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Кибервицето Марияна Николова се похвали със срещата
си с френския президент Еманюел Макрон:„По време
на официалната вечеря, чийто домакин беше китайския
президент Си Дзинпин, по повод второто издание на
Международното изложение за вносни стоки в Китай,
разговаряхме с френския държавен глава. Президентът
Еманюел Макрон ме увери в топлото си отношение
към българския народ и сподели, че е приятел на
страната ни“, съобщи във Фейсбук лично Николова.

54% от хората по света
ползват интернет

Тазгодишният октомври е най-топлият,
регистриран някога

Франция забрани на учениците под 15 г. да носят
мобилните си телефони в училище

60% от учителите у нас се определят като
демотивирани и изхабени

Улица Сезам навършва 50 г.

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Това е краят за bTV и системата,
закани се Слави
на телевизията.
Първоначалният
електорален плам обаче не е толкова силен.
През 2018г. за потенциален политически
проект на Слави биха
гласували 22%, а през
септември т.г. подкрепата спадна до
8,3%. Така или иначе
Няма такава държава излиза като четвърта политическа
сила с резултат, близък до този на ДПС.
По всичко личи, че
сега дългия поход към
политиката на Слави

О

ще на втория ден на
собствената
си
телевизия Слави Трифонов я
използва, за да пусне
гръмко послание. „Сложих началото на края
на bTV и политическата система”, заяви
шоуменът в пилотното предаване на Иван
Кулеков по ТВ 7/8. В
случай, че зрителите
не са разбрали посланието от първия
път, той утвърдително го повтори.
Едиснтвеното сигурно е, че с въпросната
реплика е положено началото на агитацианната кампания около
Няма такава държава.
Очаквано медията ще
стане трибуна за новия политически проект на шоумена и екипа му.
Заканите на Слави
по отношение на политическата система
не са нови. Последните
години на екипа минаха във фактическа

Танева поиска
още 10 млн. лв.
за заплати

Очаквано ТВ 7 / 8 ще играе
ролята на агитационен рупор
кампания и активна
подготовка за щумрмуване на НС. Амбициите на Трифонов за
навлизане в политиката станаха очевидни
още след прословутия
му референдум, следван от концерт на

Орлов мост, който
беше вял опит да се
повтори митинга на
СДС от 1990г. Последва кастинг за политици, който завърши
глухо. Вероятно част
от набраните кадри
ще запълват бройки в

>>“АЛТЕРНАТИВАТА” КАНАЗИРЕВА ГУБЕРНАТОР НА ПЛОВДИВ

Бившият изключен член на ГЕРБ и уж пловдивска „алтернатива" на партията Дани Каназирева става областен управител, постанови МС. Тя ще заеме мястото на
новоизбрания кмет Златко Димитров, който бе този
пост. Припомняме, че на тези избори Димитров беше
издигнат от ГЕРБ. Каназирева също влезе в битката за
кметския стол ис претенциите да бъде алтернатива
на управляващата партия. Но остана на трета позиция.
Тя вкара петима общински съветници в местния
парламент, начело с нея. Очаква се те да станат патерица на управляващото мнозинство, за което са
нужни 26 гласа. Групата на ГЕРБ е от 17 съветници.
Междувременно за поста се готвеше досегашният
градоначалник Иван Тотев, но той изобщо не е бил
предложен. Тотев бе губернатор преди двата си кметски
мандата.

бъдещите партийни
структури. За всички
тези проекти той използва шоуто си и ресурса на същата bTV,
която сега се закани
да заличи, като някой
враг с партиен билет.
"От позицията, в коя-

то сме сега, ние не
можем да направим повече”, заяви Слави при
напускането на телевизията, в която работи почти 20 години.
"Не се чувстваме част
от медийната среда. Бихме искали тази
среда да е друга", каза
още шоуменът тогава.
Като намекна, че не
търси просто смяна

Атака: Отменете Закона за социалните услуги
"Внасяме законопроект за отмяна на
Закона за социалните услуги", заяви
депутатът Десислав Чуколов от Атака. Според Чуколов вносителите му
са „водени от интереси, обслужващи
интересите на частни фирми и НПОта”. Той настоя за поемане на отговорност от страна на вносителите в
лицето на зам.-министъра на труда
и социалната политика Султанка
Петрова от квотата на ВМРО.
Припомняме, че законът влиза в
сила от януари 2020г. Чуколов също
посочи, че има достатъчно време до
януари, в което той и колегите му от
Атака ще настояват за отмяната му.
Той бе категоричен, че със Закона за

социалните услуги тези грижи се
"аутсорсват" на неправителствени
организации, финансирани от
чужбина и частни фирми, с което
трайно се променя социалната
сфера в България. Освен това с
преходните и заключителните
разпоредби на въпросния закон,
се променят други 29 в тази сфера.
"С приемането на този закон
извеждането на дете може да
стане по сигнал, включително и
анонимен", алармира Чуколов.
"Това е нещо, което засяга всички
български граждани, всички
семейства и всички родители",
каза още той.

„Министерството на земеделието и горите (МЗХГ)
подкрепя Закона за държавния бюджет, но предлагаме
да се увеличат разходите
за персонал с 10 млн. лв.”,
заяви министър Десислава
Танева по време на дебата
по проектобюджета за
2020 г.
"МЗХ подкрепя така предложения бюджет. По отношение на чл. 23 от Закона,
предлагаме да се увеличат
разходите за персонал с
10 млн. лв. за сметка на
намаление на разходите за
издръжка с 8 млн. лв. и капиталовите разходи с 2 млн.
лв.", обясни министърът.
Припомняме, че в МЗХГ над
17 000 души са заети на
щат, сочи Годишният доклад
на БАН. Това е най- голямото
министерство по брой заети,
брой административни и
други звена на подчинение
на министъра към икономическия блок на МС.
Напомняме, също, че Бюджет 2020 вече предвижда 10% увеличение за
заплатите на чиновниците
у нас. Подобен бонус вече е
имало и в началото на т.г.

и компания е решаваща фаза. Телевизията,
която ще бъде агитационен рупор вече е на
кабела, а от екипа му
са подали документи
за регистрация на партията в съда. Засега
обаче всякакво идейно
съдържание на проек-

та Няма такава държава остава потулено
в мрак, точно като
студиото на новото
шоу на Трифонов.
Сценаристът Тошко
Йорданов, който подаде документи за регистрирането, отказа
да коментира в кой
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политически
спектър ще се позиционира партията, както
и дали ще се коалира
с Мая Манолова, която бе първият гост
в новата телевизия
на Слави 7/8. Остава отворен въпросът дали проектът
няма да се окаже
поредната патерица на управляващите от ГЕРБ или пък
ще бъде опозиция на
властта?

БОРИСОВ ПОПЪЛНИ КАРТА ЗА ДОНОРСТВО
Премиерът Бойко Борисов и министри попълниха карти за съгласие за
донорство. В началото на редовното
заседание на МС министърът на здравеопазването Кирил Ананиев раздаде
на министри част от 50-те хиляди
карти за съгласие за донорство на органи, които здравното министерство
разпространява. „1151 души у нас се
нуждаят от трансплантация, съобщи
здравният министър Кирил Ананиев”, в началото на правителственото

заседание.
„Аз съм го направил вече. Някои говорят, че от предразсъдъци донорството
не изобщо развито в България. Аз
бих поставил въпроса по друг начин.
Успешна донороска кампания или
операция - част от теб продължава да
живее. Не само спасяваш живот, но
и част от теб продължава да живее.
Какъв е проблемът с предразсъдъците
- никакъв. А в същото време 1000 и кусур човека чакат”, посочи премиерът.

СЪДЪТ ПОДКРЕПИ АНТИВАКСЪРИТЕ
Неваксинирани деца
могат да ходят на детска
градина, а забраната за
това е дискриминация,
постанови Сливенският административен
съд. В мотивите на
решението се изтъкват
доводи, сходни с тези
на организациите на
антиваксърите. Според
съдиите неваксинираните деца не можело да
бъдат опасни за остана-

лите и да им пренесат
зарази.
Решението е взето по
повод сина на сливенския свещеник Евгений
Янакиев, един от найактивните антиваксъри
и баща на 9 деца. Синът
му бил изгонен от детската градина, защото
не е ваксиниран, а детските помощи на отеца
били спрени. Комисията
за защита от дискри-

минация се произнесе,
че детето на Янакиев
не е дискриминирано
от държавата, заради
което пък той се обърна
към съда.
Според съдиите решението на комисията е
необосновано и те го
отменят, защото нямало
разлика между децата,
които умишлено са без
ваксина, и тези, които
имат противопоказания.
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НС търси нов шеф
на Антикорупция
НС прие процедурни правила за избор на наследник на
Пламен Георгиев в ръководството на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ).
Комисията се състои от
петима членове - председател, зам.-председател и
трима други членове.
За шеф на Комисията се
избира български гражданин с високи професионални и нравствени
качества, който има висше
юридическо образование
и най-малко 10 години
юридически стаж. Парламентарните групи ще имат
14 дни да предложат свой
кандидат. Изслушването на
кандидатите се провежда
на открито заседание на комисията, което се излъчва в
реално време чрез интернет
страницата на НС. От кандидатите се изисква да представят концепцията си за работа.
Те ще отговарят на въпроси в
Комисията за борба с корупцията. За избран ще се смята
кандидатът, получил повече
от половината от гласовете
на присъстващите народни
представители.
Припомняме, в началото на
октомври Пламен Георгиев
депозира оставката си като
прокурор и съобщи, че заминава като български консул
във Валенсия в средата на
октомври. До това се стигна,
след като името му се оказа
замесено в скандала с имотите
на властта. Пословичните
терса и незаконно барбекю на
Георгиев станаха причина той
да изгуби поста си в България.

Полфрийман стана пастор
Излежалият присъда за
убийство Джок Полфрийман се превърна в
пастор, съобщи България
днес. Той е изнесъл дълга
лекция в евангелистката
църква Мисията. Близо
едночасовата беседа е
водена от австралиеца
на фона на приглушена
музика и светлина.За провеждането на беседата
става ясно от почти едночасово клипче, качено
от църквата в канала за
видеосподеляне Ютуб.

От клипа не става ясно
къде е проведена проповедта, но вероятно това
е в столичния квартал
Младост 1, където е
офисът на църквата.
Припомняме, че в края на
2007 г. Полфрийман уби
студента Андрей Монов
в центъра на София. Т.г.
Софийският апелативен
съд го освободи предсрочно Джок. Австралиецът е излежал 12 години
от 20-годишната си
присъда.
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ДО 3000 ЛВ. ЩЕ Е ГЛОБАТА ЗА ЧЕТВЪРТО ПРАСЕ В ЗАДНИЯ ДВОР
ОТ 300 ДО 3000 ЛВ. СЕ ПРЕДВИЖДА ДА
БЪДЕ ГЛОБАТА ЗА СТОПАНИН, КОЙТО
ОТГЛЕЖДА ЖИВОТНИ В ОБЕКТ, НЕРЕГИСТРИРАН ПО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ
ЗАКОНА РЕД. ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА ДОМАШНИТЕ СТОПАНСТВА. ЗА ФЕРМИТЕ
САНКЦИЯТА ЩЕ Е ОТ 1000 ДО 4000
ЛВ. УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СА
ДОСТА УТЕЖНЕНИ, МАКАР САМАТА ТЯ
ДА Е БЕЗПЛАТНА. НЕОБХОДИМО Е ДА
СЕ ПРЕДСТАВИ НОТАРИАЛЕН АКТ ИЛИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ,
КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ КМЕТСТВОТО

НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО. ОТПАДА
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СТОПАНИТЕ ДА ПОДАВАТ ЛИЧНО ЗАЯВЛЕНИЯ В ОБЛАСТНАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ХРАНИТЕ. ТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ
ДОКУМЕНТИ В КМЕТСТВОТО.
ОТКАЗ НА СТОПАНИ ДА УНИЩОЖИ
БОЛНИ ЖИВОТНИ, АКО ВЕТЕРИНАРНИТЕ ВЛАСТИ СА РАЗПОРЕДИЛИ
ТОВА, ЩЕ СЕ НАКАЗВА С ДО 1000 ЛВ.
ПРИ ПЪРВО НАРУШЕНИЕ И ДО 3000
ЛВ. ПРИ ПОВТОРНО. ЗА ФИРМИТЕ
САНКЦИИТЕ ЗАПОЧВАТ ОТ 3000 ЛВ.

ДО 5000 ЛВ. ПРИ ВТОРО ПРОВИНЕНИЕ.
ГЛОБИ ГРОЗЯТ И ВЕТЕРИНАРНИТЕ
ЛЕКАРИ. В ОБЕКТИТЕ ОТ ТИП ЗАДЕН
ДВОР ЛЕКАРИТЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ
ДА ДИАГНОСТИЦИРАТ И ЛЕКУВАТ
БОЛНИТЕ ЖИВОТНИ, КАКТО И ДА
ИЗВЪРШВАТ НАДЗОР, КОНТРОЛ И
ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО
ЖИВОТНИТЕ. АКО ВЕТЕРИНАРИТЕ НЕ
ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ,
ТЕ ЩЕ СЕ САНКЦИОНИРАТ ОТ 400 ДО
2000 ЛВ., А ПРИ ПОВТОРНО НАРУШЕНИЕ - ДО 4000 ЛВ.

Хванаха 540 телефона
в Софийския затвор
540 телефона са били открити в Софийския затвор,
съобщава Нова след една от
последните проверки в найголемия затвор у нас. Не
всички обаче са били намерени и иззети.
Между 300 и 500 лева
струва на затворник да
получи мобилен телефон
зад решетките, обясниха
разследващи.
„Откривани са мобилни телефони от надзорния
състав, както в кутии от
натурални сокове, така и в
хлябове, които са изпечени.
Вкарвани са и тъй наречени нанотелефони, които на
пръв поглед изглеждат като
часовник или огърлица”, разказва Ангел Кънев, прокурор,
който контролира арестите в София. Действително
няма как тези вещи да влязат в килиите на задържаните лица без участие на
лица от надзорния състав,
допълва той.
„Това е един сериозен проблем пред нашата система.
Между другото, такъв проблем има в цял свят”, коментира Николай Проданов,
зам.-министър на правосъдието.
Затворници, които отказаха да застанат пред камерата на Нова, обясниха,
че тайници на надзиратели,

Между 300 и 500 лева струва да
си вкараш GSM зад решетките
които търгуват с телефони, има в двора на Софийския затвор.
„Броят на служителите,
замесени в такива практики, е нисък. Прави се обиск с
допотопна техника, преминава през металдетектор и
ръчен металотърсач”, казва
Ивайло Григоров, председател на ССЗБ.
По подобие на МВР, и в
Министерството на правосъдието са създали звено,
което ще бори вътрешната

корупция.
Най-лесно за вкарване на
нещо забранено се оказвало
през болницата на Софийския затвор. Неотдавна,
при обиски там, разследващи откриха телефони,
сим карти, вафли, салами,
медикаменти на Димитър Желязков, по прякор
Митьо Очите, както и на
Миню Стайков.
Има и други варианти. На
ареста на ул. Майор Векилски, както и при затвора

имаме една ограда, която
спокойно може да бъде преодолявана и е преодолявана
включително с дронове”, допълва Кънев
Загадка за затворническите власти и до днес остава
как преди година Владимир
Пелов се е сдобил с пистолет,
за да избяга от Софийския
затвор. Престъпления обаче
се извършват и отвътре.
"Основният проблем е,
че престъпници продължават да правят опити да
вършат телефонни измами от местата за лишаване от свобода" изрази мнение прокурор Ангел Кънев.
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„Бюджетът на Държавното обществено
осигуряване, фонд Пенсии е увеличен с близо
730 млн. лв. Като краен ефект те дават
увеличение на средната пенсия с около
26 лв., минималната
пенсия – с около 14
лв., а социалната за
старост – малко над
8 лв. Независимо от
значителния ръст на
средствата в ДОО,
трудно можем да
разчитаме на значително повишаване на
пенсиите“, заяви пред
БНР председателят
на социалната комисия в парламента д-р
Хасан Адемов.
Според него въпросът за преизчисляването на пенсиите е
една от възможните
мерки, около която
трябва да се търси
консенсус между парламентарно представените сили. За целта
трябват 500-600 млн.
лв. допълнително.
„Бюджетът на ДОО
на практика не решава
нито един от сериозните проблеми на пенсионната система, една
част от тях даже се
задълбочават. По-голямата част, да не кажа
всички фондове, са на
дефицит, независимо
от предприетите мерки през 2015 г., финансовата стабилност на
пенсионната система
не се подобрява с очакваните темпове“, обясни Адемов.
Той напомни, че към
края на 2021 г. родените жени след 1960 г. на
практика трябва да
получат първите допълнителни пенсии от
универсалните пенсионни фондове.
Това означава, че
Народното събрание
трябва да приеме
уреждането на фазата на изплащане във
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И ДПС иска преизчисляване
на пенсиите след БСП
Още няма закон за
допълнителното
осигуряване, а
първите му абонати
скоро трябва да
започнат да си вземат
парите, алармира
шефът на социалната
комисия и бивш
ресорен министър
д-р Хасан Адемов
фондовете на задължителното допълнително пенсионно осигуряване.
На този етап няма
внесен законопроект.
Има изготвен, около който има консенсус между социалните
партньори, дружествата за допълнително
пенсионно осигуряване,
Министерство на финансите, КФН, каза Хасан Адемов.
„Надявам се в началото на следващата година този въпрос да бъде
окончателно решен“,

посочи той.
Председателят
на
социалната
комисия
коментира и предложената възможност от
НОИ да има пенсионни
фондове, в които вложителите да управляват
парите си.
Многофондовата система, при която има
възможност за избор
на осигурените лица на
инвестиционен портфейл, е обсъждана многократно,
подчерта
той и обясни защо сега
отново е отхвърлена
идеята:

„Трудно можем да
разчитаме за това, че
осигурените лица могат да имат информиран избор за това какво
представляват т.нар.
мултифондове.
Необходима е разяснителна кампания, за
да може тази система,
която дава възможност за по-висока доходност, да е ясна. Ако
се предпочете рисков
инвестиционен портфейл, възможността за
по-голяма доходност е
налице.
Ако
предпочетеш

консервативен
или
балансиран,
тогава
трудно може да се
разчита на по-висока
доходност. Инвестиционният риск се поема от осигуреното
лице, а не от пенсионно-осигурителната
кампания – това е големият проблем.
В
задължителното
допълнително пенсионно осигуряване инвестиционния и демографския риск се поема
изцяло от пенсионноосигурителните дружества“, обясни Адемов.

6

ГРАДСКА

П

оетична вечер
с най-обичаните стихове на
големия български поет и писател Любомир Левчев се състоя в
шеста зала на НДК. Рециталът Звездопът събра
десетки близки, приятели, колеги и почитатели на автора, който ни
напусна през септември
тази година.
Едни от най-емблематичните творби на
Левчев прозвучаха с неговия глас, както и в
интерпретацията на
актьора от Народния
театър Валентин Ганев. Специален подарък
за всички гости беше
изпълнението на легендарния вокалист на група Сигнал Йордан Караджов на песента Да те
жадувам, написана по
стихотворението
на
Любомир Левчев Недопустимост от 1967 г.
Събитието беше открито от издателите на
писателя Виктория Бисерова, управител на Ентусиаст, и Иван Гранитски, член-кореспондент
на БАН и собственик
на издателство Захарий Стоянов. Виктория
Бисерова сподели с присъстващите историята
около публикуването на
третия роман от спомени на Левчев Панихида за
мъртвото време.
Сред гостите на събитието бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на София Йорданка
Фандъкова, шефът на
ГЕРБ в СОС Малина Едрева, Антон Дончев, Тошо Тошев, Валентина Радинска,
ексминистър Георги Йорданов, Любен Дилов-син,
Стефан Мавродиев.

www.19min.bg
soa@19min.bg

Фандъкова и Йотова
почетоха Левчев
на галавечер в НДК
Отново прозвучаха най-емблематичните
творби на грандиозния поет

БНР. Тя събра интернационална компания,
за да отбележи празника, както се беше
погрижила и за дегустацията на ястия и
напитки от няколко национални кухни заради своя празник. Уникални изпълнения

на живо с гайда и на Мой свят на Дими от
Сленг, изпълнен от дъщеря му Дара бяха
музикалните подаръци на домакинята към
нейните гости – пътешественици, знаменитости, посланици, журналисти.

soa@19min.bg

3 години тормоз
върху 19’ от НАП
7.11.2016 г. От блокирането на сметките на основната рекламна агенция, през
която идват приходите на 19 минути разбрахме, че властта
ни е открила война.
В същия ден трябваше да получим одобрените от ЦИК 27
240 лв., които инициативни комитети за
президентските избори и референдума бяха
похарчили за реклама
при нас. И до днес не
сме ги получили, за
което водим дела, а
лихвите се трупат
и сумата отдавна е
над 30 000 лв. Трябваше да получим и кредит за 60 000 лв. Раз-

читаха, че като ни
спрат 87 240 лв., ще
убият 19 минути. И
това им беше втори
опит – първия беше
през 2009/10 г., малко
след като ГЕРБ дойде
на власт. Пак с НАП
и пак неуспешно.
Започнаха се 10 ревизии и проверки, които при срок 3 месеца
плюс възможно удължаване с 2, но само
при
констатирани
нарушения – в този
срок нищо подобно
не бе регистрирано.
Днес стават 36 месеца. И финалът не се
вижда.
Вече спечелихме 3
дела във Върховния
съд, а за четвърто-

Покана за пътуване в Къщата на София
Къщата на София – над 80-годишен и
много красив софийски дом в стария
Лозенец, стана домакин на партито
за 2-годишнината на предаването на
Маги Гигова Покана за пътуване по
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то
експертизата
на вещото лице е
категорична и доказва: няма фиктивна реклама, няма
фиктивни фактури,
няма фиктивни касови бележки – всичко е истинско – публикувано е в огромен
тираж и е документирано
надлежно
според изискванията на закона. Вещото лице го пише.
Нещо, което данъчните знаеха още преди да пристъпят към
ревизията през 2016
г., защото ни правиха
проверка и получиха
купища документи,
от които още преди
7 ноември 2016 г. ясно

са разбрали: данъчен
проблем нямаме.
Имаме политически – много истини
пишем. Задвижването на нещата дойде точно на първия
ден след първия тур
на президентските
избори беше заради разкритията ни
за Цецка Цачева –
кандидата на ГЕРБ.
Тя загуби и втория
тур, а собственото
ни
социологическо
проучване дори позна резултатите й
– разликата с официалния беше 0,4%.
Данъчните и сами
определят
предмета на всички ревизии като „вестника“,

въпреки че става
въпрос за различни
фирми и за единия
от основателите на
19 минути, който бе
емнат от НАП на 14
ноември 2016 г. А те
са си юридически и
физическо лице. Не са
вестник.
В единия ревизионен акт даже бяха
записали, че отдавна било трябвало да
се спре издаването
на вестника. Сякаш
са литературни или
медийни критици, а
не нещо като счетоводители – хора, които би трябвало да се
вълнуват единствено
и само от числата.
През април 2017 г.
спечелихме дело и за
вдигане на запори.
Дали НАП е изпълнила закона и волята на съда? Не и до
днес – над две години
и половина по-късно.
Такива са нашите
дела и документи,
пък после нека някой
ни вини, че сме се
били някому продали. Ако бяхме, дали
щяхме да продължаваме да имаме тези
проблеми?!
Само че това не
е краят на играта.
Всички, които ни причиниха, освен много
нерви и тревоги, стотици безсънни нощи,
а и наистина огромни
разходи да доказваме,
че не сме камили, ще
си получат заслуженото по всички позволени от закона начини.
Никой не е забравен и нищо не е забравено, както е казал класикът.

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

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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ДОЗА ЩАСТИЕ С ГАЛА ПРЕМИЕРА

Яна Титова представи първия си пълнометражен филм Доза щастие
на бляскава премиера в столицата. Лентата разказва историята на
журналистката Весела Тотева и е създадена по нейната книга Падение
и спасение, в която тя споделя за драматичната си борба с хероина.
Премиерата бе заредена с много емоции, тъй като филмът е дебют и за
актрисата Валентина Каролева, която е дъщеря на Тотева и се превъплъщава в ролята на майка си. На премиерата се появиха звездите от каста
на филма Асен Блатечки, Иван Бърнев, Димитър Николов, Ирмена Чичикова, Лидия Инджова, Силвия Лулчева, Васил Бинев и Стефан Вълдобрев. Гост на събитието бе и кметът на София Йорданка Фандъкова. По
червения килим преминаха актрисата Диана Димитрова, Неда Спасова,
Луиза Григорова, влогърът Крис Захариев, Ваня и Евгения Джаферович
и много други знаменитости.

56 нови и утвърдени
филми гледаме
на Киномания
56 премиерни и утвърдени филмови заглавия
са част от тазгодишната селекция на Киномания. Сред тях са
дългоочакваните нови
филми на Педро Алмодовар, Уди Алън, Андрей
Кончаловски и Ксавие
Долан. Стартът ще е
за филмът на Мариус
Куркински Засукан свят
на 14 ноември, а на 17

ноември публиката ще
стане част от специалната вечер, посветена
на Тео Ушев - Нарисувай
ми тъга. Една от найвидните представителки на ерата на златния
филм в Холивуд ще остави отпечатък у родните любители на седмото изкуство. Джуди е
спрягано като един от
основните фаворити за

Джуди Гарланд, Павароти и Тео
Ушев бележат фестивала
предстоящите награди
Оскар, а залозите са, че
Рене Зелуегър ще получи номинация. Лучано

РИЧАРД ГИЪР ОТНОВО ТАТКО
НА 70

Ричард Гиър ще става татко на
70-годишна възраст, само 9 месеца,
след като съпругата му Алехандра
Силва го дари с момиченце. 36-годишната госпожа Гиър е родена
в Испания. Звездната двойка се
сдоби с първа рожба през февруари т.г., когато на бял свят се появи
малкият Александър. И Ричард и

Алехандра имат деца от предишни
бракове. Гиър има 19-годишен син,
а Силва е майка на 6-годишния
Алберто. Гиър се ожени за Алехандра през април м. г. на гражданска
церемония в Испания. След това
организира сватбено парти за
близки и приятели в своето ранчо в
околностите на Ню Йорк.

Павароти също влиза в
програмата с документалния филм на Рон Хауърд. След като направи

Кралят на поп-фолка
Азис се впусна в спортно състезание. Певецът,
който през последните
години събра сериозна
фенска маса в Турция,
отпътува за Истанбул,
където пък се впусна в
маратон. Това е 41-во
издание на спортната
надпревара, прочула
се като единствената
в света, която се провежда едновременно
на два континента.
Маратонът започва от
Анадолския бряг на висящия мост на Босфора,
а в него участие взеха
над 140 хиляди атлети.
На кадрите, споделени
от него в социалните
мрежи, той е в цивилни
дрехи. Макар че не е
изминал километри, той
все пак се включи за
кратко в съревнованието, като и на свой ред не
пропуска да бяга наред
с маратонците.

Джоли позира гола
за Харпърс Базар
Актрисата
би живяла
в чужбина
с децата си

Пит, който иска те
да са в Лос Анджелис.
„Бих искала да живея
в чужбина и ще го направя, щом децата
ми навършат 18. Точно сега трябва обаче
да съм там, където
баща им реши да живее“, казва Джоли. Тя
откровено споделя
за видимите и невидими белези. „Тялото
ми е преживяло много през последното
десетилетие,
особено през последните четири години, и
имам да покажа както видимите, така
и невидими белези.
Невидимите се борят по-трудно. Животът има много обрати“, казва Джоли.

44-годишната Анджелина Джоли, носител на Оскар,
позира гола за декемврийския брой на
Harper‘s Bazaar. Тя е
открита и в интервюто си за изданието, като споделя, че
не е била популярна
в гимназията, има
емоционални рани,
обича своя неспокоен дух и би живеела
в чужбина с децата
си, ако не беше бившият й съпруг Брад

>>ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ СЯДАТ В СТОЛА НА
САШО КАДИЕВ
От днес на стола на Сашо Кадиев до
Деси Стоянова в новото студио на
бТВ ще седнат 9 популярни мъже,
които са живото доказателство, че
кавалерството
не е отживелица.
Различен поглед
към най-интересните теми и
гости от деня в
компанията на
чаровната водеща ще отправят
Калин Сърменов,
Башар Рахал,
Део, Криско, Иво

филм за Бийтълс, режисьорът отново изследва
музикална икона и митовете около нея.

Картини на Да Винчи оживяват в НДК
Театър
Азарянще
посрещне
италианския
музикант
Martux_m
и група
Vjit на 17
ноември от
18:00 ч. В концерт под наслов LeonardoReloaded, съчетаващ
електронна музика и рисунки на гениалния Леонардо да Винчи, Martux_mще даде нов живот на творбите на великия учен
и изобретател. Непосредствено преди концерта публиката
ще бъде посрещната от изложба, разположена във фоайето
на театъра. Тя ще представи рисунки от различни периоди от
творчеството на Леонардо. Martux_m е един от първите музиканти в Италия, занимаващи се с електронна музика. През
годините той е издал над 20 албума в колаборация с изпълнители като Markus Stockhausen, Arto Lindsay, Eivind Aarset и
много други.

show@19min.bg

НОВИНИ

Азис тича в
Истанбулския
маратон
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KISS ИДВАТ В СОФИЯ ДОГОДИНА
Групата KISS ще свири в София на
18 юли 2020 г. На 3 ноември рок
легендите обявиха първите 75
дати от последното си световно
турне, което носи името End Of The
Road (Краят на пътя. На този етап
България е единствената спирка на
групата на Балканския полуостров
и едва третата страна в Източна

Европа - наред с Унгария и Полша.
Два дни преди София KISS ще
изнесе шоу в Будапеща, а три дни
след концерта в столицата ни - в
Женева. Засега липсва официално
потвърждение от българска страна.
На сайта на групата тече таймер,
който отбелязва оставащото време
преди края на турнето.

Танев, Ивайло Нойзи Цветков, Косьо
Филипов, Дани Петканов и Любо
Нейков. През това време обичаният
актьор и водещ на най-гледаното тв
предаване в своя
часови слот ще
бъде на театрално турне в САЩ
с постановката
Горката Франция.
Комедията, посветена на сблъсъка
между поколенията, ще се играе
в 7 американски
града.
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ХОРОСКОП

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

Влагайки старание Телците
приключват ангажиментите си
в срок. Близнаците проявяват
завидно самообладание
в напрегнати ситуации.
Девите да бъдат по-учтиви.
Свършеното от Везните ще им
доставя удоволствие.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Работете за
успеха си и
той ще дойде.
Подкрепени и
от други ще ви стигнат
силите да се справите
с всичко, което стои на
дневен ред пред вас.
Това ви задължава.

Благодарение на логичната си и
бърза мисъл
ще успеете да спазите
сроковете и да представите готова програмата
си за предстояща изява.

Свършената
от Вас работа
ще Ви доставя
удоволствие.
Чувствате в себе си
достатъчно сили и сте
уверени, което ви доближава до по-дългосрочните Ви цели.

С усет към всичко,
с което се занимавате и без да
се разпилявате в
много посоки, ще се захванете с най-важното. Изчерпвайки сериозните причини
да сте в делова кондиция, ще
обърнете внимание и на желанието си за развлечения.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Изхождайте от
обективната си
оценка, когато ви
се налага да вземате решения, не бъдете
импулсивни в желанието
си по-скоро да приключите. Ще ви се наложи да
направите промени в организацията си на работа,
ако желаете да подобрите
резултатите си.

Имате поглед
върху обществения живот и
в желанието си
нещо да промените, ще
осъществите социални
контакти. Работата ще Ви
донесе удовлетворение,
защото договореностите
ще са в полза на усилията Ви.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Бъдете учтиви и
с желание да сте
полезни. Няма
да ви е трудно,
предвид доброто ви сърце,
но има какво да превъзмогнете в себе си. Започната
работа ще ви задържи за
дълго на работното място
и е възможно да отложите
запланувани срещи.

Динамичен ден,
който в края си
може да стане и
уморителен. Ще
се поздравите с постигнато
разбирателство с хора от
обкръжението ви. Други
от вас ще засилят общуването си с колеги и познати,
помагайки им да подобрят
душевното си равновесие.

Влагайки
старание, ще
приключвате
ангажиментите
си в срок и с очакваните
резултати днес. От полза
ще ви е изграденото
умение да предугаждате
ходовете на отсрещната
страна, но не изпреварвайте събитията.
Близнаци

Настроението
на повечето от
представителите на знака
днес е чудесно. Успявате
да се справите с всичко,
което ви предстои, а в
напрегнати ситуации
проявявате завидно
самообладание.

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°.

Нагърбвате се с
прекалено много
задачи наведнъж
днес, затова не
се учудвайте ако в края
на деня не сте доволни от
част от тях. Определете
това, което можете да свършите в рамките на този ден
и се съсредоточете само
върху него.

тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:

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

Варна

София

Велико Търново

min: 14о max: 24о

min: 9о max: 19о

min: 8о max: 24о

Пловдив

Бургас

min: 14о max: 24о
min: 10о max: 20о

min: 8о max: 21о
Сандански

Кърджали

min: 9о max: 20о

min: 12о max: 22о

Туск става
шеф на
ЕНП, тръби
Гардиън

arnaudov@19min.bg

min: 9о max: 20о

Перник

ТУРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ РЕЖДЕП ТАИЙП ЕРДОГАН ОБЯВИ, ЧЕ СТРАНАТА МУ Е ЗАЛОВИЛА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА СИРИЯ СЪПРУГАТА, СЕСТРАТА
И ЗЕТЯ НА ИСЛЯМИСТКИЯ ЛИДЕР АБУ БАКР АЛ
БАГДАДИ. „НО НЕ ВДИГАМЕ ШУМ КАТО АМЕРИКАНЦИТЕ, КОИТО ГО БИЛИ УБИЛИ В ТУНЕЛ.
ТЕ СИ НАПРАВИХА ЦЯЛА КАМПАНИЯ ОТ ТОВА“,
ЗАЯВИ ЛИДЕРЪТ НА ЮГОИЗТОЧНАТА НИ СЪСЕДКА В РЕЧ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
НА АНКАРА. ЖЕНАТА НА АЛ БАГДАДИ – РАСМИЯ
АУАД НАИСТИНА Е АРЕСТУВАНА В АЗАЗ, СЕВЕРОИЗТОЧНА СИРИЯ ОТ ТУРСКИТЕ СИЛИ ЗА
СИГУРНОСТ ТАМ, КОЕТО НЕОФИЦИАЛНО БЕШЕ
СЪОБЩАВАНО ОТ НЯКОИ МЕДИИ ДОСЕГА,
НО БЕЗ ПОТВЪРЖДЕНИЕ. ЗА ОСТАНАЛИТЕ МУ
БЛИЗКИ РОДНИНИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА ТЕРОРИСТА ДО МОМЕНТА НЕ СЕ ЗНАЕШЕ. ОСВЕН ДРУГОТО, ДУМИТЕ НА ЕРДОГАН ПОТВЪРЖДАВАТ РУСКИТЕ И
СИРИЙСКИТЕ ТВЪРДЕНИЯ, ЧЕ КАТО ГИ СПИРАХА ДА АТАКУВАТ ИДЛИБ, ЗАЩОТО НЕ БИЛ ТЕРОРИСТИЧНО,
А ОПОЗИЦИОННО ГНЕЗДО, САЩ ВСЪЩНОСТ СА ОСИГУРЯВАЛИ ЖИВОТ НА ДУШМАНИТЕ.

АТАНАС АРНАУДОВ

min: 8о max: 14о
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ХВАНАХМЕ СЕМЕЙСТВОТО НА АЛ БАГДАДИ, НО НЕ СЕ ФУКАМЕ
КАТО АМЕРИКАНЦИТЕ, ОБЯВИ ЕРДОГАН

БОРИС АНГЕЛОВ

Русе

В София ще има променлива облачност с възможни
краткотрайни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 9°, а максималната 19°.

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

Риби

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес над страната ще има
променлива облачност с
възможни краткотрайни
превалявания от дъжд на
места. Минималната
температура ще бъде 6°, а
максималната 25°.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
8°, максималната 21°.

Стрелец

Работата Ви днес
ще е динамична
и интересна.
Имате възможност да работите
по осъществяването
на свой проект, който
отдавна Ви се иска да
видите завършен. Подготвяте се добре за нещо
важно, което очаквате с
нетърпение.

София 1000,

www.19min.bg

СВЯТ
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astro@19min.bg

ВРЕМЕ

Отиващият си като
президент на Европейския съвет Доналд
Туск е най-вероятният нов председател на
Европейската народна
партия, в която членуват ГЕРБ и някои други
български партии, които се определят като
десни. Полякът е найдълго
управлявалият
премиер на страната
си – от 2007 до 2014 г.,
като тя беше единствената, която не
отбеляза дори 0,1% спад
насред цялата глобална

финансова и икономическа криза.
През последния мандат оглавяваше целия
Европейски съюз, независимо от съпротивата
на Полша. Кариерата
му тръгва от легендарната Солидарност –
символа на промяната
и демокрацията в цяла
Източна Европа, още
от вълненията през
1981 г. – първия предвестник на промените в
соцлагера.
Според Гардиън, който поднася новината,

засега Туск не потвърждава, но и не отричат
новината. Номинациите могат да се подават
до 13 ноември – идната
сряда. Гласуването е
на конгреса на 20-21 ноември. Жозеф Дол се
оттегля след дългите
години начело на ЕНП и
многото победи, които
постигна.
Пред полските медии
Туск отрече да се връща
в родната си политика,
което се смята за ясен
знак. Той се оправда
пред съотечественици-

те с „дълъг размисъл“,
който го накарал да не
се пробва за президент
във Варшава и да не
си „събира багажа“ от
Брюксел.
Полските журналисти обаче са убедени,
че поръчано от него
тайно проучване го е
убедило, че няма шансове да спечели изборите за държавен глава у
дома си.
Той е смятан за чудесен човек, който да
реши казуса остава ли
управляващата в Ун-

гария ФИДЕС на премиера Орбан в ЕНП
или суспендирането й
в рамките на партията в момента ще се
превърне в изключване.
Не е тайна ясното му
и негативно отношение към положението
в бившата соцстрана.
Неговото мнение е, че
не може да бъде някой
християндемократ и
да бъде заедно с това
ксенофоб,
хомофоб,
националист и антисемит, да не уважава
независимостта на съдебната власт, върховенството на закона,
свободата на пресата
и неправителствените организации. И го
заявява категорично.
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БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО: Ливърпул
с два мача в рамките на 24 часа
Мърсисайдци
ще ползват два
различни отбора
за срещите от
Купата на
лигата в Англия
и Световното
клубно първенство
Ливърпул ще изиграе
два мача в рамките
на 24 часа, обяви клубът. Червените ще

трябва да са на терена за двубоя с Астън
вила от четвъртфиналите за Купата на

ГРИШО СМЕНЯ
ФЕДЕРЕР
ЗА АТР CUP

лигата в Англия на 17
декември, а ден покъсно ще имат мач
от световното клуб-

но първенство в Катар.
Мърсисайдци ще използват два различни
състава за мачовете,
които ще се изиграят
на повече от 5000 км
един от друг.
След зрелищното 5:5
с Арсенал и победата
след дузпи в предния
кръг за Купата на лигата мениджърът на
отбора от града на
Бийтълс Юрген Клоп
предупреди, че клубът
може да се оттегли от
турнира, ако не се намери нова и по-подходяща дата.
Въпреки това, промяна на датите няма
да има. Това налага
прецедента един клуб
да има почти едновременно официални мачове в различни точки по
света.
„Клубът иска
да използва възможността да
подчертае,
че
макар това да не
е идеалният сценарий, се стига
до изход, единственият мотивиращ фактор за
който е интересът на турнирите, на нашите
съперници и на
нас“, обявиха от
Ливърпул.

Григор Димитров ще
смени Роджър Федерер в дебютното
издание на турнира
ATP Cup в Сидни.
Отказът на Маестрото да играе за
страната си на новия
турнир, противопоставящ тенисисти,
представляващи
собствените си страни, отвори възможността на България
да запише участие
в надпреварата.
Това ще стане факт,
ако най-добрият
ни тенисист Григор
Димитров потвърди, че ще се пусне
в турнира. България е решена да
замени Швейцария
на ATP Cup в Сидни.
Федерер се оттегли,
Григор Димитров
вероятно ще се
присъедини“, пише
Тennisworldusa.org.
Федерер отказа да
играе на ATP Cup, за
да удължи ваканцията си и да има време
за подготовката си
преди сезона.

Нов буферен паркинг на
метростанция „Стадион
Васил Левски“ заработи
за удобството на столичани и гости на София.
Той бе открит на 24 октомври 2019 г. и се стопанисва от Центъра за
градска мобилност. Беше
ремонтиран и предаден
в срок за експлоатация
от фирма „Калистратов
груп“.
Паркингът разполага със 193 паркоместа,
разположени на три нива.
На първо ниво има четири зарядни станции за
електромобили и зала за
автомобили с газови уредби. Както в останалите
три буферни паркинга
в столицата, които се
стопанисват от Центъра за градска мобилност,
гражданите ще могат да
се възползват от преференциалните условия на
услугата „Паркирай и пътувай“, чиято цел е облекчаване на трафика в централната градска част,
като оставят автомобилите си на паркинга.
Абонаментната карта
„Паркирай и пътувай”
дава право за безплатно
паркиране в буферните
паркинги в работното
време на метрото на
всички, които имат
карта за градски транс-

Центърът за градска
мобилност изгражда
нови буферни
паркинги в подкрепа
на политиката за
по-чист въздух в
столицата
порт. В извън работно
време цената е 0,50 лв.
за всеки час след края
на работното време на
железницата. Услугата
„Паркирай и пътувай”
е част от политиката
на ЦГМ за редуциране на
вредните емисии във въздуха чрез насърчаване използването на метрото.
Услугите, предлагани за

паркиране във всички буферни паркинги на ЦГМ,
са атрактивен бонус
към редовните клиенти
с предплатени карти. Извън услугата „Паркирай и
пътувай“, за оставен на
паркинга автомобил се
заплаща 1 лев за час престой.
Предстои изграждането и други паркинги от

Центъра за градска мобилност. В район Надежда, на улица Хан Кубрат,
ще бъде изграден наземен
паркинг на площ 4315 кв.м
и 151 паркоместа. За него
вече е изготвен проект.
Подземен паркинг ще има
в района на Централна
гара - район Възраждане,
на площ 3870 кв.м. и 76
паркоместа. Проектът

снимка: OFFNews.bg

е в процес на изготвяне
и ще бъде обявявена обществена поръчка.
Подземен паркинг ще
се изгражда и на бул.
Сливница, район Люлин,
с площ 9685 кв.м. и 262
паркоместа. Предстои
изработване на идеен
проект за завършване на
паркинга.
От 2018 година ЦГМ
стопанисва и поддържа 4
буферни паркинга по решение на Столичния общински съвет.
Към настоящия момент буферните паркинги са:
- на метростанция
”Джеймс Баучер” с 577
паркоместа,
- два на метростанция
„Бели Дунав” с общо 467
места и
- на метростанция
”Цариградско шосе” с 1253
места.
Средната
запълняемост на паркингите е
75%, като повечето от
клиентите се възползват от услугата „Паркирай и пътувай“. Най-голяма е запълняемостта
на паркинг „Бели Дунав“,
където в някои часове
на деня достига 100%.
На паркинг „Джеймс Баучър“ запълняемостта е
80%, а на „Цариградско
шосе“- 50%.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 Днес и утре
13.30 Дарители и филантропи,
Румъния документален филм
/България, 2015г./, 1 част,
режисьор Елена Машкова
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
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/18 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво ще се случи 2 документална поредица
21.30 Студио Футбол
22.00 Футбол: Еспаньол - Лудогорец,
среща от турнира на УЕФА
„Лига Европа“ пряко предаване
от Барселона
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм
/18 епизод/п/
03.20 Дойче веле: Шифт /п/
03.35 Днес и утре /п/
04.00 Вечната музика /п/
04.30 Джинс /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.4 еп.13
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.50
15.00 Премиера: „Шест сестри“ -
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ТВ ПРОГРАМА
сериал, с.7 еп.5
16.00 „Клиника на кораловия остров“
- сериал, еп.10
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, еп.6
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги „ - сериал,
еп.17
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-криминална риалити поредица
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Мъртва точка“ - сериал,
с.2 еп.3
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 „Кошмари в кухнята“ - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 4
00.30 „Гомор“ - сериен филм, сезон 1
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
Diema
06.00 „Драга фамилия“ - сериал,
сезон 2
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 5
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 „Леден апокалипсис“ - трилър
с уч. на Дийн Кейн, Бетина
Цимерман, Джоана Тейлър,
Найджъл Бенет 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 „Бодигард на убиеца“ - екшън
с уч. на Самюел Л. Джаксън,
Райън Рейнолдс, Гари Олдман,
Салма Хайек, Елоди Юнг,
Ричард Е. Грант, Жоаким Де

Алмейда, Рой Хил и др.
00.30 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 5 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7 /п/
06.50 „Войната на Фойл“ - сериен
филм, сезон 9
08.50 „Дъщерята на мускетаря“ приключенски с уч. на Жерар
Депардийо, Майкъл Йорк, Сузи
Ейми, Настася Кински, Джон
Рис-Дейвис, Каспър Зафер,
Кристофер Казанов, Алан
Кордюне и др., I част /п/
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Любов под звездите“ - романтична комедия с уч. на Ашли
Нюброу, Уес Браун, Джейда
Лили Милър, Бари Бостуик,
Челън Симънс и др. /п/
14.10 „Мистериите на Аурора
Тийгардън: Улики“ - мистерии
с уч. на Кандис Камерън, Лекса
Дойг, Марилу Хенър, Брус
Доусън и др.
16.00 „Игрите на глада“ - приключенска фантастика с уч. на
Дженифър Лоурънс, Джош
Хътчерсън, Лиам Хемсуърт,
Уди Харелсън, Елизабет Банкс,
Стенли Тучи, Уес Бентли, Доналд Съдърланд, Тоби Джоунс,
Лени Кравиц, Уилоу Шийлдс
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15
21.00 „Нощта на майките“ - комедия
с уч. на Сара Дрю, Патриша
Хийтън, Андрея Логан Уайт,
Шон Остин, Трейс Адкинс и др.
23.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15 /п/
00.00 „Желязната лейди“ - биографична драма с уч. на Мерил
Стрийп, Джим Броудбент,,
Александра Роуч, Хари Лойд,
Оливия Колман, Джон Сешънс
и др.
FOX
05.15 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 3
06.00 Последният мъж на света първи сезон, еп. 5
06.20 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 3
06.40 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 4
07.05 Малкълм - трети сезон, еп. 7
07.35 Малкълм - трети сезон, еп. 8
08.00 Престъпления от класа четвърти сезон, еп. 15
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 2
09.50 Кости - втори сезон, еп. 14
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 7
11.40 Кръв и съкровища, еп. 9
12.30 Риф Брейк, еп. 3
13.30 Магнум, еп. 18
14.25 Касъл - втори сезон, еп. 14
15.15 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 3
16.10 Престъпления от класа четвърти сезон, еп. 16
17.10 Кости - втори сезон, еп. 15
18.05 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 5
18.35 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 6
19.00 Малкълм - трети сезон, еп. 9
19.30 Малкълм - трети сезон, еп. 10
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
21.00 Война на световете, еп. 3
22.00 Война на световете, еп. 4
22.55 Магнум, еп. 19
23.50 Касъл - втори сезон, еп. 15
00.45 Малкълм - трети сезон, еп. 9

01.15 Малкълм - трети сезон, еп. 10
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 3
02.30 Американците - четвърти сезон,
еп. 13
03.20 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 6
04.15 Кости - втори сезон, еп. 15
04.55 Последният мъж на света първи сезон, еп. 5
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.9, 10
08.00 „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.
10.15 Телепазар
10.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.5 еп.11, 12
13.00 Телепазар
13.15 „Фатално обсебване“ - трилър
(тв филм, Канада, 2017),
режисьор Шон Толисън, в
ролите: Гриър Грамър, Клоуи
Бабкук, Стив Бейсик, Мойра
Кели и др.
15.00 „Знам къде е Лизи“ - трилър,
криминален (САЩ, 2016), режисьорДариън Скот, в ролите:
Трейси Голд, Надя Борлин,
Ричард Руколо, Ванеса Евиган,
Скот Евънс и др.
16.45 „Щъркелчето Ричард“ - анимация, приключенски (Германия,
Белгия, Люксембург, Норвегия,
2017), режисьори Реза Мемари
и Тоби Генкел
18.30 Телепазар
18.45 „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.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Нашествие“ - фантастика,
трилър (САЩ, Австралия,
2007), режисьор Оливер
Хиршбигел, в ролите:
Никол Кидман, Даниел Крейг,
Джерeми Нортъм, Джефри
Райт, Вероника Картрайт, Силиа
Уестън и др.
23.00 „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+]
01.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.11, 12
03.30 „Моето приключение в
дивото“ - биографичен, драма,
приключенски (САЩ, 2014),
режисьор Жан-Марк Вале, в
ролите: Рийз Уидърспун, Габи
Хофман, Лора Дърн, Михил
Хайшман и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
06.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Чърчил - кръв, пот и маслени
бои - филм
10.30 Хотел „Русия“ - сериал, драма,
криминален
11.30 Законът на любовта - романтичен сериал
12.30 Новините ON AIR
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13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Живот в лъжа - сериал, политическа драма
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - 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 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Правилата на играта - док.
поредица на Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Бизнесът на Азия - док. поредица на Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Цитати на деня
21.30 Insider с Бисер Варчев /п./
22.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23.00 Хаити: отворен за бизнес - док.
поредица на Bloomberg
23.30 Филипините - док. поредица на
Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
02.30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Херувими. Ираде. Никол. Неволин. Кефал. Бутан. Не. Те. Елиза. Ошав. Хало. Акини. Еми. Лимит. Тапир. Шаляпин. Шумак. Рала. Инари. Аб. Никита. Акура. Зен. Накип. Вог. Чад. Тимор. Соба.
Небула. Аникет. Домакини. Отаре. Волан. Панадол. Банан. Макарони.
Отвесно: Венета Харизанова. Рифел. Лакедемон. Чука. Олялин. Бала. Воле. Ипат. Тукан. Зил. Лами. Анилин. Бикини. Аман. Синузит. Нако. Ипа. Етан. Шакира. Ак. Тива. Итуруп. Нона. Роно. Амир. Ситар. Шал.
Шепа. Авокадо. Динамика. Оберон. Кеневир. Багатели.
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хенда на вашата
дъщеря...

ПО НОТИ

:) :P :D

Саламът е божествена храна... Защото само БОГ знае,
какво има в него!

Музикалните училища в Китай
имат симфонична архитектура

:) :P :D

Представи си да се
омъжиш за възрастен мъж за пари...
и ти да умреш
първа...
:) :P :D

Родителска мъдрост:
- Не наказвай детето си там, където се
съединяват тапетите!
::) :P :D
Тя реши да се
самоубива с успокоителни, но след
7-ото реши, че животът е прекрасен.
:) :P :D

Бате Гошо:

Така да се задържи
времето до април, па
после нека се разваля.
Калоян Гурбалов
Сега Мая Манолова
ще стане ли областен управител на

>>СУДОКУ
лесно

София ?
Христо Комарницки
:) :P :D

В час по химия:
учителката:
- Николай, какъв
разтвор получи?
Николай:
- Зелен, госпожо!
- Браво - 6. Марийке, какъв разтвор
получи?
- Зелен, госпожо!
- Браво - 6. Иван-

умерено

чо, какъв разтвор
получи?
Иванчо:
- Черен, госпожо!
- 2-ка, Иванчо. Клас,
залегни!
:) :P :D

Мъж отива да иска
ръката на разведена
жена от родителите:
- Моля за секънд

Основна причина
за затлъстяването
са порции без пропорции!
:) :P :D

Как си говорят влюбените в 21-и век:
Тя:
- Изчезни, бе!
Той:
- Леле, колко си
тъпа!
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

