класация
за най-красив и най-добре подреден, и то ранглиста, редена от архи-
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Гнездото е тайна
текти. А отдолу пък е
Гнездото. Направено е
така, че да има всичко за парти, при това
в готино направена
среда. Минимализъм
с достатъчно дърво
за уют. Обстановката е създадена така
от дизайнера си, че
човек от една страна
да се чувства като в
бар – основното помещение, което създава
илюзията, без в него
да има ... бар – само
една голяма маса, на
практика цял плот. А
от друга страна да се

УЛ ИЦ ИТЕ Н А СО ФИЯ

УЛИЦА ЗЛЕТОВО
Като ви кажем къде се намира улица Злетово, а то е почти
в сърцето на София, ще се учудите, че никога не сте чували
за нея. А името си звучи направо като второто, тайното
на София – голЕмо село, което е зле, ама ще се оправи.
Обаче Злетово си го има и в живота, и в географията, и
даже в историята. Било е българско село. Сега се води македонско, доколкото след войните от началото на миналия
век остава под сръбска, а напоследък – северномакедонска власт. И от 80% българите днес се броят 0. Е, накрая
ще кажем и къде се намира тази улица, чието име ни кара
да се чувстваме зле – между бул. Дондуков и бул. Данаил
Николаев – тя е най-краткият път между тези две възлови
пътни артерии в центъра на София.

чувства и като у дома
си – за целта има прозрачна кухня. Всичко
е елегантно. А, освен
много хубави полици

с много хубаво пиене,
много хубава кафемашина, много хубава
уредба, много хубави
неща за разглеждане,

има и много хубав екран, така че да може
да се пуска и видео, не
само аудио. Какво повече? Само приятели.

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
05.40 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 Вяра и общество с Горан
Благоев /п/
13.30 Предисторията: Богове и
поклонници документален
филм /5 епизод/
14.05 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
14.45 Сребристият жребец анимационен филм
15.10 Гимназия „Черна дупка“ тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/15 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg 30 години от
Промяната
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Равносметките на прехода: Парола „Демокрация“ документален филм /България, 2014г./,
режисьор Олег Ковачев
00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.25 Съкровище в двореца тв филм
/15 епизод/п/
03.35 Малки истории /п/
04.35 Днес и утре
bTV
05.00 „Домашен арест“ /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.4 еп.10
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.47
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.2
16.00 „Клиника на кораловия остров“
- сериал, еп.7
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ТВ ПРОГРАМА
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, еп.3
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги „ - сериал,
еп.14
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Луцифер“ - сериал, с.3 еп.26
(последен)
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 „Игри на волята: България“
(премиера) - риалити
22.00 „Пътят на честта“ (премиера)
- сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 4
00.30 „Гомор“ - сериен филм,
сезон 1
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.45 „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 „Ювелирът“ - криминален екшън с уч. на Чък Норис, Джоана Пакула, Даниел Бернхард,
Бърни Копел, Тод Дженсън,
Маршал Тийг, Трейси Скогинс,
Кърт Лоуенс 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 „Последна мисия“ - екшън с уч.
Стивън Сегал, Руди Янгблъд,
Сю-Уонг Фeн, Витая Пансрингарм, Джейсм П. Бенет и др.

23.50 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 5 /п/
00.50 Еротичен телепазар
03.00 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
07.00 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 8
08.50 „Ключът към моето сърце“романтичен с уч. на Триша
Хелфър, Джей Ти Ходжис, Марк
Луц, Кристина Росато и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Тайните на Беки Б.“ - романтична комедия с уч. на Айла
Фишър, Хю Данси, Джон
Гудман, Джон Литгоу, Кристен
Ритър, Джоан Кюсак и др. /п/
14.00 „Втората майка“ - драма с уч.
на Джулия Робъртс, Сюзън
Сарандън, Ед Харис, Джена
Малоун, Лиам Айкън, Лин
Уитфийлд и др. /п/
16.40 „Аферата Томас Краун“ - трилър
с уч. на на Пиърс Броснан, Рене
Русо, Денис Лиъри, Бен Газара,
Франки Фейсън и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението „ сериал, сезон 15
21.00 „Игрите на глада“ - приключенска фантастика с уч. на
Дженифър Лоурънс, Джош
Хътчерсън, Лиам Хемсуърт,
Уди Харелсън, Елизабет Банкс,
Стенли Тучи, Уес Бентли,
Доналд Съдърланд, Тоби
Джоунс,Лени Кравиц, Уилоу
Шийлдс и др.
00.00 „От местопрестъплението „ сериал, сезон 15 /п/
01.00 „Дъщерята на мускетаря“ приключенски с уч. на Жерар
Депардийо, Майкъл Йорк, Сузи
Ейми, Настася Кински, Джон
Рис-Дейвис, Каспър Зафер,
Кристофер Казанов, Алан
Кордюне и др., I част
FOX
05.15 Кости - девети сезон, еп. 22
06.00 Последният мъж на света първи сезон, еп. 2
06.20 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 19
06.40 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 20
07.05 Малкълм - трети сезон, еп. 1
07.35 Малкълм - трети сезон, еп. 2
08.00 Престъпления от класа четвърти сезон, еп. 12
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 22
09.50 Кости - втори сезон, еп. 11
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 4
11.40 Американски пай 2
13.45 Магнум, еп. 16
14.30 Касъл - втори сезон, еп. 11
15.20 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 23
16.15 Престъпления от класа четвърти сезон, еп. 13
17.10 Кости - втори сезон, еп. 12
18.05 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 21
18.35 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 22
19.00 Малкълм - трети сезон, еп. 3
19.30 Малкълм - трети сезон, еп. 4
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 5
21.00 Кръв и съкровища, еп. 7
22.00 Агентите на ЩИТ, еп. 3
23.00 Живите мъртви, еп. 5
23.50 Касъл - втори сезон, еп. 12
00.45 Малкълм - трети сезон, еп. 3
01.15 Малкълм - трети сезон, еп. 4
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 6
02.30 Американците - четвърти сезон,

еп. 10
03.15 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 3
04.10 Кости - втори сезон, еп. 12
04.55 Последният мъж на света първи сезон, еп. 2
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.3, 4
08.15 „Знам къде е Лизи“ - трилър,
криминален (САЩ, 2016), режисьорДариън Скот, в ролите:
Трейси Голд, Надя Борлин,
Ричард Руколо, Ванеса Евиган,
Скот Евънс и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5 еп.5, 6
12.15 Телепазар
12.30 „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.
14.45 „Люси“ - фантастика, екшън,
трилър (Франция, 2014),
режисьор Люк Бесон, в ролите:
Скарлет Йохансон, Морган
Фрийман, Мин-Сик Чой, Пило
Асбик, Аналий Типтън и др.
16.30 „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.
18.30 Телепазар
18.45 „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.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера: „Чет Бейкър: Born
to Be Blue“ - биографичен,
драма, музикален, романтичен
(Канада, Великобритания,
2015), режисьор Робърт Будро,
в ролите: Итън Хоук, Кармен
Иджого, Калъм Кийт Рени,
Стивън Макхати, Джанет-Лейн
Грийн и др. [14+]
23.00 „Мръсни пари“ - криминален,
драма (САЩ, 2014), режисьор
Михаел Роскам, в ролите: Том
Харди, Нуми Рапас, Джеймс
Гандолфини, Матиас Схунартс,
Джон Ортиз, Елизабет
Родригес, Майкъл Аронов и
др. [14+]
01.15 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.5, 6
03.15 „Статус подновен“ - фентъзи,
романтичен, комедия (Канада,
САЩ, Китай, 2018), режисьор
Скот Спиър, в ролите: Рос Линч,
Оливия Холт, Харви Гилен,
Кортни Ийтън и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Операция История - предаване с
Росен Петров /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Кисинджър - 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 Брюксел 1 - предаване за
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Европа и гражданите с Милена
Милотинова /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 - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Роден със сребърна лъжичка 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 - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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
05.00 Бизнес среща с Таня Кръстева най-интересното от седмицата
05.30 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков - най-интересното от
седмицата
06.00 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева най-интересното от седмицата
/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 Смарт час с Живка Попатанасова
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Цитати на деня
21.30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
22.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23.00 Атракциите на Тайланд - 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: Брала мома цвете. Адулатор. Ирак. Оди. Елено моме. Есен. Нана. Или. Анамари. Азот. Аби. Атар. Бира. Еленов. Зоро. На. Юбилей. Норина. Аба. Аносов. Ме. Краков. Руни. Овал. Ол. Денар.
Параходи. Иди. Анемона. Алитус. Алерамо. Олеша. Атари. Анов. Тан.
Отвесно: Крадена любов. Нат. Адис Абеба. Апела. Улу. Емини. Кламер. Алена. Олар. Рори. Амал. Равена. Ана. Отенит. Йокохама. Емона. Аз. Соло. Он. Арон Аронов. Да. Ец. Маз. Ров. Дилов. Вио. Обор. Ре. Ил.
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ИСТОРИЯТА СЕ
ПОВТАРЯ

Леонардо Ди Каприо и екоактивистката
Грета Тунберг приличат поразително на
Владимир Илич Ленин и неговата съпруга
Надежда Крупская....

>>СУДОКУ
лесно

04.11.2019
брой 2372

show_news@19min.bg

умерено

Бате Гошо:
Българинът е
най-концентриран,
когато прелива ракия
от туба в шише!
Мъж в аптека:
- Извинете,имате ли
виагра за жени?
- Отсреща - в златарския магазин.
:) :P :D
- Каза, че съм специална, но го каза на
още 3 жени.
- Казах, че си специална, не единствена!
:) :P :D
Фейсбук поверие:
- Ако всички са
онлайн, значи навън
вали!
:) :P :D
Влязох в църквата
да се изповядам.
Когато излязох,
попът беше извикал
полиция...
:) :P :D
У нас всичко решава
татко. А кой ще е
татко, решава мама!
:) :P :D
Пернишка трагедия:
- Не ме биеш както в
началото... Друга ли
си имаш?
:) :P :D
- Брат, две неща жес-

токо ме напрягат.
- Кои?
- Странен шум в двигателя и жена, която
внезапно е станала
мила и добра...
:) :P :D
Надписът върху
сервиза от китайски
порцелан Made in
Kitay предизвиква
известни съмнения
в мен.
:) :P :D
Ако мъжът Ви напусне и се ожени за
много по-млада от
Вас, отмъстете му!
Омъжете се за бащата на булката и му
станете тъща!
:) :P :D
В швейцарска банка
клиент шепне тихо
на служителката:
- Извинете, може
ли да внеса един
милион?
- Разбира се, господине! Но не е
нужно да шепнете!
Не е срамно да си
беден...

трудно
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