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Със силния южен вятър в столицата
можеха да се видят красиви природни
явления като от популярното едноименно
парче на Глен Милър...

Снимки: Заслужилата артистка Йорданка Христова

$ $

Митничари заловиха рускиня с два килограма
злато в обувките

Мъжете по-често вбесяват жените, като
пропускат думите им покрай ушите си

Изпратиха вино на Международната
космическа станция

Комарите хапят най-често хора
с нулева кръвна група

Котка оживя след 35 минути
в пералнята

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Телевизията на Слави с фалстарт,
Криско е срам

Т

елевизия 7 / 8 на
Слави стартира с художествена
самодейнст: лош вариант
на Хачобояджиевия
кич стил от 70-те и
80-те години. Най-зле
се оказа Актьорската вечер, която в бТВ
беше хит на Трифонов.
Без него етюдите
на артистите му са
като от читалищна
вечерника, а гост-водещият Криско беше
истински срам. Сричащ аутокюто си с
тъпите смешки, които му бяха написали,
"певецът" от Инициативния
комитет
на Мая Манолова полит.проводник на
този негов страхотен вкус - се отличи
и с бисер: венерИния
хълм.
Шоуто на сценаристите е крадено от
падналия преди години от Първи канал на
руската телевизия
Прожектор Парисхилтън като формат - 4

хумористи, една маса,
коментари на статии
и репортажи в медиите, които по идея
трябва да бъдат весели. С тази разлика,
че при телевизия 78
същия забавен проект
е поднесен като за бедни с наподобяващия
декор и плоските шеги,
а демонстрирането на
многото таланти на
водещите от оригина-

ла, във версия Левски
Г (там е студиото на
Слави, наследено от
банкера Цветан Василев и неговата фалирала ТВ7) са сведени
до неорганизирано говорене без цел и посока. Вместо световни
звезди като в оригинала, за премиерата
гостува Милко Калайджиев. И се предложи
за лидер в Хасковска

>>МАЯ НЕ ИСКАЛА КОРНЕЛИЯ
И ЛЕВИЦАТА ДО НЕЯ
Въпреки желанието
Корнелия Нинова и
много хора от БСП
да застанат до Мая
Манолова, тя лично
бягала и не е желаела това да стане,
заявиха от Позитано
пред 19’. По време на
кампанията само туктам Манолова опирала
до някой друг районен кмет, който да й е от полза, за да й
събере публика. В много партийни организации хората
са я чакали с часове, след което тя се обаджала и
отменяла срещите, посочват още от Левицата.

област на партията
на Слави със стажа
си на провален кандидат - кмет на Свиленград....Лошо осветеление, лош звук, лош
декор - картинката
изпълва с неудобство.
Всъщност, 7 / 8 ТВ
изглежда точно на
място между фолкканалите, където е
позиционирана телевизията на Слави, чието

лого пък убийствено напомня знака на
ФЕН ТВ. Апропо, нейните собственици братя Касъмови са първите издатели на Слави.
Неговото вечерно
шоу е единственото
светло петно в новия
канал. Запазено е лустрото на студиото
в стила, познат от
бТВ. Трифонов и бендът са на ниво, ала
първото издание, съдържащо просто раздаването на награди,
за които хората са се
записали в предишното предаване на Слави, беше досадно. Не
се получи дори връчването на голямата награда. Мерцедес, водил
звездните гости на
Трифонов в бТВ, с която той неясно защо
неколкократно се закачи.
Тъмното
петно,
което вероятно ще
бъде най-стойностното на телевизията се
очертава предаването на Иван Кулеков.
Писателят е цар на
трогателните репортажи с драматургия
на филми.

КЪНЧО: Всички хвърлиха
много пари за вота
„Всички партии
хвърлиха много
пари на тези избори. Преди се говореше за послания по
време на кампаниите, сега в щабовете
се говори само за
суми. При всички.
Купуват цели мрежи
– по 10, по 100 души.
Това са супермаркети за гласове. Не се
пазарува на глава и

на парче, а на едро”,
заяви социологът от
Галъп Кънчо Стойчев пред ТВ 7/8 на
Слави Трифонов.
„Преди 15 години
10-20% от партийните бюджети са
отивали за нерегламентирани
практики, докато
днес говорим за над
60%”, уточни той. И
добави, че „тези 120

млн. лева“, колкото
е преувеличената
му оценка, са черни
пари. Той подчерта, че
контролираният вот
може да се преодолее
с висока активност,
но очевидно българите нямат доверие в
изборите и демократичния процес - тази
неделя близо 4 млн.
души не са отишли до
урните.

Дискусионното предаване на сценариста
Тошко в 7 вечерта
стартира и програмата на цялата телевизия със загубилата
изборите в София Мая
Манолова, която из-

Пробват да
регистрират
Няма такава
държава
Сценаристът Тошко Йорданов подаде документи в
СГСъд за регистрирането
на партията на Слави Трифонов Няма такава държава. Той отказа да коментира
в кой политически спектър
ще се позиционира, както
и дали ще се коалира с Мая
Манолова, която бе първият гост в новата телевизия
на Слави 7/8.
Йорданов и екип от
няколко души внесоха
над 3 700 подписа в
съда. Пред медиите те
обясниха, че все още е
твърде рано да казват
каква ще бъде политиката на партията, а за всяко
нейно решение щели да
информират. Очаква се
съдът да се произнесе
по регистрацията на
партията.
Припомняме, че по-рано
топ-юристът, шеф на
36-ото НС и служебен
премиер през 2017г.
проф. Огнян Герджиков заяви, че партия с
наименование Няма такава държава може да
получи отказ за регистрация. Той посочи, че
законът не позволява
политическа формация
да уронва доброто име
и престиж на държавността. Герджиков също
не изключи изборът
на подобно име да е
целенасочено действие и
провокация с цел ПР.

глеждаше доста смирена с поражението
си и отново не благодари на своята родна
БСП за подкрепата,
като се направи на
дясна и на интересна
- не знаела какво ще
прави оттук-нататък, ала сме щели да
видим.
Не изглежда добре и
Вечерта на ... - Камен
Воденичаров
играе
неуспешно Кеворк Кеворкян в препитване
на звезди с помощ от

зрителите - техните
въпроси. Засега от нея
се излъчват само репетиции, а стартът
е в сряда. В петък пък
се очаква тоталната
простотия Вечер на
Северозапада с Годжи,
Краси и Боце...
Казва се, че краят
увенчава делото, но при
този старт, екипът на
Слави не изглежда особено подготвен да прави
цяла телевизионна програма. Трудно ще издържат неговите хора: 50

минути дневно с големи ваканции, колкото
беше ангажиметът
им в БТВ, не е като да
се пълнят със свежест
8 часа всяка вечер 365
дни в годината. Дано
да успеят да се преборят, но сега е мъка.
Особено, след като
цял преход гледаме
продукцията на този
екип.
Мая Манолова се
опита да ни продаде
същото в политиката, хем тя ни досажда от половин преход.
Не успя. И дано присъствието й като
първи гост на телевизията на Слави да
не е лош знак.

НИНОВА: ОЧАКВАХМЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЙОНЧЕВА
"От това, което виждаме, май не", заяви
лидерът на БСП Корнелия Нинова,
попитана от Антон Хекимян дали
Елена Йончева бори корупцията като
представител на БСП в ЕП.
"Очакваме от Елена повече. Тя участва,
включи се в кампанията за местни
избори, помагаше на младите колеги,
беше в Русе и на други места, така
че в това отношение - да, тя участва
в нашия политически живот. Но по

отношение на корупцията очакваме
занапред да продължи", заяви соцлидерката по bTV.

50% ОТ БСП-СОФИЯ НЕ ПОДКРЕПИ МАНОЛОВА
След като лично лидерът на БСП Корнелия
Нинова потвърди
информацията на 19’,
че на първия тур на
кметските избори в
София 30% от столич-
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ните симпатизанти на
Левицата не са гласували за Мая Манолова,
по предварителна
информация от върховете на партията
броят им се увеличил

на балотажа, като някъде е достигнал до
50%. Данните, които
ще бъдат представени публично, разбира се, ще звучат
по-добре.

България и Чехия
ще отстояват общи
позиции в ЕС
България и Чехия ще задълбочат сътрудничеството си
за отстояване на общи позиции по важни за двете държави теми от дневния ред
на ЕС, стана ясно по време
на срещата на президента
Румен Радев с министъра
на външните работи на
Чешката република Томаш
Петричек, който е на посещение в София.
Двамата са на мнение, че
сближаването на Източна и
Западна Европа, преодоляването на двойните
стандарти в ЕС и активното
участие на всички държави
при вземането на решенията за бъдещето на Европа
са от ключово значение и за
България, и за Чехия.
Българският президент и
чешкият външен министър бяха единодушни, че
европейската перспектива
за страните от Западните
Балкани е от изключително
значение за стабилността и
сигурността в региона.
Радев и Петричек обсъдиха
и възможностите за засилване на икономическите
контакти и търговското
сътрудничество. Отбелязани бяха и възможностите
за съвместни проекти в
областта на автомобилостроенето и отбранителната индустрия,
както и за засилване на
партньорствата в сферата
на информационните и
комуникационни технологии, производството на
храни.

БОРИСОВ: ЕС да се бръкне за кохезията
"Амбициите на ЕС да бъде глобален
лидер следва да бъдат подкрепени
с необходимите средства", заяви
българският премиер Бойко Борисов по време на пленарната сесия
на Срещата на високо равнище на
групата Приятели на кохезията, която
се провежда в Прага, съобщиха от
пресцентъра на МС.
В чешката столица се събраха лидерите на 17-те държави членки на ЕС,
които формират групата, за да изпратят силно послание за значимостта
на Кохезионната политика с оглед
на наближаването на последната
фаза от преговорите на финансовата

рамка за 2021-2027 г. В хода на срещата Борисов и европейски лидери
приеха декларация в подкрепа на
Кохезионната политика.
Припомняме, че от ЕК вече предложиха налагане на санкции с рязане
на фондове при недобро правосъдие
и корупция в държавите-членки,
каквото е положението при нас. От
Брюксел заявиха за очаквани съкращения на бюджета за следващия програмен период 2021 – 2027 г., които
са скастряне със 7% на кохезионните
фондове, с 5% на селскостопанските
субсидии, с 4% на директните плащания, при увеличаване на 1,1% от БВП

на членския внос на страните.
Според Борисов обаче амбициите
на ЕС за лидерство означават и
осигуряване на адекватно финансиране на Кохезионната и Общата
селскостопанска политика, които
най-добре демонстрират резултатите от европейските инвестиции. Той
изтъкна, че е нужно внимание
към развитието на най-бедните,
изоставащи европейски региони.
"Такива региони, с БВП под 50%
от средното за ЕС, има не само в
България и считам, че е от общ
интерес те да бъдат подкрепени",
добави още той.
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СЪДЪТ ОТНОВО ОСТАВИ МИНЮ СТАЙКОВ ЗАД РЕШЕТКИТЕ
Специализираният наказателен съд
отхвърли искането на Миню Стайков за
изменение на мярката му за неотклонение Задържане под стража по делото
за злоупотреба с пари от европейски
земеделски фондове, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
Стайков бе задържан на 5 септември
2018 г. и привлечен към наказателна отговорност от Специализираната

прократура за ръководене на организирана престъпна група данъчни престъпления и пране на пари. Оттогава той е
в ареста, след като през май 2019 г. му
бе повдигнато обвинение по второ
дело (заедно с още 13 лица, петима
от които служители в Държавен фонд
Земеделие) - за участие в престъпен сговор с цел злоупотреба със
средства от Програмата за развитие

на селските райони и Националната
програма за подпомагане на лозаровинарския сектор. По това досъдебно
прозводство също му бе определена
най-тежката мярка за неотклонение.
Вчера съдът отхвърли за пореден път
искането за промяна на мярката му за
неотклонание в по-лека заради наличието на опасност да влияе върху разследването.

Нова афера с бг-камион
пълен с мигранти

Г

ръцката
полиция
откри 41 мигранти,
мъже и момчета,
скрити в хладилен камион с българска регистрация, пътуващ по автомагистрала в Северна Гърция,
след като най-вероятно е
влязъл в страната от съседна Турция, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Поредната
афера
с
нелегално
превозвани
чужденци, в която има
българска следа идва в потвърждение на написаното от френския Фигаро
на 25 октомври, който
заклейми България „хъб
за трафик на хора“, осъществяван от „българската мафия, която е
най-опасна“. Подобно е и
мнението на властта в
Париж за България.
Не е ясно точно къде и
кога в България е регистриран камионът, но от кадри
на гръцки медии се вижда,
че возилото е с пазарджишка регистрация. По неофициална информация на БНТ
това е направено на името на транспортна фирма. Търговският регистър
обаче показва, че фирмите
с такова име в България са
две - в Пазарджик и в София.
Собствениците на пазарджишката фирма отрекоха камионът да е техен и заявиха, че нямат
ТИР с хладилна инстала-

Гръцката полиция спря
българско возило с 41 души
вътре
ция. Оттам препратиха
журналистите към другата фирма с това име, която се намира в столицата. Според регистъра тя
би трябвало да се намира
в жилищен блок в квартал
Илинден. На адреса обаче
не отговаря никой.
Мигрантите,
повечето
от Афганистан, са живи и
невредими, съобщи полицейски представител, като
добави, че хладилната система на камиона не е била

включена. Освен афганистанците в камиона е имало и
един иранец и един сириец,
а шестима от мигрантите
били непълнолетни.
Полицията съобщи, че
осем мигранти от камиона са имали дихателни
проблеми, но другите нямали оплаквания.
Полицията спряла камиона близо до град Ксанти
за рутинна проверка. Шофьорът, 40-годишен грузинец, бил арестуван, а

мигрантите - отведени в
близкото полицейско управление за идентификация.
През октомври близо до
Лондон в хладилен камион
бяха намерени телата на
39 мигранти. Камионът е
с българска регистрация,
но е собственост на ирландска гражданка и не се
е връщал в България от 2017
година.
Британската полиция обвини шофьора на камиона
25- годишния северноирландец Морис (Мо) Робинсън за
непредумишлено убийство.
Той ще отговаря пред съда
за трафик на хора, подпомагане на нелегална имиграция и пране на пари.
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"Ако всичко се развива
както е в нашите глави,
до моя рожден ден всичко трябва да е приключило", каза за влизането
на България в чакалнята
на Еврозоната и в Европейския банков съюз
преди дни финансовият
министър Горанов на
брифинг в Министерския съвет, без да уточни, че е роден на 30 април. Ние пък напомняме,
че според официалната
програма на правителството по въпроса влизането ни трябваше
да се е случило още на 1
юли тази година. Още
по-хубавото е, че никой
не обяснява каква е причината за забавянето и
дали не е поредното неминаване на стрестест
– този път европейски,
на Инвестбанк?
Срокът не зависи от
нас, а от финансовите министри от Еврозоната (обединени в
Еврогрупата), както
и от новите шефки на
Европейската централна банка и на Европейската комисия - французойката
Кристин
Лагард и германката
Урсула Фон дер Лайен –
и двете спуснати там
от „близкия приятел“
на България Еманюел
Макрон, което не е добре за нас. Но поради
неуредиците около съставянето на новата
Еврокомисия и Брекзит
сякаш кандидатурата
на страната ни изпадна от дневния им ред,
пише banker.bg.
Заложеният от Горанов срок все пак донякъде съвпада с прогнозите на ръководителя на
Европейския съвет по
банково преструктуриране Елке Кьоних. Преди месец Кьоних обяви,
че България може да се
присъедини към валутно-курсовия механизъм
ERM II през първото
или през второто три-

548 млн. лв. вход
за чакалнята
на Еврозоната,
където ще бъдем
поне 3 години

Не само заради Инвестбанк Европа
настоява за: „реформи в съдебната
система, борбата с корупцията
и с организираната престъпност,
предвид стабилността и целостта на
финансовата система"
месечие на 2020 година. Европейците обаче
със същата убеденост
прогнозираха, че същото може да стане и до
1 юли 2019 г., който отмина безвъзвратно преди повече от 4 месеца.
Елке Кьоних беше първият високопоставен европейски представител,
който очертава новите
срокове. Тя следи процеса
по присъединяването ни
към т.нар. "чакалня за
еврозоната", тъй като
заедно с него ще влезем в
тясно сътрудничество
в банковия съюз. Това означава, че българските
банки ще започнат да
правят вноски в Европейския фонд по преструктуриране, а не в нацио-

налния. Именно този
фонд е част от съвета,
ръководен от Кьоних.
Присъединяването ни към валутния
съюз има конкретни
финансови измерения
- става дума за вноска от 548 млн. лева.
Тези средства ще се
ползват за спасяване
на закъсали банки във
всички страни от Еврозоната. Това бе разписано още през април
с промените в Закона
за преструктуриране
на кредитните институции.
Фондът за преструктуриране на кредитните институции бе създаден през 2015 година.
Досега в него са натру-

пани 548 млн. лева. Първата вноска бе в размер
на 82 млн. лева. През
2016-а банките внесоха
над 95 млн. лева, а през
следващите две години
- общо 248 млн. лева.
Страната ни изрази
официално желанието
си за присъединяване
към ERM II юли 2018 г.
Процедурата включваше организиран от ЕЦБ
преглед на качеството
на активите и стрестестовете в шест
български банки - УниКредит Булбанк, Банка
ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна
банка и Инвестбанк,
която не го мина, как-
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то през 2016 г. не мина
българските
стрестестове, а после ужасно закъсня с изпълнението на наложените
й мерки. Сега, при европейските стрес-тестове й бе наложена
корекция от 52 млн.
евро, което е огромна
част от капитала
на малката банка,
замесена от чужди
институции и медии
в огромни скандали с
пране на пари от мошеническата мрежа
на израелския измамник, наричан Вълка от
София с група руснаци
и на режима на Венецуела, за което я погнаха чуждите служби
на САЩ, Германия, Австрия и нашите.
Защо го пишем? В свое
становище от декември
2018 г. Еврогрупата призова българските власти
"да извършат задълбочено
реформите в областта
на съдебната система,
борбата с корупцията и с
организираната престъпност, предвид тяхната
важност за стабилността и целостта на финансовата система".
Правителството и
БНБ категорично заявяват, че желаят
едновременно присъединяване към ERM II
и към Банковия съюз.
Стандартният престой в "чакалнята на
еврозоната" е около
три години. Но реалната смяна на лева с
еврото зависи, както
от стриктното изпълнение на Маастрихтските критерии, така
и от реалната конвергенция - сближаване на
доходите ни и на жизнения ни стандарт със
страните от еврозоната. Точно затова може
да се предположи, че
България ще остане подълго в ERM II от стандартния срок от три
години.
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Нова на мястото на старата
върба пред Св. Седмочисленици
Нова върба вече е засадена
на мястото на рухналата под
тежестта на годините стара
върба пред централната столична катедрала Свети Седмочисленици между улиците Граф
Игнатиев и Паренсов в самото
сърце на София.
От Спаси София приписаха вината на ремонта
на Графа, на няма никаква
връзка. Освен това, групата за натиск, която влезе в политиката, въпреки
заричането си преди месеци, че никога няма да
го направи, пусна във ФБ
и друго подвеждащо инфо
– че било тъжно начало

за четвъртия мандат на
Йорданка Фандъкова.
Всъщност, четвъртият
мандат ще настъпи след
конституирането на новия
Столичен общински съвет,
който беше избран на 27 октомври, пред който тя ще
положи клетва. Така ще влезе в историята на града за
втори път – първо го направи
като първата жена – кмет,
а скоро ще стане и най-дълго
управлявалият столицата на
България кмет. Факти!

четете още на
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Михаела Филева
влезе в екипа
на Кока- Кола
в Костинброд
Михаела Филева се
включи в специален
проект на Кока-Кола
Хеленик в България,
чрез който стана част
от екипа на компанията и влезе в ролята
на търговски представител, финансист, ИТ
специалист и се включи
в производството на
емблематичните безалкохолни напитки в производствения център в
Костинброд.
“Определено Кока-Кола
Хеленик ме въвлече в
изключително кариерно преживяване! Приех
това предизвикателство, защото много
исках да разбера какви
са хората, възможностите за развитие и
атмосферата в голяма
международна компа-

ния. Най-ценното за
мен е, че се запознах
не само с работата на
различните отдели, но
и с уникалните професионалисти в тях,
от които научих много
и които със своето
позитивно отношение и
енергия ме накараха да
се почувствам част от
екипа“, споделя изпълнителката. В няколко
видеоклипа, част от интерактивната дигитална
платформа Discover
Coca-Cola Hellenic, всеки регистрирал се ще
влезе в света на КокаКола Хеленик в България, като същевременно научава повече за
компанията, забавлява
се с различни игрови
предизвикателства и
печели награди.
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СТАРТИРА ОТОПЛЕНИЕТО В СТОЛИЦАТА

„Топлофикация София”
стартира общото
включване на отоплението в столицата. То
ще бъде пускано поетапно – първо в детските
градини, учебните и
здравните заведения,
след това в жилищните сгради и накрая в
административните
сгради и за стопанските
потребители.
От дружеството напомнят на клиентите да
отворят на максимална
степен вентилите на

радиаторите си, за да
не се налага допълнително обезвъздушаване
на телата след пускане
на отоплението. Важно
е да се проверят и
електронните уреди за

дялово разпределение,
монтирани върху радиаторите. В случай, че
дисплеят им е угаснал,
трябва незабавно да се
потърси съдействие от
обслужващия топлинен

счетоводител.
Отоплението няма да
бъде включвано в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.
Затова е необходимо

2-ма независими са си
от ГЕРБ – районните
кметове на Панчарево
и Кремиковци, общо
стават 14 от 24

клиентите да приключат всички ремонти и
да напълнят източените
тръби и радиатори.
Абонатите, които желаят включване на отоплението в сградата на
по-късен етап, трябва
да подадат заявление
и решение от общото
събрание на етажната
собственост в обслужващия ги топлорайон.
За допълнителна
информация във
връзка с началото на
отоплителния сезон и
за въпроси, свързани
с топлоподаването,
клиентите могат да се
свържат с кол центъра
на компанията
на 0 700 11 111.

Н

ито един независим районен
кмет в София
не е независим.
БСП припозна районния
архитект Стефан Стефанов и го писа свой,
тъй като го и подкрепи.
В интерес на истината
трябва да кажем, че другите двама независими
са си от ГЕРБ.
В Панчарево, където до последно кметът Фандъкова
беше против да бъде издиган
Димитър Сичанов, но Партията се наложи, изборите
бяха спечелени от досегашния кмет на Бистрица – село
в района, също от ГЕРБ Николай Петров Гюров.
Същото се отнася за Кремиковци, където още на
първия тур се наложи Лилия
Донкова, която също е от
отбора на ГЕРБ – тя беше
подкрепена от управляващата партия в качеството
си на градски председател
на коалиционния партньор
СДС.
Така управляващата партия печели 60% от всички
„малки“ кметове, точно
33% остават за десницата
– Демократична България,
а 1/12 са червените.
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ИСКРА РАДЕВА СЪБИРА НАЙ-ГЛАСОВИТИТЕ ЗВЕЗДИ НА ПОП МУЗИКАТА
У НАС, ИЗВОЮВАЛИ ЗВАНИЕТО ЗЛАТНИТЕ ГЛАСОВЕ НА БЪЛГАРИЯ. НА
28 НОЕМВРИ В ПЪРВА ЗАЛА НА НДК ЩЕ ПЕЯТ ВАСИЛ НАЙДЕНОВ, МАРГИ
ХРАНОВА, ТОНИ ДИМИТРОВА, ГРАФА, ГЛОРИЯ, МИРО, ЯНКА РУПКИНА,
СТЕФАН ИЛЧЕВ, ТРИО УНИКАЛНИТЕ ГЛАСОВЕ, ДЕНИЦА КАРАСЛАВОВА
И МНОГО ДРУГИ. НА СЦЕНАТА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ СЪЩО АКТЬОРИТЕ ТОНЧО
ТОКМАКЧИЕВ И КАМЕН ВОДЕНИЧАРОВ. ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ ИЗВЕСТНАТА АКТРИСА ОРГАНИЗИРА ГОЛЕМИ КОЛЕДНИ КОНЦЕРТИ, НА КОИТО
КАНИ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ НИ МУЗИКАЛНИ ЗВЕЗДИ. МИНАЛАТА ГОДИНА
ТЯ ОСЪЩЕСТВИ СПЕКТАКЪЛА НЕЗАБРАВА В ПАМЕТ НА КОМПОЗИТОРА
ТОНЧО РУСЕВ, АВТОР НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ЩЛАГЕРИ.

10 чуждоезични
ленти ще се
борят за Оскар
производство, за първи
път ще имат право
всички членове на Академията. Филмите могат да бъдат гледани
и по стрииминг платформите, а не само в
киносалоните, както до
неотдавна беше задължително. Според нео-

Спектакъл
ще представи
най-доброто
от тв
предаването

Л

егендарното комедийно шоу Клуб
НЛО ще се
завърне на 20 декември – но не в телевизията, а в спектакъл в първа зала
на НДК. Публиката
ще си припомни любимите
актьори
Велко Кънев и Чочо
Попйорданов.
От
останалите ще се
появят Георги Мамалев и Антон Радичев. В шоуто Спомен
НЛО ще бъдат изпълнени някои от найпопулярните песни
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на НЛО и актуални
скечове. Спектакълът ще върне зрителите във времето
на хумористичните
предавания, с които
поколението на 90те години и техните
деца израснаха, споделят организаторите. Спомен НЛО
е по сценарий на Димитър Стоянович,
режисьор е Лъчезар
Аврамов, музиката
е на Стефан Димитров. Ще бъдат изпълнени стихове на
Недялко Йорданов и
Живко Колев.

КИАНУ РИЙВС ШОКИРА С НОВО ГАДЖЕ

фициална статистика,
20 процента от членовете на Академията
живеят извън Щатите. А според Deadline,
досега в категорията
чуждоезичен филм, се

>>ШЕРЦИНГЕР ЦЪФНА В
ПРЕГРЪДКИТЕ НА РОНАЛДО
Никол Шерцингер озари с
присъствието си наградите
на МТВ. Красавицата беше
заложила на впита червена
рокля, а по-късно се появи
и с черна рокля, съчетана
с дълги ботуши, които не
останаха незабелязани. Но
не тоалетите й накараха
феновете да говорят за нея.
41-годишната изпълнителка сподели селфи,
направено със звездата
на Ювентус Кристиано Роналдо, към което написа:
„Страхотно е да те видя
тази вечер, Кристиано.“На
събитието португалецът
беше в компанията на
любимата си Джорджина.

show@19min.bg

НОВИНИ

Клуб НЛО се завръща
ИСКРА РАДЕВА СЪБИРА ЗЛАТНИТЕ
ГЛАСОВЕ НА БЪЛГАРИЯ

Американската киноакадемия информира,
че вече не 9, а 10 чуждоезични ленти ще се борят за Оскар, а самата
категория ще се казва
най-добър международен филм. Да номинират продукциите, които не са американско
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е слушал гласът найвече на няколко от
ветераните, между
които винаги са Мерил Стрийп и Доналд
Съдерланд. 92-та церемония по връчването

на наградите Оскар ще
се проведе на 9 февруари в Долби тиътър в Ел
Ей. Основните номинации в 24 категории ще
бъдат обявени на 13
януари.

>>МИЛИЦА ГЛАДНИШКА С КОНЦЕРТ
ПО КОЛЕДА
Милица Гладнишка и Ангел
Заберски ще се впуснат във
вихрено коледно музикално
приключение с новия си общ
проект Christmas in Action.
Двамата подготвят атрактивна концертна програма,
в която ще вземат участие
някои от най-добрите родни
джазмени, обединени във
формацията Ангел Заберски октет. Това са Михаил
Йосифов, тромпет, Велислав
Стоянов, тромбон, Стоян
Янкулов-Стунджи, перкусии,
Борис Таслев, бас, Александър Логозаров, китара
и саксофонистите Димитър
Льолев и Арнау Гарофе. Към
вокалните изпълнения се

присъединяват и талантливите млади певици от трио
Тринити, със специфично
суинг звучене. Събитието ще
се състои на 17 декември от
19:30 ч. в зала България.

Преслава
заведе
Паола на
планина
Звездата на Пайнер
публикува в Инстаграм
снимка, на която позира в спортно облекло
с 1-годишната си дъщеря. От кадъра става
ясно, че дамите са на
поход в Стара планина.
Малката Паола, стояща
в туристическа раница
на гърба на майка
си, гледа право към
обектива, очаровайки
феновете на певицата.
Последователите на
брюнетката написаха
редица комплименти
под формата на коментари към двете. Дори
дуетната й половинка Галин, с когото пуснаха
песента Така ни се
пада, постави към фотографията емотикони
във формата на сърца.
Попфолк звездата преди броени дни отказа
да участва в големия
концерт на фирмата по
повод рождения ден
на ТВ Планета.

Актьорът Киану Рийвс присъства на бляскавото събитие Lacma Art +
Film Gala в Лос Анджелис, Калифорния, придружаван от художничката
Александра Грант. Двамата се държаха за ръце пред десетките камери
и това предизвика много коментари и хипотези в социалните мрежи.
46-годишната Грант и обичаният от поколения актьор се познават от
доста време. Книгата Ода за щастието включва събрани произведения
на Киану и илюстрации, направени от Грант. В 35-годишната си кариера
Киану Рийвс никога не е позирал с приятелка на червения килим. През
годините актьорът от Матрицата бе свързван с различни жени, сред
които Сандра Бълок и Аманда де Кадент.

ДЕНЯТ, В КОЙТО КЕНЕДИ УМРЯ С ТВ ПРЕМИЕРА
Денят, в който Кенеди умря ще има
своята премиера на 22 ноември от
22:55 ч. по Viasat History. Заснет на
места като Далас и Вашингтон, филмът
е ексклузивно издание за убийството
на Джон Кенеди. Свидетели споделят информация от първа ръка за
последните часове на американския
президент, довели до ненавременната

му смърт. От журналиста, прекарал
целия ден със семейството на Кенеди,
до медицинската сестра, проверила
признаците му на живот в болницата,
документалната поредица представя
ексклузивни интервюта и редки, въздействащи архивни кадри, които хвърлят нова светлина върху трагичните
събития през съдбовния ден на 1963 г.
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ХОРОСКОП

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

Упорството на Близнаците
бързо ще ги изведе до
желаните резултати.
Денят ще бъде наситен с
вълнуващи изживявания
за Лъвовете. Козирозите
постигат добри резултати.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Ако се задоволявате другите
да мислят и
решават вместо вас и се подчинявате
сляпо на техните истини,
не бива да се учудвате
ако не успявате да живеете живота, който дълбоко в себе си желаете.

Днес се
чувствате
спокойни и
уверени в
себе си, излъчвате ведрота,
която пленява околните.
Действията ви на работното място са точно премерени, което ще улесни всичко,
което правите.

Явно сте в
подходящото
настроение, за
това съсредоточете вниманието си
върху промените, от които се нуждае домът Ви.
За мнозинството от Вас
днешният ден е свързан
с парични постъпления.

Реално
преценявате
събитията и не
градите безпочвени хипотези. С това
привличате вниманието
на здравомислещите и с
общи усилия активността
ви се увенчава с добри
резултати.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Заниманията
ви с различни
дела днес ви
амбицират да се
изявите на желаното от вас
поприще. Обърнете повече внимание на въпросите,
които вълнуват близките
ви. Не подминавайте въпрос, който впоследствие
може да се окаже твърде
важен за вас.

Денят е наситен
с вълнуващи
изживявания.
Като израз на
внимание ще ви зарадват
с подарък или с нещо
по-специално. Ще се
събудят позабравени
чувства предизвикани от
интересна за вас личност

С точни и
навременни
действия днес
успявате да
се справите с нещо,
което Ви притеснява
от доста време. Хората
около Вас ще Ви бъдат
наистина благодарни за
нещата, които вършите.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Независимо от
затрудненията,
убедеността ви,
че сте на прав
път ще ви мотивира да
продължите, каквото
и да ви струва това.
Упорството ще ви изведе
бързо до желаните
резултати, ще подкрепя
духа и ентусиазма ви.

Професионалните Ви
качества ще
получат добра
оценка в средите, в които
се изявявате. Особено
доволни ще оставате от
развитието на финансовите Ви дела.

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 14°,
максималната 24°.
В Перник ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 10°, максималната 20°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;

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

Риби

Делата ви ще
се развиват
ускорено, но
заслугата си е
изцяло ваша. Приветливото ви и естествено
излъчване привлича
към вас подобни хора,
с които ще реализирате
целите си.

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

min: 9о max: 23о

Варна

София

Велико Търново

min: 14о max: 24о

min: 6о max: 19о

min: 7о max: 24о

Пловдив

Бургас

min: 14о max: 24о
min: 10о max: 20о

Най-голямата телекомуникационна компания в света Huawei разкри плановете
си да похарчи десетки милиарди долари в технодоставки от Европа през следващите 5 години, след като не бе отменено присъствието й в черния списък
на САЩ. В интервю, неслучайно дадено за френската официална агенция AFP
он Ърнест Лин Жанг, президент на предприемаческите активности за Западна
Европа, Huawei предупреждава, че това ще има директни последници
върху американските компании Qualcomm, Intel, Micron, Google. Huawei
купува от тях полупроводници, части, услуги за смартфоните и мрежовото си оборудване. Компанията вече увеличи доставките от КНР,
Япония, а сега и от ЕС, за да не допусне провал на своите планове, обясни
шефът във фирмата. Става въпрос за 5G-революцията, която китайците
осъществяват в момента и завладява целия свят, дори нас. Тя ще има
собствен европейски „облак“. Huawei вече доставя своето оборудване на
лидерите във Франция Orange group и Telefonica в Испания.

Изданието използва снимки от

min: 6о max: 17о

Перник

HUAWEI ОТНЕМА $40 МЛРД. БИЗНЕС НА US КОМПАНИИ В ЕС

e-mail: office@19min.bg

Русе

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 6°, а максималната 19° .

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
14°, максималната 24°.

Човешкото ви
отношение към
нечий проблем
ще ви спечели
последователи и с общи
усилия ще намерите решението му. В личните си
дела бъдете внимателни,
особено при подписване
на договори и споразумения.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес над страната
ще има променлива
облачност. Минималната температура
ще бъде 6°, а максималната 25°.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
8°, максималната 18° .

Стрелец

Прагматично
мислещи и
действащи, няма
да пропуснете
добра възможност за
изява. Заниманията Ви
с конкретна задача ще
дадат възможност и на
други да се включат,
показвайки с жеста си
отговорност за тях.

София 1000,

min: 8о max: 18о
Сандански

Кърджали

min: 7о max: 21о

min: 12о max: 21о
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ВРЕМЕ

MI5 има частично
пазена в тайна оперативна политика, която
позволява на агентите
на британската служба, като във филма за
Джеймз Бонд Разрешително за убийство, да
участват в сериозни
престъпления при запазен имунитет от
законово преследване.
Най-влиятелният британски вестник Гардиън разкрива това на
база съдебно решение
на специален секретен
трибунал, като добавя,
че в списъка на лицензираните престъпления са мъченията от
всякакъв вид и характер, както и убийствата.
Коалиция от адвокати
на различни организации
за човешки права запита съда относно законността и намаляването
на „правомощията“ на

Не е само
на филм, MI5
дава лиценз
за убийство на
агентите си
агентите.
Оказва се, че не само
на филм, действа така
наречената Трета директива – указател, който посочва разрешените
от нея, макар забранени от закона на всички
поданици на кралицата
криминални прояви. Ужа-

сяващите подробности
за конкретното прилагане на въпросната
директива обаче засега
остават неразкрити от
държавата и нейните
служби.
По данни на полицията, извадени в делото
от единия от адвокати-

те, се цитират 20 души,
чиито казуси са станали жертви на убийства,
отвличания, мъчения
и насилие от различен
характер по разработки на подозирани в съпричастност към ИРА.
Досега органите на реда
и прокуратурата не са

имали право да ги разследват като престъпления.
Някои свидетелства
по делото бяха гледани
при закрити врата, поради зловещия характер
на разказваното. Жертвите далеч не са само от
ИРА.
Страховит
пример
е убийството на белфасткия адвокат Пат
Финюкейн през 1989 г. Но
разглежданите от съда
по делото в момента
казуси са за престъпления, извършени след 2000
г. При никой от тях MI5
дори не се е опитал да
спази или да защити човешките права, което по
идея е големият смисъл
на една служба на държавата, чиято власт произтича от хората.
В този смисъл, според
правозащитниците. Европейската конвенция
за човешките права не
позволява на MI5 подобни неща, а тя стои
по-високо от всички национални закони.
В отговор Мая Фоа,
директор, съобщава:
„Нашите тайни служби играят жизненоважна роля в запазването
на сигурността на
страната. Не казваме,
че не бива да има граници в дейността им в
пределите на държавата. Работа на правителството е да изясни
къде точно да се прокарат тези граници“.
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КОБРАТА:
По добър
съм от
Букър във
всичко
Кубрат Пулев смята, че превъзхожда
следващия си съперник Райдел Букър във
всичко. Българинът

ще се качи на ринга
срещу американеца
в неделя сутринта в
Калифорния.

„Играл съм с много по-добри боксьори, много по-опитен
съм и във всичко съм

много по-добър от
Букър. Сега съм концентриран само върху този мач, това е

единственият ми фокус. Чак след това ще
гледам мача на Руис
и Джошуа и ще видим
какво ще се случи“, заяви Пулев пред Нова.
Българинът е официален претендент
на Международната
боксова федерация
(IBF) и очаква да
има мач за световната титла до средата на следващата година.
„Няма как някой да
ми отнеме правото
да бъда главен претендент за шампионската титла, тъй
като си има правила
по случая и те трябва да се спазват“,
каза Пулев.

61:32 УДАРА В ПОЛЗА НА БАГАТА ПРИ
ЗАГУБАТА МУ НА UFC 244
Почти двойно повече
удари от противника си е
пласирал Благой ИвановБагата в мач от галата на
най-авторитетната ММА
верига UFC в Ню Йорк.
Пред 23 000 зрители в
прочутата зала Медисън
Скуеър Гардън, сред
които и президентът
на САЩ Доналд Тръмп,
двама от тримата съдии
взеха спорното решение да дадат победата
на представителя на
домакините Дерек ЛуисЧерния звяр.
Статистиката показва, че
ударите в трите рунда по 5
мин са 61:32 в полза на Багата. Освен това българинът свали 3 пъти на земята
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съперника си. При тези
случаи Иванов се опита
да му направи гилотина и
веднъж бе много близо до
приключване предсрочно
на мача.
От своя страна Луис успя
само един път да свали
на земята Багата. Според
usatoday.com Черния
звяр е имал повече удари,
които са донесли сериозни
последствия, и това е
накарало двама от съдиите да му дадат победата.
Загубата бе трета в ММА
кариерата на Багата. Той
има и 18 победи. В UFC
статистиката на българина е 2/2. И двете загуби
на Иванов дойдоха след
съдийски решения.

22-МА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛИСТИ ЗАПОЧНАХА
МАЧ ОТ РОДНОТО ПЪРВЕНСТВО
Ботев Враца и
Витоша Бистрица
изиграха най-българският мач в
родния футболен
шампионат. Двата
отбора започнаха
срещата без нито един чужденец в стартовите си състави. За
първи път от много време насам на терена бяха 22-ма българи. Самият мач завърши 1:1. Любопитен е фактът, че дори и
при шестте смени на двата отбора също бяха пуснати родни
футболисти, а и треньорите на двата тима са българи.

Новият Арбат
е стилен и
наистина руски
ресторант
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София, също като Москва има стар и нов Арбат – само че при нас
не са улици, а ресторанти. Новият ресторант Арбат е точно срещу
руската църква – каква по-добра локация за такъв тип заведение. И,
понеже е посещаван и от истински руснаци, освен от депутати, професори, бизнесмени, това е гаранция за добрата и действително руска кухня. Дори да си вземете само борш, който естествено се сервира със сметана, ще останете доволни. Всички задължителни неща
от руската кухня с нейните дъщерни – украинска, грузинска, арменска, са събрани в менюто – от пелмените и варенниките до
котлетите. И до десертите, разбира се. Понеже обстановката е
елегантна, а музикалният фон е от последните актуални руски мелодични хитове, обедите и вечерите се превръщат в удоволствие.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

Ул. Сияние далеч от Северния
полюс между Хитър Петър и
Златната ябълка

В периода, когато на северния пояс небето се украсява
в причудливи карски, както
софийско небе преди залез
в понеделник, решихме да
обърнем взор към една улица
в нашия милионен град с тематично в тази връзка название.
Казва се сияние. И се простира
между две улици с не по-малко
оригинални названия: Хитър
Петър и Златната ябълка, на
които отделно ще се спрем.
Улицата дори не е в северната,
а е в южната част на София.
Най-забележителното на нея
еАнгло – американското училище. Иначе прилича, ако пък
заемем щатския стил, на път в
прерията.

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 /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Неупиваема чаша документален филм /България, 2019г./,
режисьор Румяна Ангелакова
14.00 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
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/17 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Равносметките на прехода:
Силовата редакция на прехода
документален филм /България,
2014г./, режисьор Милена
Гетова
00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.25 Съкровище в двореца тв филм
/17 епизод/п/
03.35 Библиотеката /п/
04.35 Днес и утре
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.4 еп.12
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.49
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.4
16.00 „Клиника на кораловия остров“
- сериал, еп.9
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ТВ ПРОГРАМА
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, еп.5
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ - сериал,
еп.16
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.2
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 12 /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 „Женени с деца“ - сериал, сезон
4, 2 епизода
17.00 „Крепост: Отново зад решетките“ - екшън-фантастика с уч.
на Кристоф Ламбер, Лиз Мей
Браз, Уили Гарсон, Пам Гриър,
Дейвид Робърсън и др.
19.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 4
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 1
22.00 „Спасителен отряд“ - екшън с
уч. на Майкъл Дудикоф, Кери
Хироюки Тагава, Тарин Търнър,
Джаклин Обрадорс, Дейвид
Бари Грей, Чанън Ро и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос Ан-

джелис“ - сериал, сезон 5 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.00 „Национална лотария“ /п/
KinoNova
05.50 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
06.50 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 9
08.50 „Силата на обещанието“ - драма
с уч. на Ким Дилейни, Ким Дилейни, Джаред Ейбрахамсън,
Сара-Джейн Редмънд, Пол
МакГилиън, Макензи Портър
и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Ключът към моето сърце“
- романтичен с уч. на Триша
Хелфър, Джей Ти Ходжис, Марк
Луц, Кристина Росато и др. /п/
14.00 „Омагьосване“ - романтична
комедия с уч. на Никол
Кидман, Уил Фарел, Шърли
Маклейн, Майкъл Кейн, Стив
Карел, Джейсън Шуорцман,
Кристин Ченоует, Хедър Бърнс,
Джим Търнър и др. /п/
16.10 „Идалго: Океан от огън“ - приключенски екшън с уч. на Виго
Мортенсен, Омар Шариф, Луиз
Ломбард, Зулейка Робинсън,
Джей Кей Симънс и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15
21.00 „Два патлака“ - екшън-комедия
с уч. на Марк Уолбърг, Дензъл
Уошингтън, Бил Пакстън, Пола
Патън, Едуард Джеймс Олмъс,
Джеймс Марсдън, Фред Уорд
и др.
23.10 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15 /п/
00.10 „Последното лице“ - драма с
уч. на Чарлийз Терон, Хавиер
Бардем, Жан Рено, Адел Ексарчополус, Джаред Харис, Денис
Нюман, Хопър Пен и др.
FOX
05.15 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 2
06.00 Последният мъж на света първи сезон, еп. 4
06.20 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 1
06.40 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 2
07.05 Малкълм - трети сезон, еп. 5
07.35 Малкълм - трети сезон, еп. 6
08.00 Престъпления от класа четвърти сезон, еп. 14
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 1
09.50 Кости - втори сезон, еп. 13
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 6
11.40 Кръв и съкровища, еп. 8
12.30 911, еп. 3
13.30 Магнум, еп. 17
14.25 Касъл - втори сезон, еп. 13
15.15 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 2
16.10 Престъпления от класа четвърти сезон, еп. 15
17.10 Кости - втори сезон, еп. 14
18.05 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 3
18.35 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 4
19.00 Малкълм - трети сезон, еп. 7
19.30 Малкълм - трети сезон, еп. 8
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 7
21.00 Кръв и съкровища, еп. 9
22.00 Риф Брейк, еп. 3
22.55 Магнум, еп. 18
23.50 Касъл - втори сезон, еп. 14
00.45 Малкълм - трети сезон, еп. 7
01.15 Малкълм - трети сезон, еп. 8
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 2
02.30 Американците - четвърти сезон,
еп. 12

03.10 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 5
04.05 Кости - втори сезон, еп. 14
04.50 Последният мъж на света първи сезон, еп. 4
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.7, 8
08.00 „Чудо сред ледовете“ биографичен, драма (САЩ,
Великобритания, 2012), режисьор Кен Куопис, в ролите: Дрю
Баримор, Джон Кразински,
Джон Пингаяк, Тед Дансън, Тим
Блейк Нелсън, Кристен Бел,
Шей Уигъм, Винеса Шоу и др.
10.15 Телепазар
10.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5 еп.9, 10
12.45 Телепазар
13.00 „Тайният живот на вторите
съпруги“ - романтичен, драма
(тв филм, Канада, САЩ, 2008),
режисьор Джордж Менделюк,
в ролите: Андреа Рот, Брайън
Макнамара, Дан Пейн, Лора
Солтис, Джил Морисън и др.
15.00 „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.
16.45 „Хотел за кучета“ - семеен,
комедия (Германия, САЩ,
2009), режисьор Тор Фройдентал, в ролите: Ема Робъртс,
Джейк Остин, Лиса Кудроу, Дон
Чийдъл, Кайла Прат и др.
18.45 Телепазар
19.00 „Макс Пейн“ - екшън, криминален (Канада, САЩ, 2008),
режисьор Джон Мур, в ролите:
Марк Уолбърг, Мила Кунис, Бо
Бриджис, Кристофър БриджисЛудакрис, Олга Куриленко,
Крис О`Донъл и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „От глупав по-глупав: Завръщането“ - комедия (САЩ, 2014),
режисьори Боби Фарели и
Питър Фарели, в ролите: Джим
Кери, Джеф Даниълс, Лори
Холдън, Катлийн Търнър, Анджела Кереч, Роб Ригъл и др.
23.15 „Ловци на глави“ - трилър,
екшън, криминален (Норвегия,
Швеция, Дания, Германия,
2011), режисьор Мортен
Тилдум, в ролите: Аксел
Хени, Синьове Макоди Лунд,
Николай Костер-Валдау, Айвин
Сандер и др. [16+]
01.15 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.9, 10
03.30 „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+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Кралска палитра - 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 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /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 Операция История - предаване с Росен Петров /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
/п./
04.10 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок
с Живка Попатанасова и
Христо Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Insider с Бисер Варчев /п./
14.30 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /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 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
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 Енергетиката на Африка - док.
поредица на Bloomberg
23.30 Жените на Африка - док.
поредица на Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок
с Живка Попатанасова и
Христо Николов /п./
02.00 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
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Двор. Рок. Чар. Лак. Фа. Филолог. Тек. Тас. Номера. Ре. Елини. Лола. Смил. Акт. Окото. Ал. санитар. Отит. Никола. Авала. Аран.
Отвесно: Доктор Куин лечителката. Маргаритка. Ала. Отлив. Рама. Касио. Дросел. Та. Нето. Лвов. Лаос. Адресант. Аполони. Кана. Отговори. Арагон. Они.
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Бате Гошо:

На крива щанга
Космосът й пречи.

Соня Колтуклиева

ЗА 1 МИЛИОН

Уникален по рода си 140-годишен куфар Louis
Vuitton бе открит от колекционери в дома
на пенсионери от украйнското село Мохнач
в близост до Харков. Старците съхранявали
царевица в струващия €500 000 култов
дизайнерски предмет. Възрастните съпрузи
споделиха, че „сандъкът“ е запазен от тях
след края на Втората световна война и са
обмисляли скоро да го изхвърлят. За щастие
колекционери открили уникалната находка и
предложили на пенсионерите 1 милион лева,
за да го откупят.

>>СУДОКУ
лесно

умерено

Ходих по магазините.
Разгледах цените!!! Сега
не знам как да кажа на
децата, че Дядо Коледа
умря
:) :P :D
Турчин продава чехли
за сексуална потентност.
Идва клиент и иска да
ги пробва. Обува ги и
веднага награбва продавача. Той го отблъсква и
му вика:
- Сус, бре, ефенди, обул
си ги наобратно…
:) :P :D
Мъжете лъжат жените
по-често. Жените лъжат
мъжете по-добре.
:) :P :D
Мъжете не сме по
силните думи. Понякога
нашето любовно признание може да звучи и
съвсем просто:
- Без теб не мога да си
намеря чорапите!
:) :P :D
Адам пита Ева:
- Хайде, скъпа, ще се
съблечеш ли сама или
да чакам есента, за да ти
окапе листото?

:) :P :D
Остават още три къпания до Нова Година!
:) :P :D
Като видя човек с много
як таблет или лаптоп,
винаги се сещам за
детството си: този, който
имаше най-хубавата топка, той най-зле играеше
футбол!
:) :P :D
СПЕШНО!
Много моля човекът,
който тази сутрин си
изгуби iPhone 11, да
спре да ми звъни на
новия ми телефон!!!
:) :P :D
След като в часовете
по физическо ще се
изучава ръченица,
някак си е нелепо в
часовете по химия да
не се изучава варене
на ракия.
:) :P :D
Телевизионерите не
гледат телевизия по
същата причина, по
която колбасарите не
ядат колбаси. Гади им се
от продукцията!

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

