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След като не успя да стане кмет на София, Мая
Манолова отново може да се възползва от услугите
на БДЖ към родния Кюстендил.
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Цял Кюстендил
е с по-малко
гласували от
разликата за
кмет в София
>>„БЛАГОДАРЯ НА
ВСИЧКИ, КОИТО
ГЛАСУВАХА ПО СЪВЕСТ
ЗА МЕН, ОСТАНАЛИТЕ
ЗНАЯТ КОЛКО СТРУВА
СЪВЕСТТА ИМ“, РЕЧЕ МАЯ

В Китай одобриха лекарство, което значително Породата белгийска овчарка поскъпна рекордно
подобрява състоянието на болните от Алцхаймер
след ликвидирането на Ал Багдади

БЪЛГАРИЯ.стр.2

Учени идентифицираха мозъчна зона, която
отговаря за пристрастяването към алкохола

Зоолози откриха първото насекомо в Южна
Америка, излъчващо синя светлина

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Цял Кюстендил е с по-малко
гласували от разликата
за кмет в София
„Благодаря на
всички, които
гласуваха по
съвест за мен,
останалите
знаят
КОЛКО СТРУВА
съвестта им“

П

ри 100 % обработени протоколи в ЦИК
разликата
между Йорданка Фандъкова и Мая Манолова е
4,85%. Фандъкова печели точно с 20 366 гласа
повече. Кметът на София води с 49,98% (209 542
гласа) пред независимата, подкрепена от БСП
Манолова, която има
45,13% (189 176 гласа). На
някого 20 366 гласа може
да се струва малка разлика, но в нейния роден
Кюстендил гласувалите
за кмет граждани са
точно 15579 души, показва справка на място

в общината. И тя никога не можа да спечели града си като шеф на БСП
на местни избори. Заедно със селяните в общината – обитателите на
нейните 75 села – бройката достига 21 000 или
с колкото Мая губи София. Което прави претенциите й интересни и донякъде забавни,
коментират в родния
й град. Живеещите в

София кюстендилчани
масово са подкрепили
Йорданка Фандъкова,
показва друга справка
от тамошната община.
В своята реч на загубил кандидат, освен, че
излъга, че разликата
била „по-малко от 3 процента“, поредна лъжа в
нейната кампания – почна се от Паметника
на съветската армия и

нямането на билбордове,
тя обвини мнозинството софиянци – негласувалите, гласувалите за
Фандъкова и гласувалите „против всички“, че
били непочтени и безмозъчни: „Благодаря на
всички, които гласуваха
по съвест за мен, останалите знаят КОЛКО
СТРУВА съвестта им“.
Най-сериозна обида
понесоха ромите, обаче

данните сочат, че и двете кандидатки за кмет
на София се радват на
по 1% ромска подкрепа всяка. Ако приемем,
както Манолова казва,
че ром е равно на продал
гласа си, явно и тя ще
да е купувала. Иначе, за
такива думи, произнесени при това от юрист,
някой би си помислил, че
става дума за расизъм.
Още - на стр.5

ДПС вдига от 37 на 47 общините си

ГОРАНОВ: Чакайте Мая с нов проект

След тези избори
присъствието на
ДПС в местната
власт категорично
е увеличено, заяви
лидерът на движението Мустафа
Карадайъ. При 37,
в които 32 самостоятелно през 2015 г., сега ДПС
увеличава общините, в които печели на 47, от
които 37 – самостоятелно, съобщи той на пресконференция след вота.
Общият брой на общинските съветници на
Сараите в страната е 916, което е 18% от всички
в България. След вота ДПС държи 35% от българските села.

„Мая Манолова е болезнено амбициозна”, заяви финансовият министър
Владислав Горанов, пред bTV. Той
отбеляза, че сега може очакваме нов
политически проект от бившия омбудсман.
„София щеше да и е тясна“, посочи
Горанов. „Тя мислеше от тук да превзема държавата. Сега ще има допълнително време да се подготви“, подчерта
министърът. „Скоро ще разберем какъв
проект ще направи“, предрече той.
Припомняме, че подобнен случай
вече сме имали с Меглена Кунева,
първоначално също издигана от ИК.
След като на президентските избори

през 2011г. спечели 1/2 млн. гласа в
страната, от които в София повече отколкото Манолова има сега,
тя учреди Движение България на
гражданите. Само година и половина след това ДБГ се яви на парламентарни избори и не успя да влезе в НС
през 2013г.
Общото е освен това, че ДБГ беше
подкрепяща Манолова, сред дарителите им се забелязват издател и негови служители, които финансираха.
При всички правителства и особено
при всички просветни министри те
стабилно и обилно печелят обществени поръчки за милиони.
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Защо Манолова не благодари на
БСП? 30% червени не я подкрепиха:
Успяхме с партийни кандидати
в областните центрове
Мая Манолова благодари на десните, но не
и на БСП – основата на
нейния вот при речта си
в нощта на изборите. И
през кампанията тя не
използва нито веднъж
символиката на БСП –
дори само малка роза
на никой от рекламните
си материали. 30% от
симпатизантите на БСП
в София не гласуваха
за Манолова на първия
тур на изборите, което Нинова официално
потвърди. А за втория
тур все още няма данни

>>БОРИСОВ:
НАКАЗАХА
КМЕТОВЕТЕ,
КОИТО ГО
ЗАСЛУЖИХА
„Благодаря на хората, че
наказаха кметовете, които го
заслужиха”, заяви премиерът
Бойко Борисов пред журналисти в нощта на изборите.
„Тепърва ще си правим
изводите”, подчерта той. „На
места издигнахме кандидати,
които бяха по-малко познати
на хората, но промените бяха
наложителни и задължителни.
По-добре за партията е да се
изчисти от зависимости”, посочи Борисов. Той специално
открои Цветановата област
Благоевград и загубите на
ГЕРБ в центъра, в Сандански и Банско.
„Шарените общински съвети
показват, че ще можем да
споделим отговорността. Има
градове с големи разлики, но
има и с малки”, отбеляза той.
Борисов не пропусна да
поздрави Йорданка Фандъкова с победата и отбляза, че
тя „попречи в София да се
завърне на власт синьо-червената мъгла”.

дори тя. Всичко това даде
основание на много активни червени лидери на мнение не само в социалните
мрежи да съпоставят Мая с
успелите да спечелят изборите в областни центрове
кандидати. Те са партийни,
а не прикрити зад инициативни комитети смятат
те. Подобна теза изрази
първо и лидерът на БСП
Корнелия Нинова, която
многократно спомена този
факт – в Русе е червен депутат, в Перник, Разград и
дори Благоевград също са
афиширани партийци.
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Попитана специално
съжалява ли за издигането на Мая, тя отрече.
И иронично й пожела
всичко добро, с каквото
и да се занимава в бъ-

деще. Нинова не отговори на въпроса какво
смята за анонсирания
в същата реч на Манолова неин нов собствен
политически проект.

>>ЦВЕТАНОВ
ПРЕДСТАВЯ
МОЗЪЧНИЯ
СИ ТРЪСТ
В БЕРЛИН
В периода 4-6 ноември шефът на УС на
Евро-атлантическия
център за сигурност
Цветан Цветанов,
който се скри след
изборите, ще проведе поредица от
срещи в Берлин, Германия. Той ще бъде
придружен от изпълнителния директор
на центъра София
Петкова и адв. Борис
Велев, член на УС
на организацията и
учредител.
Целта на работното
посещение е да бъде
представена дейността на новосъздадения център и да
се очертаят възможности за взаимодействие и сътрудничество, псочват от
мозъчния тръст на
Цветанов.

БАШЕВ ЩЕ СЪДИ ДЪРЖАВАТА В СТРАСБУРГ
"Всичко беше насочено срещу
мен, за да може някой да прикрие
действията си", заяви бившият
кмет на Гърмен Ахмед Башев пред
bTV. Той се обърна към адвокатските кантори с думите: „Всеки,
който иска да съдим държавата в
Страсбург, този път да я съдим.”
По думите му на този балотаж се
е повторил сценарий от 2009г.,

когато той отново беше арестуван по подозрение за манипулация на местния вот. "Между
другото, още преди да бъда арестуван, в един сайт излезе, че съм
бил задържан, т.е. всичко е било
добре планирано”, посочи Башев.
Той подчерта, че се чувства "сготвен", особено след намесата на
Сотир Цацаров.

ГЕРБ спечели 9 балотажа и общо 17 областни града от 28
ГЕРБ печели кметските
постове в 9 областни
града, БСП в 3, а в 6 областни центъра побеждават други политически сили и независими
кандидати, сочат данни
на ЦИК за резултатите
от балотажите в страната. Общо властта
взема 17 областни
центъра, Левицата
-4, десните - 2, ДПС1. Общо общините
на ГЕРБ са 140, с 10
повече от 2015 г., от
265 в страната. Макар

да е първа политическа
сила, партията на Бойко
Борисов губи около 100
хил. гласа в национален
мащаб за листите си за
общински съветници.
Кметове на ГЕРБ ще
управляват в градовете:
София където Йорданка
Фандъкова спчечели
с 49.98%, Варна - Иван
Портних с 60.79%, Ловеч - Корнелия Маринова с 48.45%, Пловдив
- Здравко Димитров с
57.32%, Силистра - Юлиян Найденов с 52.12%,

Сливен - Стефан Радев с
64.75%, Смолян - Николай Мелемов с 56.73%,
Търговище - Дарин
Димитров с 69.41%, Шумен - Любомир Христов
с 48.57% .
БСП печели балотажите в Перник, където
побеждава Станислав
Владимиров с 50.27%,
Разград - Денчо Бояджиев с 54.32%, Русе Пенчо Милков с 60.53%.
Битката в Благоевград
спечели независимият Румен Томов с

56.61%. Във Видин с
58.27% победи Цветан
Ценков от МК СДС.
Кмет на Добрич ще
бъде Йордан Йорданов
от МК ДБГ получил
66.54%. В Пазарджик
победи Тодор Попов от
МК Новото време има
56.11%. В Плевен отново ще управлява Георг
Спартански, издигнат
от ИК и получил 50.60%.
Балотажът в Ямбол спечели Валентин Ревански
с 61.92%, издигнат от
Пряка демокрация.
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ОИК: РАБОТИМ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС НА МАЯ МАНОЛОВА. ИСКАНЕТО Й ЗА
КАСИРАНЕ Е НЕОСНОВАТЕЛНО
Исканията на щаба на Мая Манолова за
касиране на изборите в София са неоснователни, сподели председателят на ОИКСофия Полина Витанова.
"Г-н Вапцаров (б.р. председателят на
инициативния комитет издигнал Манолова) така и не се легитимира нито
с пълномощно, нито с удостоверение
на застъпник или наблюдател, така че
не можах да разбера в какво качест-

во иска да присъства при броенето. В
списъка, който е даден от ИК, неговото
име не фигурираше като упълномощен
представител на инициативния комитет на Мая Манолова", каза тя, като
подчерта, че правилата са подписани и
от самата Манолова. Това са изискванията според Изборния кодекс и методическите указания на ЦИК. Самият
Изборен кодекс е изготвен и приет по

времето на активна законотворческа
дейност от страна на Мая Манолова.
„Предния път призовах партиите, инициативни комитети и коалиции да запазят
спокойствие и да оставят СИК и ОИК да си
свършим работата. Не смятам, че в нашата
работа има нещо непрозрачно или скрито.
Всички протоколи са подписани и вече са
качени, всеки може да види какъв резултат
е отчетен", сподели Витанова.

Искането за касиране
е кауза пердута според
Конституционния съд
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Манолова удвоява ромския
си вот; купува, който
изостава, видно е от
протоколи, които всеки
може да види на cik.bg

Няма как да се иска отмяна
на вота, след като изборните
протоколи в столицата са
подписани без възражения

И

скането на Мая Манолова и нейния щаб за
касиране на изборите в
София е загубена кауза според
изрично решение Конституционния съд №9 от 26.11.2009
г., обнародвано на 08.12.2009 г.
Невъзможно е вотът да бъде
касиран на базата на голи приказки от страна на бившия
омбудсман и щаба й. Близки до
Манолова твърдят, че „в определени секции в столицата
имало множество нарушения“,
но в същото време протоколите от тези секции са подписани без възражения и без особени
мнения. Следователно няма
никакъв шанс да бъде отчетено някакво съществено нарушение на вота. Именно на това
решение на Конституционния
съд се уповават всички административни съдилища, когато
се оспорва избор. Има и изрична
съдебна практика. Такова е решението на административния
съд в Пазарджик във връзка с оспорването на изборите в Батак
преди 4 години. Всички административни съдилища в страната се водят от този пример,
особено в случаите, когато поро-

токолите от изборните секции
са подписани без възражения и
особени мнения.
Както е отбелязал в решение
№ 9 от 26.11.2009 г. по конституционно дело № 8 от 2009 г.
Конституционният съд, ръчното преброяване, на бюлетините в Република България
се извършва единствено и
само от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не се
прилага какъвто и да било
друг способ за преброяване
освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло
да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че
съществуват спорове между
членовете им за резултатите от гласуването. В настоящия случай от проверените
протоколи такива възражения и жалби няма.
Трябва да се отбележи също,
че общинската и секционните
избирателни комисии са съставени от представители на
различни политически партии
и коалиции с противоположни
интереси в изборния процес

и никой от тях не е направил
възражение относно начина на
протичане на изборния ден или
начина на отчитане на изборните резултати. Доколкото
законодателят е разписал
ясни и много подробни прави-

ла за цялата изборна процедура, които в настоящия случай
са спазени и последователно
приложени, самото им спазване е гаранция за правилното
и законосъобразно отчитане
на изборните резултати.

„Авторитетните
експерти казват, че
вот купува този, който губи“, заяви председателят на щаба
на Йорданка Фандъкова за кмет Малина
Едрева, избрана за
четвърти
мандат
съветник в Столичния общински съвет.
Тя цитира протоколи, които всеки може
да види на сайта на
Централната
избирателна комисия
cik.bg и да прецени
дали отговарят на
истината твърденията от щаба на
Мая Манолова, изказани на друга пресконференция, за 0
нейни гласа в секциите. Не отговаря.

Социално-дяснаталиберална и комунистическа кандидатка
има дори преднина в

ромски секции.
"Когато се цитира
ромски вот за един
от кандидатите, ус-

лужливо се пропуска
този вот за другия
кандидат. Манолова
е удвоила своя резул-
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тат в секциите, които цитира- в Христо
Ботев, „Факултета“
и Филиповци. Това се
вижда от протоколите“, изтъкна Малина
Едрева.
Тъй като данните
са, че и при двете
кандидатки ромският вот е по 1%, което значи, че е общо
1%, това нулира положението и то си
остава 5% разлика –
над 20 000 гласа.
„В София купеният
вот не може да обръща резултати и не
може да ги предопределя“, заяви тя.
„През цялата кампания чуваме внушения, лъжи и манипулации, с които се
опитват да предопределят
резултати“, изтъкна Малина
Едрева.
„Софиянците не са
неграмотни. Не са
хора, които могат
да се оставят просто на внушения и
манипулации“, добави гражданката от
столичния квартал
Изток,
отдалечен
на 85 км от Кюстендил.
Още изборни резултати за София – на
стр.6-7

6
Червен
кмет
подкара
8-и мандат,
от 1991 г.
не сдава
поста
Рекордьор по общински
кметски стаж в България е
Людмил Веселинов, който ще
управлява община Попово за
осми пореден мандат. Той е
на поста от 1991 г., а в края на
мадната любителят на здравословния начин на живот, ще
е навъртял 32 години само
кметски стаж. Кандидатът на
местна коалиция Движение
Заедно за промяна – независим, подкрепен от БСП, спечели втория тур над опонента
си от ГЕРБ Любомир Гущанов,
съобщиха от Общинската
избирателна комисия.
За проф. д-р Веселинов
гласуваха 6 564 избиратели
или 58,63 процента. Гущанов
получава 4 491 гласа или
40,11 на сто от гласовете на
избирателите в общината.
На балотажа с „не подкрепям
никого“ са гласували 141 избиратели или 1,26 процента.
В Попово имаше завидна
активност от 46 процента.

ГРАДСКА
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Само районът на ЦЦ е червен, помагал ли е?
1/2 „малки” кметове са от ГЕРБ, 1/3 - от ДБ,
1/8 са независими

А

нонсираното от 19 минути в петък вкарване на хора на Цветан
Цветанов в зелената
шатра на Мая Манолова е помогнало в голяма степен за
загубите на кметове от ГЕРБ,
дори в самия район, където е
прочутият апартамент на
бившия втори човек в управляващата партия. Става въпрос за единствения, спечелен
от червен партиен кандидат
– Изгрев. БСП подкрепя и независимия, спечелил в Младост.
Интересно е, че всъщност
той е човек с голяма заслуга към
презастрояването, който лесно
беше обяснил нещата на Десислава Иванчева и беше прехвърлил
вината към друг, та я накиснаха, но това бе в предишната
му роля на райнонен архитект.
Сега ще му се наложи да поеме
отговорност, а фактите ще го
застигнат.
Половината от всичките 24
районни кметове са от ГЕРБ,

1/3 идват от Демократична
България, само 1, както стана
дума е от БСП, а друг е независим, подкрепен от червените
– общо независимите са трима.
Цял министър от Борисов 1
и кандидат за президент на
десницата, досега общински
съветник - Трайчо Трайков,
пък замени също тъмносинята досегашна кметица на
Район Средец Мария Ачкова,
която преследваше 19 минути.
Промяна има на караула, партията си е същата.
Много от кметовете на ГЕРБ
са третомандатници и второмандатници, като един от
тях в миналите 4 години беше
представител на Реформаторския блок – Десницата, Теодор
Петков във Витоша.
Припомняме, че двама кметове – в Банкя от ГЕРБ и в Кремиковци – независима, бяха избрани на първия тур.
Важно е да се знае, че въпреки върнатия си от промени в
кодекса на Мая Манолова мажоритарен избор, районните
кметове нямат собствен бюджет. Защо Мая не им даде? Да
питат нея, а тя със сигурност
ще намери оправдание. Обаче
липсата на бюджет означава,
че трудно „малките“ кметове
на промяната ще прокарват
проекти и политики през мнозинството на ГЕРБ и ВМРО в
Столичния общински съвет.
Друга забележителна подробност е, че както личи, освен найголемия в цялата столица Люлин, с население колкото Бургас

и по-населен от Русе и Стара
Загора, взети заедно, и другите
райони, спечелени от ГЕРБ са
в покрайнините на милионния
град, които досега – според
политическата риторика, 3
мандата бяха забравени от
управлението. Пък гласуват,
както гласуват.
Изобщо, пълна каша: Западът
на София е ГЕРБ, Изтокът е
червен и независим, а центърът
е тъмносин. Град от много градове.
Резултати от балотажите
в столичните райони при 100%
преброени гласове:
Константин Петров Павлов,
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България,
ДСБ, Зелено движение) - 11 513
гласа, 56.85%
Любомир Любомиров Дреков,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) 7007 гласа, 34.60%

ОБОРИЩЕ
Николай Борисов Александров,
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България,
ДСБ, Зелено движение) - 5910 гласа, 50.92%
Петър Константинов Митев,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС ) 4546 гласа, 39.17%

ОВЧА КУПЕЛ
Ангел Георгиев Стефанов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ,
Зелено движение) - 10 345 гласа,
55.62%

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

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

НОВИ ИСКЪР
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Даниела Руменова Райчева,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС)
- 5589 гласа, 55.97%
Владислав Владимиров Владимиров, Местна коалиция
ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА
ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС,
НДСВ) - 3954 гласа, 39.60%

ПОДУЯНЕ
Ева Михайлова Митова,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС)
- 11 678 гласа, 53.07%
Веселин Вячеславов Жечев,
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 8322 гласа, 37.82%

ИСКЪР
Ивайло Елков Цеков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 9368
гласа, 46.13%
Борис Цветков Цветков,
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 9254 гласа, 45.56%

СЕРДИКА

ЛОЗЕНЕЦ

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

ГРАДСКА
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Христина Милчова Семерджиева, Местна коалиция ГЕРБ (СДС)
- 6816 гласа, 36.65%

КРАСНО СЕЛО
Росина Георгиева Станиславова, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България,
ДСБ, Зелено движение) - 14 829
гласа, 50.34%
Христо Панчев Апостолов,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 11
585 гласа, 39.33%

ТРИАДИЦА
Димитър Петров Божилов,
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България,
ДСБ, Зелено движение) - 13 387
гласа, 54.10%
Николай Стоянов Терзиев,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) 8761 гласа, 35.41%

СРЕДЕЦ
Трайчо Димитров Трайков,
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България,
ДСБ, Зелено движение) - 6484 гласа, 54.21%
Любомир Иванов Ковачев,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) 4135 гласа, 34.57%

СЛАТИНА
Георги Пламенов Илиев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ,
Зелено движение) - 12 366 гласа,
51.62%
Наталия Илиева Стоянова,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) 9614 гласа, 40.13%

СТУДЕНТСКИ
Петко Горанов Горанов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ,
Зелено движение) - 5602 гласа,
50.77%
Димитър
Константинов
Дилчев, Местна коалиция ГЕРБ
(СДС) - 4441 гласа, 40.24%

ВЪЗРАЖДАНЕ
Савина Йорданова Савова,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) 6068 гласа, 46.81%
Васил Василев Кънев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 5651 гласа, 43.60%

ВИТОША
Теодор Богомилов Петков,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 10
876 гласа, 50.47%

Христо Вълчанов Вълчанов,
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България,
ДСБ, Зелено движение) - 8802 гласа, 40.84%

ВРЪБНИЦА
Младен Василев Младенов,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) 6854 гласа, 48.42%
Владимир Минчев Петров, БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ - 6056 гласа, 42.78%

КРАСНА ПОЛЯНА
Иван Вълчев Чакъров, Местна
коалиция ГЕРБ (СДС) - 8291 гласа,
47.47%
Георги Миланов Миланов, независим - 7725 гласа, 44.23%

НАДЕЖДА
Димитър Александров Димов,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 10
324 гласа, 51.63%
Стоян Емилов Цветков, БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ - 7818 гласа, 39.09%

ИЛИНДЕН
Иван Йорданов Божилов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 5445
гласа, 50.22%
Георги Александров Томов, БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ - 4485 гласа, 41.36%

Тодор Славов Кръстев,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС)
- 7247 гласа, 53.24%
Янко Иванов Янков, БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ - 4982 гласа,
36.60%

ЛЮЛИН
Милко Антонов Младенов,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС)
- 16 879 гласа, 49.51%
Мая Кирилова Александрова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, 14 568
гласа, 42.73%

ИЗГРЕВ
Делян Младенов Георгиев,
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 5730 гласа, 51.32%
Цветомир Велчев Жеков,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС)
- 4440 гласа, 39.76%

МЛАДОСТ
Стефан Кирилов Стефанов, независим - 19 231 гласа,
55.55%
Мария Йорданова Илиева, Местна коалиция ГЕРБ
(СДС)- 13 387 гласа, 38.67%

ПАНЧАРЕВО
Николай Петров Гюров, независим - 6048 гласа, 62.57%
Димитър Емилов Сичанов,
Местна коалиция ГЕРБ (СДС)
- 3207 гласа, 33.18%
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ХОРОСКОП

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

Телците ще следват
приоритетите си без да се
вълнуват особено от околните.
Професионални и лични успехи
очакват Раците. Девите трябва
да прояват повече търпение
нещата ще се наредят скоро.
Скорпионите срещат нови хора.

Овен

Рак

Везни

Козирог

На работното
място отношенията и делата
ви се развиват
благоприятно за вас, имате
увереността, че вървите в
правилната посока. Бъдете
внимателни към човека,
който ви помага, без да
натрапва чувствата си.

Този ден
ви очакват
големи професионални
успехи, които съвсем
заслужено постигате.
Споделете радостта си с
вашите близки, особено
ако и те взимат участие
във вашата работа.

Силен ден за
творческите
личности. Ще
бъде интересен
откъм срещи, събития и
преживявания. Среща с
човек от миналото, ще Ви
настрои романтично, но
и ангажиращо.

Много добри
възможности за
творческите натури сред вас.
Използвайте шанса да
изявите въображението
си. Имате доста интересни идеи, споделете ги с
хора, на които държите.

Телец

Лъв

Скорпион

Ще следвате
приоритетите
си, без да се вълнувате особено
от околните. Не вярвате
на обещания и сами ще се
погрижите за делата си, за
това и успехите ви ще са
видими. Промяна на местоработата за други, но не
прибързвайте с изводите.

Имате желание
ще се захванете с нещо
сериозно за да
излезете от обърканото си състояние. Още
повече, че и критиките
насочени към вас не се
отразят благоприятно на
настроението ви.

Развитието на
делата ви ще
ви срещне с
нови хора и от
съвместната ви работа
ще подобрите уменията и
финансите си. В семейна
обстановка или сред приятели ще имате спокойна
вечер, ще се разтоварите
и освежите.

Водолей

Близнаци

Дева

Заемате се с
повече дела
наведнъж и
ще успеете с
лекота да се справите с
тях. Коректното ви държание ще бъде оценено
от хората, с които си
сътрудничите, и те ще ви
отвърнат със същото.

Възможно е
днес да ви се
наложи да се
занимавате с
нещо, което касае колегите ви, но и вас по косвен
начин. Влагате доста
усилия в проект, който се
надявате да има положителни отзиви.

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 13°,
максималната 21°.
В Перник ще има променлива облачност с
възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 8°, максималната 18°.

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

Използвайте
силата на
словото, но не
забравяйте, че
може да нараните и хора,
които с нищо не са го
заслужили. Усъвършенствайте се в уменията си
и съдбата ще насочи
различни възможности
към вас.

Грижейки се за
интересите си,
помагате и на
онези, с които
сте обвързани. Не само
близките ви ще се окажат
облагодетелствани днес
от голямата ви активност,
и други ще са благодарни на съдбата, че са ви
срещнали.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

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

Риби

Днес успявате
да преодолеете
важно за вас
препятствие,
която занапред ще направи живота ви много
по-лек. Бъдете готови
за промени около себе
си, които обаче ще ви
донесат само положителни неща.

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

Русе

min: 5о max: 19о

min: 9о max: 22о

Варна

София

Велико Търново

min: 14о max: 22о

min: 6о max: 17о

min: 7о max: 23о

В София ще има променлива облачност с възможни
слаби превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде 6°, а максималната 17° .

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

Излиза от 01.09.2008 г.

Видин

Днес над страната ще
има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд на
места. Минималната
температура ще бъде 3°, а
максималната 22°.

В Пловдив ще бъде облачно.
Минималната температура ще бъде 7°,
максималната 20° .

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Изданието използва снимки от

Стрелец

Перник

Пловдив

Бургас

min: 13о max: 21о
min: 8о max: 18о

СВЯТ

05.11.2019
брой 2373

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

min: 7о max: 20о
Сандански

Кърджали

min: 4о max: 20о

min: 8о max: 21о

www.19min.bg
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4 УБИТИ И 19 РАНЕНИ ПРИ АНТИШИИТСКИ И АНТИИРАНСКИ
ПРОТЕСТИ В ИРАК
Седмици, след като американските войски от Сирия се преместиха в
Ирак през октомври и месеци, след като правителството на страната поде самостоятелна политика, като се сближи със съседите си от
Техеран и Дамаск, пред иранското консулство в Карбала избухнаха
протести и безредици. 4 жертви и 19 ранени, сред които 7 полицаи, цитират световните медии данни от спешната помощ и силите на реда. Карабала не е просто град, а свещено място за шиитите. Иран е водещата шиитска държава, а противниците й в Близкия Изток са сунити. В Ирак, и това
породи основното разделение, страната е огнена смес от шиити и сунити.
Безредиците започнаха не къде да е, а пред иранското консулство в неделя
и продължиха в понеделник. Едва ли е случайно, че от октомври в Ирак има масови антиправителствени протести, които официално
са свързани с безработицата и корупцията, а фактически са за свалянето на националните власти. Миналия понеделник в същия
град най-малко 14 протестиращи бяха убити, а поне 100 души бяха ранени в антиправителствена демонстрация.

Х

илари Клинтън вероятно ще опита
за трети път да се бори за президент след неуспехите си срещу Обама за номинация на демократите и срещу
Тръмп вече като кандидат на партията.
Пише го авторитетният Гардиън, като
използва за информационен повод присъствието и на филмова премиера и речта й на
нея. След като изнесе цялата й, вярно – неуспешна кампания за президент през 2016
г. с мрежата си Фейсбук, нейният собдственик Марк Зукърбърг тежко го отнесе
от Хилри Клинтън. Тя каза, че той трябвало „да си плати, за това, което стори на
демокрацията“. Повод за думите й на нюйоркска прожекция на филм на Нетфликс,
наречен Голямото хакване, е разрешението на мрежата да не проверява фактите
в политическата реклама, която публикува. Според Хилари никога повече САЩ няма
да имат свободни и демократични избори.
Всъщност, тя изгуби миналите през 2016
г., защото разчиташе на традиционните
медии, а конкурентът й Тръмп победи, защото имаше по-бърз, по-пряк контакт, но
чрез друга мрежа – Туитър, с по-голяма аудитория.
Филмът The Great Hack на Netflix е документален за казуса с фирмата Cambridge
Analytica – скандал, който стигна и до България, а 19 минути писа за българския им
агент, вербувал поне 1 партия за услугите
на компанията. Тя продаваше профили
във Фейсбук като крепостни за достигане на политическа или бизнес реклама.
Всъщност, Хилари се беше възползвала от
подобни трикове в кампанията си.
„Новините, шервани във ФБ са основният новинарски източник за повече от
половината население на САЩ, единственият източник за огромната част от
тези хора, като повечето от тях изобщо
не обръщат внимание дали съобщенията
са по същество рекламни или пропагандни
и никой не носи отговорност за тях, когато са фейкове – фалшиви вести. Как хората
да могат да получат информиран избор за
следващ президент“, коментира бившата

Зукърбърг да си плати,
рече Хилари пред 3-ти
опит за президент

първа дама и екс държавен секретар.
И в духа на фалшивите новини тя заговори за конспиративна среща на Тръмп със
Зукърбърг в Белия дом, на която президентът бил го накарал да отмени проверката
на факти преди публикуване на политически реклами, заяви Хилари в стил „една
жена каза, че...“
От което непроверено сведение тя достигна до извода: „Обявена е война на истината, имаме манипулиране на цялата
информация от невероятно богати хора,
които вярват, че могат да правят каквото си поискат“.
Тя занима публиката и с друга конспиративна теория, за която факти
липсват, още по-малко проверени – въображаемата връзка между Brexit и кампанията на Тръмп. „Едни и същи играчи са
замесени и в двата случая“, загадъчно се
ококори воюващата с фалшивите новини и легендите за съзаклятия. И, разбира се, не уточни кои са. Навремето – при

кампанията, тя не могла да прозре тази
тайнствена връзка, ала сега я проумявала.
Филмът допълва „отговора“, като според режисьорите Карим Амер и Джехан
Нужаим не само Тръмп, а и неуловените
досега руски хакери използвали ФБ, за да
борят Хилари. Тя самата призна, че е
много благодарна на авторите, които й
помогнали, понеже в началото никой не
й вярвал на теориите. Апропо, разследването на руската връзка при Тръмп не
доведе до резултати от американската
прокуратура.
„Освен, че ми открадна мейловете, руското правителство ми открадна и данните за моите гласоподаватели, а Пол
Манафорт ги е дал на руснаците, защото
очевидно е свързан с руското разузнаване“,
заяви тя. Първо, данните от компютъра
й са изтеглени от вътрешен човек в нейната администрация като държавен секретар, поради простата причина, че е нарушила всички закони и правила за използване
и съхраняване на секретна информация,
което беше доказано от водено срещу нея
разследване, което по милост не завърши
с присъда. Второ, бяха огласени от Уикилийкс много преди кампанията на Хилари
и Тръмп. В нея бяха допълени. Трето, Манафорт е работил в Украйна, а не в Русия.
Четвърто, нищо от нейните твърдения
не почива на доказателства.
„Когато подредите всички парченца,
нещата се получават. И заради това е
трудно да се подредят и на хората - да
им повярват, понеже са далечни от тях“,
загадъчно завършва дамата, която преди десетилетие прекрачи в пенсионната
възраст.
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Родното
първенство сред
най-застаряващите
в Европа

Б

ългарското
футболно първенство е сред
най-застаряващите първенства
в Европа. Средната
възраст на играчите е
почти 27 години - 26,91
г. Това показват резултатите от поредно-

то изследване на Футболната обсерватория
CIES.
В него попадат 31
първенства , в които
се състезават 463 клуба и 11 692 футболисти
- по 25,3 играчи средно
в отбор.
Най-млади са фут-

НОВИНИ
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БТВ Е ПЪРВОСТЕПЕННИЯТ ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОТА
бТВ отново затвърди позицията си на най-предпочитания тв източник на информация. Според данните на ГАРБ, през октомври почти
1 млн. зрители, или 41% от всички пред тв екрана в 19 часа в изборния ден, са избрали да се информират от централната новинарска
емисия на бТВ. бТВ Репортерите, 120 минути и Лице в лице отново са били без конкуренция по гледаемост в своя жанр по време на
целия месец. Сутрешният блок Тази сутрин е запазил позицията си на аудиторен лидер с 41,1% (All4+). България търси талант е найгледаното предаване и категоричен фаворит в развлекателния жанр, а Фермата - най-гледаният риалити хит. бТВ е била предпочетена и
в късния часови пояс с Папараци, Комиците и приятели и Помощ 112.

Шампиони
по пол денс
получиха
златен бутон

Средната възраст на футболистите у
нас е почти 27 г.
болистите от шампионата на Словакия
- 24,31 г. В топ 3 са още
Холандия със средна
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възраст 24,54 г. и Словения - 24,57 г.
Зад нас в класацията
са само първенствата

на 4 страни - Турция
- 28 г., Кипър - 27,41
г., Унгария - 27.01 г. и
Италия - 26,93 г.

БАГАТА ЗАРАБОТИ $64 000
ДОЛАРА ОТ UFC 244
Единственият българин в най-престижната ММА
верига UFC Благой Иванов – Багата ще прибере $ 64
000 от участието си на галавечерта UFC 244. Както
е известно българинът бе скандално ограбен от
съдиите на срещата и допусна второ поражение по
точки от Дерик Люис. Опонентът на българина си
заработи чек на стойност $295 000 за участието
и победата на UFC 244.

ХАМИЛТЪН С 6-А ТИТЛА
ВЪВ ФОРМУЛА 1
Люис Хамилтън стана световен
шампион
във Формула 1 за
шести път
в своята
кариера,
след като
спечели титлата два кръга преди края на сезона.
Британецът завърши втори в Гран при на САЩ зад
своя съотборник в Мерцедес Валтери Ботас, което
му гарантира трофея при най-бързите пилоти. С
шестата си титла Хамилтън вече е само на една
зад рекордьора Михаел Шумахер.

Шестите в света по пол
денс за двойки Симона Бойкова и Бояна Николова получиха последния златен
бутон в България търси
талант от Любен Диловсин. Впечатляващото им
изпълнение, което проследиха над милион зрители

(по данни на ГАРБ), им донесе заслужено място сред
финалистите, които ще се
борят за 50 000 лева. Грациозните дами танцуват
заедно от 6 години и тренират абсолютно всеки
ден. Успоредно с интензивните репетиции, пре-

подават и имат детска
група. „Спортът е уникален и красив. Искаме повече хора да тренират и да
поддържат здравето и фигурата си.“, заявяват те.
Симона и Бояна мечтаят
за българска федерация по
пол денс, както и за пове-

MEGA MEGAMI ХЕЛОУИН
УИКЕНДЪТ ПРОДЪЛЖИ
ТРИ НОЩИ

Михаела Тодорова стана
Мис Плеймейт 2019
21-годишната Михаела Тодорова от
Казанлък е новата Мис Плеймейт. Русата
изкусителка планира да се занимава
сериозно със семейния си бизнес, който е
в сферата на земеделието. Победителката
получи пълна подкрепа от родителите си,
които бяха плътно до нея по време на конкурса.Тя си заслужи чисто нов автомобил
и чек за 20 000 лв. Първа подгласничка на
Михаела стана Натали Найденова, която
получи наградата си от черната Златка. В
ролята на водещи за церемонията влязоха
главният редактор на Плейбой Любен
Дилов-син и Мария Силвестър.

Хиляди души се забавляваха в трите
MEGA MEGAMI парти нощи през изминалия уикенд в зала EFE на хотел Marinela.
Събитията стартираха в нощта на Хелоуин с шоуто Are You Afraid of the Dark? с
гост изпълнител Емануела, която излезе
на сцената, преобразена като Господарка на злото от едноименния филм. На 1
ноември – нощ, която ще се помни
дълго - мегазвездата на сръбската
музика Цеца забавлява с най-големите си хитове хилядите гости в
препълнената зала. Последната MEGA
MEGAMI нощ започна в 21:00 с финала
на конкурса Playmate of the Year 2019.
След края на конкурса започна третото
парти с гост изпълнител Преслава.

че зали за подготовка, тъй
като смятат, че страната ни изостава сериозно
в сравнение с другите държави в света. Искат също
така да разбият предрасъдъците за пол денса и да
го превърнат в уважавана
дисциплина.

ГЛЕДАМЕ
ОПЕРАТА
ДОН КАРЛОС
СЪС СОНЯ
ЙОНЧЕВА

Българската оперна прима Соня Йончева
и оперното трио Il Volo са част от богатата
програма на тазгодишното издание на
Новогодишния музикален фестивал в НДК.
Запис на операта Дон Карлос на Верди от
откриването на сезона на Парижката опера
при Бастилията на 10 октомври 2017 г., с
участието на Соня Йончева като Елизабет
ще можете да гледаме на 29 декември от
17:00 часа в кино Люмиер Лидл. Българската оперна прима играе в компанията на
тенора Йонас Кауфман и забележителното
мецосопрано Елина Гаранча, която също
дебютира в ролята на Принцеса Еболи. В
спектакъла се включват баритонът Людовик
Тезие и басът Илдар Абдразаков, а на
диригентския пулт е Филип Жордан. На 30
декември от 18:00 часа пък ще се насладим
на концертния запис на Il Volo.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg 30 години от
Промяната/п/
13.30 Предисторията: Богове и поклонници документален филм
/6, последен епизод/
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските
мечоци анимационен филм
14.45 Сребристият жребец анимационен филм
15.10 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
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/16 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Равносметките на прехода:
Капитализъм по български
документален филм /България,
2014г./, режисьор Николай
Василев
00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.25 Съкровище в двореца тв филм
/16 епизод/п/
03.35 Туризъм.бг /п/
04.05 Извън играта /п/
04.35 Днес и утре
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.4 еп.11
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.48
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.3
16.00 „Клиника на кораловия остров“

ТЕЛЕВИЗИЯ
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ТВ ПРОГРАМА
- сериал, еп.8
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, еп.4
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги „ - сериал,
еп.15
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Мъртва точка“ - сериал,
с.2 еп.1
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 4 /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 „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 12
15.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2
16.00 „2012“ - екшън-фантастика
с уч. на Джон Кюсак, Дани
Глоувър, Аманда Пийт, Чиуетел
Еджиофор, Танди Нютън, Оливър Плат, Уди Харелсън,Томас
МакКарти 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 „Главнокомандващ“ - екшън
с уч. на Стивън Сегал, Рон
Смуренбург, Соня Кулинг,
Байрън Гибсън, Сорая Торенс,
Миша Хавиер и др.
23.50 „Военни престъпления: Лос Ан-

джелис“ - сериал, сезон 5 /п/
00.50 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
06.50 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 8
08.50 „Гурме детективи: Кулинарно
убийство“ - мистерии с уч. на
Брук Бърнс, Дилън Нийл, Али
Сковбай, Матю Кевин Андерсон, Марк Синиър и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „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. /п/
14.20 „Домашен арест“ - комедия с
уч. на Джейми Лий - Къртис,
Кевин Полак, Дженифър Лав
Хюит, Кристофър МакДоналд,
Рей Уолстън и др. /п/
16.30 „Хубава жена“ - романтичен
филм с уч. на Ричърд Гиър,
Джулия Робъртс, Джейсън
Алекзандър, Ейми Ясбек,
Хектор Елизондо, Лора Сан
Джакомо, Елинор Донъху, Ралф
Белами и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението „ сериал, сезон 15
21.00 „Гореща гонка“ - екшън-комедия с уч. на Рийз Уидърспуун,
София Вергара, Майк Бърбиглия, Майкъл Моусли, Джон
Каръл Линч, Робърт Казински,
Матю дел Негро и др.
23.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15 /п/
00.00 „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., II част
FOX
05.15 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 1
06.00 Последният мъж на света първи сезон, еп. 3
06.20 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 21
06.40 Семеен пъзел - трети сезон,
еп. 22
07.05 Малкълм - трети сезон, еп. 3
07.35 Малкълм - трети сезон, еп. 4
08.00 Престъпления от класа четвърти сезон, еп. 13
08.55 Под наблюдение - първи сезон,
еп. 23
09.50 Кости - втори сезон, еп. 12
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 5
11.40 Кръв и съкровища, еп. 7
12.30 Агентите на ЩИТ, еп. 3
13.30 24: Наследството - първи
сезон, еп. 5
14.20 Касъл - втори сезон, еп. 12
15.15 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 1
16.10 Престъпления от класа четвърти сезон, еп. 14
17.10 Кости - втори сезон, еп. 13
18.05 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 1
18.35 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 2
19.00 Малкълм - трети сезон, еп. 5
19.30 Малкълм - трети сезон, еп. 6
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 6
21.00 Кръв и съкровища, еп. 8
22.00 911, еп. 3
22.55 Магнум, еп. 17
23.50 Касъл - втори сезон, еп. 13

00.45 Малкълм - трети сезон, еп. 5
01.15 Малкълм - трети сезон, еп. 6
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 1
02.30 Американците - четвърти сезон,
еп. 11
03.10 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 4
04.05 Кости - втори сезон, еп. 13
04.50 Последният мъж на света първи сезон, еп. 3
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.5, 6
08.00 „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.
10.15 Телепазар
10.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5 еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 „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.
14.30 „Отрова за мишки“ - комедия,
криминален (България, 2014),
режисьор Константин Буров, в
ролите: Николай Йовин, Иван
Панайотов, Бисер Маринов,
Петър Генков, Лора Декова,
Петър Върбанов, Димитър
Терзиев и др.
16.15 „Форсмажор“ - драма (Швеция,
Дания, Норвегия, 2014),
режисьор Рубен Йостлунд, в
ролите: Йоханес Кунке, Лиса
Льовен Консли, Клара Ветерген,
Винсент Ветерген и др.
18.30 Телепазар
18.45 „Ден на подбора“ - драма,
спортен (САЩ, 2014),
режисьор Айвън Райтман, в
ролите: Кевин Костнър, Чадуик
Боузман, Дженифър Гарнър,
Франк Лангела, Чи Макбрайд,
Розана Аркет, Сам Елиът, Елън
Бърстин и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера: „Британците идват“ комедия (САЩ, Великобритания, 2018), режисьор Джеймс
Оукли, в ролите: Дот Косгроув,
Ума Търман, Тим Рот, Маги
Кю, Алис Ийв, Стивън Фрай,
Криспин Главър и др. [14+]
23.00 „Далече, далече“ - приключенски, романтичен, драма (САЩ,
1992), режисьор Рон Хауърд,
в ролите: Том Круз, Никол
Кидман, Томас Гибсън, Робърт
Проски, Колъм Мийни, Джаред
Харис, Брендън Глийсън и др.
02.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.7, 8
04.00 „Аутопсията на Джейн Доу“
- хорър, трилър, мистъри
(Великобритания, 2016),
режисьор Андре Йовредал,
в ролите: Брайън Кокс, Емил
Хърш, Офилия Лъвибонд, Майкъл Макелхатън, Олуен Кели,
Джейн Пери и др. [16+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /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 - романти-
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чен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Живот в лъжа - сериал, политическа драма
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 VIB /п./
15.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /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 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 - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /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
6.30 Смарт час с Живка Попатанасова /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 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Правилата на играта - док.
поредица на Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Бизнесът на Азия - док. поредица
на Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Цитати на деня
21.30 Update /п./
22.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23.00 Тайланд - вдъхновяващи
възможности - док. поредица на
Bloomberg
23.30 Пуерто Рико - остров на дългове и
възможности - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Сестра. Егорова. Зеленика. Опал. Одран. Доломити. Ресори. Арат. Хан. Лисица. Ока. Ананим. Тоту. Ладога. Ехолоти. Лану. Илири. Ум. Те. Енар. Микоза. Патагония. Ром. Руни. Атия. Сев. Атар. Нал.
Корито. Екипажи. Каравелов. Ниш. Тико. Омар. Фара.
Отвесно: Мездра. Алепу. Оки. Серенада. Анорак. Атлас. Нонети. Иро. Рено Лагуна. Ата. Ман. Рина. Агатово. Иди си. Ирота. Ем. Деко. Имел. Нирела. Галац. Химия. Кор. По. Оратория. Нив. Рома. Олик. Сап.
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14

16

www.19min.bg

05.11.2019
брой 2373

show_news@19min.bg

РАЗТУРЯЙ ЦИРКА

Бате Гошо:

Късно ли е, да бъде
номинирана за
Главен прокурор Мая
Манолова?

Васко Мавриков

В деня, след като загуби изборите, Мая Манолова започна
да разваля струващата поне 200 000 лева зелена шатра,
изградена в близост до НДК. Така и не се разбра кой я плати.

>>СУДОКУ
лесно

умерено

- Красива ли съм?
- Да, сега можеш да
свалиш... пистолета.
:) :P :D
Студентът е като
кучето. Гледа умно,
но не може да каже
нищо.
:) :P :D
Съсипаха и хубавите македонски песни! Как да изпееш
сега:
- Северномакедонско девойче...
:) :P :D
Дами, пишете
грамотно, защото
стават недоразумения - "излизаме" и
"излиза ме" са две
съвсем различни
неща..
:) :P :D
Тя му беше толкова ядосана, че
започна скандала
без него...
:) :P :D
- Казах на мъжа си,
че като излезе от
банята, ще трябва

да поговорим за
това, което намерих
в телефона му.
Четвърти ден се
къпе.
:) :P :D
Кама Сутра, поза
114:
- Жената и нейният любовник са в
поза 69, а в стаята
влиза мъжа й с 45-и
калибър.
:) :P :D
- Докторе, кажете
ми, само че честно,
какъв трябва да е
моят ръст при моето тегло?
Докторът я погледнал и казал:
- Честно, не по-малко от четири метра,
не по-малко...
:) :P :D
Ако един мъж те
обича, винаги ще
трие чатовете с
други жени. Ако
една жена те обича,
никога няма да чати
с други мъже!

трудно
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