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Вл. Живков: Баща ми даде
оставка на 9 ноември,
не го свалиха на 10-и

КОЙТО ПОМНИ

Тържествен парад, посветен на 78-ата годишнина на военния
парад от 7 ноември 1941 г. премина в Москва. Преди 78 години
войските на Хитлер са на по-малко то 30 км от Кремъл. Парадът
през 1941г. преминава, когато Москва е под обсада и нагледно
показа,че Съветската армия няма да се предаде. Тогава
войниците тръгват от Червения площад директно към фронта.
Вчера внуците и правнуците на онези, които защитаваха
руската столица вървяха по същите павета. На трибуните
имаше около седем хиляди гости, много ветерани,
включително четирима участници в самия парад на
1941 г.

Евростат: Българите са сред най-нещастните
в Европа

Япония поддържа жп-спирка само заради една
ученичка

Вулканично изригване създаде нов остров
на Тонга

Тийнейджър получи инсулт от непрестанна игра Откриха стотици бутилки алкохол в потънал през
на видеоигри
Първата световна война кораб

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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стойност от 24 млн.
лв.
От Сега запитаха
какво налага оскъпяването и от пресцентъра на НС отговориха, че са включени още
дейности по ремонта
и обновяването. Подновената
поръчка
отново е за проектиране,
авторски
надзор и реконструкция на електрически,

>>ПЛЕВНЕЛИЕВ: МАНОЛОВА
ДА ОГЛАВИ ДБ
„От Демократична
България трябва да си
дадат оставките заради
случилото се на балотажа
и направо да си изберат
Мая Манолова за шеф”,
заяви експезидентът
Росен Плевнелиев на Националната работна среща на ГЕРБ, на която бяха
обобщени резултатите от
местния вот. „Изразявам
дълбоко разочарование
от ДБ”, посочи той. „Избирателите, които са про-

за разширяването и
с 10 м. и монтиране
на стъклен покрив,
подобно на този в
немския
Бундестаг.
Ремонтът се забави
именно заради демонтирането на стария
бетонен таван, който се оказа нерушим.
В края на миналото
лято, когато обектът
трябваше да бъде предаден, изпълнителят
НС ГРУП не само не
пое неустойки, но и
поиска допълнителни средства в размер
на 300 хил. лв. с ДДС
за дейностите около

Още 2 години
забавяне и двойна
цена от 50 млн. лв.

демократични – нека
се замислят”, подчерта
Плевнелиев.
Той намекна още, че
премиерът Бойко
Борисов може да се яви
на следващия вот за
поста на държавен глава. „Това не е последната
битка. Ще има генералска
битка между генерала
президент и генерала
премиер на президентските избори през 2021г.”,
посочи Плевнелиев.

отоплителни,
вентилационни и климатични инсталации и
СМР по фасадата и
покрива на сградата.
Няма особена разлика в документацията
по двете обществени
поръчки, посочват от
Сега. Срокът за изпълнение на работата е
сега 750 дни, а в първия
вариант бе 450 дни.
Припомняме, че първо-

началният план предвиждаще ремонтът
да бъде завършен още
преди 2018г., но сега ще
се забави с още поне 2
години към вече 2 години закъснение.
Преустройството на зала Св. София
(бивша Г. Кирков) в
бившия Партиен дом
започна през 2016 г.,
когато беше обявена
обществена
поръч-

ка, почти 24 млн. лв. с
ДДС. Тя включва основна реконструкция и
оборудване на залата.
Последният конкурс
обаче прави тази цена
двойна - вече близо 50
млн. лв. Още преди реконсктукцията, пленарната зала си беше
готова за нуждите на
НС с банки и всичко останало. Въпреки това,
беше обявен проект

19’ позна: Радев върна Гешев
Както 19’ първи написа точно преди седмица, държавният глава
Румен Радев отказа
да подпише указа за
назначаване на поста
главен прокурор на
Иван Гешев, като обаче го остави за след
втория тур на изборите. Президентът върна
избора на Висшия
съдебен съвет с мотив,
че решението на нов
обвинител №1 трябва да
бъде състезание между

кандидатИ.
В кратко изявление пред
медиите той обясни:
"Начинът на провеждането на избор на главен

прокурор трябва да
създава доверие".
"Белег на демократичната държава е
наличието на алтернативи за държавните
длъжности. Подходът в
избирането на главен
прокурор бе подкрепен
и от изпълнителната
власт. Обществото ни е
особено чувствително,
затова бъдещият главен прокурор трябва
да се ползва с високо
доверие", каза Радев.
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С нови 5 млн. лв. набъбна ремонтът
на Партийния дом
Поръчката за реконструкция в сградата
на НС, която трябваше да е завършила
преди 2 години, се провали и сега е обявена
нова, но доста по-скъпа, става ясно от сайта на НС. Всъщност
става въпрос само за
удължаване с 10 метра
на зала Георги Кирков!
Виждали сме отвътре.
Съмнителният
ремонт на бившия Партиен дом набъбна с
нови 5,1 млн. лв. само
за 4 месеца. Цената
за допълнителните
разходи вече 22.6 млн.
лв. с ДДС. Припомняме, че за новите
харчове около „довършителните работи”
стана ясно още през
февруари. Тогава прогнозната стойност на
поръчката възлизаше
на 17.5 млн. лв. с ДДС.,
но подадените оферти
„не отговаряли на изискванията”. Целокупната цена на ремонта
вече наближава 50 млн.
лв., при първоначална
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НС ще
заседава
извънредно
за парите
на НЗОК
Извънредно заседание
на НС ще се проведе
на 12 ноември, решиха
депутатите със 133 гласа “за”, 12 “против” и 32
“въздържали се”. Тогава
народните представители ще разгледат бюджета за Държавното
обществено осигуряване и този на НЗОК за
следващата година на
първо четене.

стъкления покрив и ел.
захранване.
Същевременно, реконструкцията
на
пленарната зала се
охранява от фирмата Дефанс консулт,
която е семейна собственост на Султанка Петрова, зам.-социален министър от

квотата на ОП. След
смъртта на младия
охранител Даниел Тасев гръмна скандал, а
Петрова беше проверена за конфликт на
интереси. Съпругът й
е шеф в компанията,
а новият собственик
е "баща на внуците й"
- зет, Антикорупция
започна проверка, но
оневини Петрова. В
крайна сметка, тя
не понесе нито политическа, нито юри-

дическа отговорност
и запази поста си на
зам. в социалното министерство. Няма и
развитие с разследването около смъртта
на Тасев. Междувременно от МВР вече
отнеха лиценза на охранителната фирма,
заради натрупаните
задължения към НАП
в размер 891 030.19 лв,
за периода 2014-2018г,
но не и заради инцидента.

ПРОФ. КОНСТАНТИНОВ: НЯМА ОСНОВАНИЕ ЗА КАСИРАНЕ
„Не разполагаме с
факти, които да предполагат касиране на
вота в София”, заяви
бившият зам.-шеф на
ЦИК проф. Михаил
Константинов пред
bTV.
„Изборите могат да
бъдат касирани само,
ако се констатира нарушение, което е
променило резултатата. В София Мая
Манолова и Йорданка Фандъкова

имат разлика с над 20 хил.
гласа. Значи трябва да
се докаже нарушение за
примерно 21 хил. гласа.
Според мен тези избори
бяха изключително добре
проведени”, посочи професорът.
За упрека, че в дадени
секции има огромен брой
гласове само за единия кандидат, той
беше категоричен, че не може да се
говори без доказателства.

>>СОФИЯ С НОВ ПРОКУРОР
Радослав Димов е новият
апелативен прокурор
на Софийска апелативна
прокуратура (САП). Той
встъпи в длъжност в
присъствието на главния
прокурор на България
Сотир Цацаров. Новият
ръководител на САП беше
представен на магистратите и съдебни служители
на Апелативна прокура-

тура – София от Мария
Шишкова, зам. на главния
прокурор при Върховна
касационна прокуратура
и Славка Славова, завеждащ отдел Административен при ВКС.
Димов има 18 години
юридически стаж. След
завършване на право
в СУ Св. Климент Охридски, през 2001 г. е започ-

нал работа в Районна
прокуратура – София.
Бил е зам. на административния ръководител на СРП, завеждал е
отдел Престъпления,
извършени от служители на ДАНС, МВР и
ГД Охрана. От 2017 г.
е административен
ръководител - районен
прокурор на СРП.

БСП сезира Брюксел за репресии
"Сигнализираме всички европейски посланици в България за начина на провеждане на изборите
и за репресиите след тях” , заяви
пред журналисти в НС лидерът на
БСП Корнелия Нинова. „Изпращаме писма до Съвета на Европа
и Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ) и
внасяме въпроси към министри –
тук, в парламентарния контрол, за
всеки отделен случай”, посочи тя.
"За съжаление репресиите на
властта продължават и след
изборите", заяви лидерът на
Левицата. Нинова посочи, че

примерите за това са много из
цялата страна. „Само за няколко
дни застъпници в Благоевград
получиха предупреждения за
уволнения от работа; в Дупница
наш застъпник, служител на ВиК,
също е заплашен от уволнение;
в община Пазарджик – заповед
за данъчна проверка на наш
кандидат за общински съветник;
в община Септември – уволнена дисциплинарно от работа
учителка в детска градина, член
на БСП, на ОИК - само защото
отказала да подписва документи
с невярно съдържание; в Перник

– свекървата на наш кандидат
за общински съветник уволнена
от кметството на с. Кладница“,
посочи тя.
Соцлидерът даде думата на неуспелия кандидат за кмет на Ловеч
Радина Банкова, която се оплака,
че след изборите са запорирани
банкови сметки на фирмата й, като
е била уведомена, че има задължения към НАП за осигуровки и
данъци. Банкова заяви, че няма данъчни задължения, а изпълнително дело срещу нея е образувано
въз основа на удостоверение от
НАП, съдържащо неверни данни.
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Йончева: ЕС да не
оставя БГ-журналистите
„Българските журналисти са постоянно на
прицела на организираната престъпност и
властите”, заяви евродепутатът Елена Йончева на изслушване
в ЕП на тема Свобода
на медиите, свобода
на словото и борба с
изказванията, проповядващи вражда и омраза онлайн и офлайн.
Сред участниците на
събитието бяха представители на Съвета на
Европа, Репортери без
граници, разследващи
журналисти и други.
„Причините за атаките срещу журналистите в България са
техните разследвания
- за корупция и международен трафик,
за връзките между
политиците и мафията, за злоупотребите с
еврофондове. Повечето смели журналисти
биват уволнени от
работа. Имената са
много - Ани Цолова,
Милен Цветков, Генка
Шикерова, Миролюба
Бенатова, а някои биват
и задържани - като
Димитър Стоянов по
аферата ДжиПиГейт”,
посочи тя.
„Същевременно правителството продължава да разпределя
европейски средства
за медиите по непрозрачен начин, като по
този начин гарантира
некритична медийна
среда”, заяви евродепутатът.
„Не е достатъчно Европа
само да идентифицира
влошаването на медийната среда в България.
Оставаме с впечатлението, че Европа и европейските институции
са оставили българските
журналисти да се борят
сами срещу корупцията
и организираната престъпност в България!”,
завърши Йончева.
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АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ: НЕДОПУСТИМА Е
ПОЛИТИЧЕСКА НАМЕСА ПРИ ИЗБОРА НА ОБВИНИТЕЛ №1
АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРУРОРИТЕ
И КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ОСЪЖДАТ ОПИТИТЕ ЗА
ВМЕШАТЕЛСТВО В ПРАВОМОЩИЯТА
ВСС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРА НА НОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР. ДВЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЯВАТ ОБСТАНОВКАТА, СЪПЪТСТВАЩА

НЕПРИКЛЮЧИЛИЯ ВСЕ ОЩЕ ИЗБОР,
КАТО ОПИТ ЗА НЕДОПУСТИМА ПОЛИТИЧЕСКА НАМЕСА И ИЗКАЗВАТ
СВОЕТО УБЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТТА НА ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА. ТЕ АДРЕСИРАХА ПИСМО ДО
ПЪРВИЯ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ФРАНС

ТИМЕРМАНС И ВЕРА ЙОУРОВА, КОМИСАР ПО ПРАВОСЪДИЕТО, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ ЗАРАДИ АТАКАТА
СРЕЩУ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОКОЛО
ИЗБОРА НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР В
СТРАНАТА, СЪОБЩИХА ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА АСОЦИАЦИЯТА.

Съюзът на съдиите: Радев,
не назначавай Гешев!
Съюзът на съдиите в България призова президента
Румен Радев да откаже издаването на указ за назначаването на Иван Гешев
за главен прокурор с аргумента, че изборът е бил
непрозрачен. Най- голямата съдийска организация
в страната припомня, че
в хода на обсъждането на
кандидатурата главният
прокурор Сотир Цацаров
е заявил "недвусмислено",
че решенията кой да бъде
избран за главен прокурор
и председатели на двете
върховни съдилища досега
са били вземани в други две
сгради, а не във Висшия съдебен съвет (ВСС).
"Подобно изказване в правовата държава изисква
незабавна реакция от компетентните държавни органи, защото съдържа твърдения за опасна подмяна на
демократичната процедура
по овластяване на най-високите
административни длъжности в съдебната
власт, от които в значителна степен зависи облика й
пред гражданите", посочва
съдийският съюз.
„Макар заседанието да
продължи 10 часа, изборът
формално беше публичен,
но не и прозрачен. В хода
на обсъждането главният
прокурор Сотир Цацаров
заяви недвусмислено, че решенията кой да бъде избран
за главен прокурор и пред-

Съсловната организация
призова държавният глава да
откаже издаването на указ
седатели на двете върховни съдилища досега са били
вземани в други две сгради,
а не от самия Висш съдебен
съвет. Подобно изказване
в правовата държава изисква незабавна реакция от
компетентните
държавни органи, защото съдържа
твърдения за опасна подмяна на демократичната
процедура по овластяване
на най-високите административни длъжности в съдебната власт, от които в
значителна степен зависи
облика й пред гражданите.

Още повече изказването
събужда тревога в контекста на публично съобщени
твърдения от бивши председатели на районен и апелативен съд, че техният
избор също е бил е резултат
на прикрит подбор от лица
извън съдебната власт преди официалната процедура. Вместо твърденията1
да бъдат проверени преди
стартиране на процедурата за главен прокурор, за да
се изключи всякакъв риск от
компрометиране на съдебните институции, който

по същество е риск и срещу
националната
сигурност,
бездействието на кадровия
орган на съдебната власт
се задълбочи с липсата на
реакция на думите на г-н
Цацаров. В резултат – нито
съдиите, прокурорите и следователите, нито българските граждани получиха
прозрачна информация кога,
как и от кого се подбират
председателите на съдилища и ръководители на прокуратури.
Поради това Ви призоваваме, уважаеми Господин
Президент, изхождайки от
високия авторитет, с който се ползва Вашата институция – единствената,
която е овластена в резултат на пряк мажоритарен
избор от всички български
граждани,
oлицeтвopявa
eдинcтвoтo нa нaциятa и
е въpxoвeн apбитъp мeждy
ypeдeнитe c ?oнcтитyциятa зa?oнoдaтeлнa, изпълнитeлнa и cъдeбнa влacт, да
предприемете действия за
продължаване на конституционната реформа на модела на прокуратурата и да
откажете на основание чл.
129, ал. 2 от Закона за съдебната власт да подпишете
указ за назначаване на предложения Ви от Пленума на
Висшия съдебен съвет кандидат за главен прокурор“,
се посочва в становището
на Съюза на съдиите в България.
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лед месеци наред, в които неясно защо унищожихме и последните
остатъци от свиневъдство в България, а
стотици хиляди глави
добитък бяха светкавично унищожени по
безжалостен
начин,
без
доказателства,
към края на септември
цената на свинското
месо в България е достигнала
двегодишен
връх и го превърна в
четвъртото най-скъпо в Европейския съюз.
И то става въпрос за
стойността на едро,
а на дребно е още посолена, като се добави
надценката на търговците.
Общото увеличение
на цената на едро на
свинското месо на годишна база е с 16,4%,
съобщава
агростатистиката на Европейската комисия. На
дребно скокът на места е 45%!!! По данни на
Дневник само за 2 месеца това лято страната ни, по нареждане на
министър на земеделието Десислава Танева,
унищожи над 22% от
прасетата в България.
Тъй като акциите на
МЗХГ и Българската
агенция по храните
напосоки продължиха,
процентът на унищожен добитък вече е
много по-висок.
Поради
тежката
криза със заболяването, а не заради скоростното изтичане на
десетки милиони лева
към приятелски фирми
на властта, в Китай най-големият производител и консуматор на
свинско в света, засили
вноса от ЕС и това доведе до световен ръст
на цените. А сме в китайската година на
Свинята.
Очаква се кризата
да се усеща и през
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16,4% скок на свинското
за г. заради неадекватни
акции на министър Танева

Четвърти сме по скъпотия на
месото в ЕС, пред Скандинавия,
Франция, Германия, БеНиЛюкс,
след като изтрепахме нахалост
над 22% от прасетата си, за
да източат десетки милиони
от бюджета фирми, близки до
властта
следващата 2020 г.
на глобално ниво, отразявайки се не само
на пазара на свинско,
но и на пилешко и го-

веждо месо.
Така към края на
септември според данните от статистиката за продукти с

животински произход
на дирекция Земеделие към ЕК цената на
едро на качествено
свинско месо (клас Е)

в България е достигнала 197.9 евро за 100
кг, което е ръст на
годишна база 16,4%%.
През миналия септември 100 кг е струвало средно 170.1 евро.
Българското свинско
месо към септември
е било четвъртото
най-скъпо с ЕС, превишавайки с около
8% средноевропейската цена. По-висока е
единствено е цената
в Малта, Гърция и Кипър, където тя се движи в границите между
202.9 и 216 евро за 100
килограма.
Всъщност, цените
на свинското през
този септември в
България на практика са достигнали
двегодишен връх. 100
килограма качествено
месо са се продавали
по-скъпо за последно
през октомври 2017 г.
- тогава цената е била
200 евро, след което
тръгва надолу.
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187 млн. лв. такси при 17 млн. лв.
рециклиране за Екопак, но София
е сред 4-те отличници в разделния
боклук

Н

ай-голямата
организация за оползотворяване
на
отпадъците Екопак има 42% пазарен дял и
обхваща население от 2,5
млн. жители. Фирмите, които членуват в нея, плащат
такси от около 12 млн. лева
годишно за количеството
опаковки, които произвеждат - около 160 хиляди тона.
OFFNews се добра до документи, които показват, че в
периода 2004-2018 г. Екопак е
получила 187 млн. лева като
лицензионни такси от фирмите, сред които най-големите са Кока - Кола, Девин,
Загорка, Своге.
Според същите документи, за тези 15 години Екопак
е инвестирала в разделното
събиране на боклук 17 млн.
лева, а е получила 187 милиона
приход за дейността си. Печалба над 90%.
За този период за контейнери са платени едва 9,6 млн.
лв. 6,7 млн. лева са отишли за

„други разходи“ – можем да си
представим какви.
А къде са отишли останалите 170 млн. лева?
Според данните за броя на
осигурените лица, в Екопак
работят 25 души, заедно с
чистачките и шофьорите.
Тоест на всеки един служител на Екопак се падат 100
000 жители. Тези 25 души се
грижат за разделното събиране на отпадъци на два
милиона и половина души.
Очевидно
по-голямата
част от останалите 170
млн. лева са превъртени през
„външни услуги“, разпределени от директора на Екопак
Тодор Бургуджиев.
Всъщност събраната лицензионна такса от Екопак е
доста малка. При положение,
че тя обслужва 2 500 000 българи, на човек се падат около
0,40 лева месечно. Експерти,
с които разговаряхме твърдят, че реалната цена (такса) за извършената дейност
е поне 1,60 ст., а цената на

Министерство на околната
среда и водите (МОСВ), изчислена от ПУДООС, е 4 лева.
Дали не сме свидетели на
нещо друго - големите западни компании, членове на
Екопак, плащат по-ниска от
реалната екотакса, но срещу
нея само се лъжем, че опаковките се рециклират.
Директорът на Екопак
Тодор Бургуджиев е несменяем на поста си, откакто
е въведена тази система за
рециклиране на отпадъци.
Преди това е работил в Кока
кола - най-големият член на
Екопак и основен акционер.
Публичната информация,
по която може да се следи
дали има истинско рециклиране на отпадъци или не, е
силно ограничена. Най-пресният документ, по който могат да се правят косвени изводи, е едва за 2014 г. и в него
се казва, че само 4 общини
в цялата страна изпълняват целите за рециклиране - това са София, Плевен,

Търговище и Провадия. Останалите 261 общини не са
изпълнили заложените цели.
Схема, че отпадъците се рециклират само фиктивно, а
събраните такси се източват,
вече беше разкрита в Румъния.
Там една от фирмите за оползотворяване на отпадъците
беше глобена със стотици милиони евро, а шефовете й попаднаха зад решетките.
А готови ли са акционерите
в Екопак да направят прозрачна проверка с медии и
НПО относно извършени изпълнения на цели – за дърво,
пластмаса и метал?
Срещу две от фирмите
- подизпълнители на организацията за оползотворяване на отпадъци, вече
са започнали следствени
действия, заради съмнения,
че фалшифицират данните
за оползотворен боклук.

четете още на
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П

ак е петък,
пак е твърде
топъл и даже
слънчев ноември. Както беше на 10-и ноември 1989 г. Помня, че
още в 4 следобед дядо
ми, който поради работата си по върховете на държавата
знаеше, ми каза: „Свалихме Тодор Живков“.
Бях на 13 години. Бях
зашеметен, не можех
да повярвам. 30 години оттогава.
Едно от най-интересните интервюта,
които съм правил за
28 г. в пресата, а през
ръцете ми са минали
от Ал Пачино и Маоника Белучи до Силвио
Берлускони и Джудз
Лоу, беше със сина на
Първия – Владимир
Живков. Само веднъж
преди той беше правил
изявление пред журниласт. И никога след
това. Ето го и текста
от преди 15 г., който
придобива все по-историческо значение,
защото май се въртим
30 години в кръг, или
пък в спирала:
„Срещаме се в една
обикновена, но удобна
с местоположението
си край НДК софийска
сладкарница, която не
блести с нищо. Благодарен съм за уникалния журналистически
шанс на Жени Живкова, която уреди всичко. Слушал съм от малък различни легенди и
предания за Владимир
Живков и той ме изненадва. Най-вече с
демонстрирания интелект: построяването на фразите, липсата на плеоназми в
речта. Хубаво би било
повече хора да говореха толкова добре в медиите и политиката
ни. Мнозина виждат
Владимир Живков на
улицата и не могат да
го разпознаят. Той не
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Съгласен съм, че нещата се развиват в положителен аспект. След
Десети настройваха
хората да ругаят, да
оплюват. С течение на
времето нещата се изясниха. Видя се, че баща
ми като ръководител
на партията и държавата, независимо от
някои грешки, ще остане в историята като
голям държавник. Има и
паметник, направен от
Секул Крумов.

Вл. Живков:
Баща ми даде
оставка на
9 ноември, не го
свалиха на 10-и
се е показвал по телевизията след Десети
ноември. Не дава и
интервюта. На пръв
поглед изглежда доста
променен, което е и
нормално. От времето, когато бе смятан
за принц на соца минаха дълги години. Синът
на Тодор Живков досущ
прилича на баща си.
Днес мъжът, за когото се носеха смехотворни слухове как профуквал хиляди в брой
по казината в Монте
Карло, живее скромно
в Бояна. Къщата му е
по-малка от околните
палати на известни
бизнесмени. Владимир
Живков не се радва на
царско битие. Говори,
сякаш отговорите му
са написани. А не знае
въпросите. Това е показателно за онези,
които години наред
разправяха, че бил на

ниско интелектуално
равнище. Поне да бяха
разменили някоя приказка с него.
Как живеете, господин Живков?
Животът ми е като
на всеки нормален български гражданин. Имам
много познати, имам
и приятели. Разбира
се, не са колкото бяха
преди Десети ноември.
Останаха най-верните.
С повечето от тях сме
заедно от детинство. В
семейството цари разбирателство. Имам малък бизнес.
Говорите много за
Десети ноември. Добра
или лоша е тази дата
за Вас? По ирония на
съдбата, тя е рождена за сина ви – Тодор
Живков Младши...
Да, така е. Десети
ноември е рожденият

ден на сина ми. А политическата дата не
би трябвало да бъде
Десети, а Девети ноември. Защото именно
тогава баща ми подаде
оставка на заседание
на Политбюро. Казвам
Ви го като свидетел и
на двете събития. Аз
до последния момент
не знаех за това негово
намерение. И научих на
Девети. На Десети ноември драми не е имало, както се пишеше и
се говореше през годините на прехода. Нещата бяха предрешени
в Москва. Схемата на
Горбачов беше една и
съща във всички социалистически страни.
В последните години
отношението към Вашето семейство много
се промени. Защо според
Вас хората погледнаха
на него с други очи?

Как приехте влизането на Жени Живкова в политиката? Вие
бихте ли я последвали?
Смятам, че беше положително. Тя дълго
обмисляше предложението към нея и е добре, че прие. Намирам
го за правилно решение. Аз самият нямам
нито нужда, нито желание да влизам в политиката. Никога не
съм обичал да бъда в
центъра на вниманието. Характерът ми е
такъв.
Иван Славков беше
казал, че в България
има две династии –
Кобургската и Правешката. Как преценявате като част
от едното семейство
ролята на династиите в новата ни история, защото тези две
са водили страната
цял век?
Не съм съгласен
точно с това изказване на Иван Славков,
че моето семейство
е династия. Явно го
е казал на майтап. А
иначе наблюдавах с интерес как Царят успя
за кратко време да
привлече многобройни
съмишленици и симпатизанти и да спечели
изборите през 2001 г...
Борис Ангелов
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НАД 700 ДУШИ УВАЖИХА ПРЕМИЕРАТА
НА В КРЪГ
„Това е едно малко чудо, да имаме премиера на кино в театър“,
определи галапремиерата на В кръг, режисьорът Стефан Командарев.
Прожекцията на лентата се проведе в Музикалния театър. На нея присъстваха над 700 гости, които бурно аплодираха екипа и актьорите след
края на прожекцията. Сред зрителите бяха президентът на Република
България Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, режисьорите Петър Вълчанов, Виктор Божинов, Виктор Чучков–син и Яна Титова,
журналистите Михаил Дюзев, Драгомир Симеонов, актьорът Стефан
Мавродиев и много други. В кръг е вторият филм от планираната трилогия след реализацията на Посоки. Той разказва историите на три двойки
патрулиращи полицаи в нощна София. Филмът тръгва по кината от днес.

Обявиха
най-богатите
наследници
на звездите
Всяка година Forbes
публикува традиционна
класация за най-печелившите починали звезди,
които обаче продължават
да генерират значителни
приходи и след смъртта
си. За седма поредна година начело е Кралят на

поп музиката Майкъл
Джексън. Наследниците
на Джако за година са
получили доходи на стойност 60 млн. долара от
неговото творчество.
Втори е Кралят на рокендрола Елвис Пресли.
Неговите наследници се

Джако отново държи класацията
радват на 39 млн. долара
през настоящата година. С 38 млн. долара генерирани приходи, трети е
художникът на комикси
Чарлз Шулц, който стои

СТОЯНА ОСТАВА НА ЛЕГЛО
ДВА МЕСЕЦА
Лекарите са предупредили комедийната прима
Стоянка Мутафова, че ще
трябва да остане около
два месеца на легло под
лекарско наблюдение,
тъй като организмът й е
изтощен след двете преживени животоспасяващи операции в близките
месеци – на сърцето и
жлъчката, както и след
падане с неприятни последици. Всички предварително планирани спектакли с нейно участие и представяния на книгата й
из страната са отменени поне до края на годината, съобщава агенция Монитор. В момента Стояна е контактна, но трудно
комуникира поради интубиращата апаратура. Актрисата не иска
да се отказва окончателно от сцената и всички стискат палци
състоянието й да се стабилизира.

зад създаването на образа
на емблематичния Снупи.
Класацията няма как да
мине без някой от членовете на легендарната група
Beatles, затова и седмо
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Джеймс Дийн
се завръща
в киното
64 години след смъртта
си, филмовата легенда
Джеймс Дийн се завръща
на екрана, благодарение
на специални ефекти,
които пресъздават
образа му от стари
кадри и фотографии.
Дийн, който загина на
едва 24-годишна възраст
в автомобилна катастрофа
през 1955 г., ще се появи
посмъртно в екшън-драмата за Виетнамска война
Finding Jack. Образът на
Дийн ще бъде пресъздаден чрез компютърно
генерирани изображения
(CGI) с помощта на архивни кадри и снимки, докато
друг актьор ще предостави своя глас. Филмът
предстои да излезе следващия ноември. Дийн
става световноизвестна
звезда през 50-те години
на миналия век с ролите
си в Бунтовник без кауза и
На изток от Едем, които го
превръщат в икона.
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Филмът за Соня
Йончева с премиера в
Третяковската галерия
Руската
премиера на филма за Соня
Йончева ще бъде на
12 ноември в кинозалата на прочутата
Третяковска галерия
в Москва.На 14 ноември пък българските
зрители ще могат да
гледат от 18:30 часа
в кино Одеон пълната версия на филма
Sempre Libera, ден
преди концерта на
Йончева в зала България. Филмът на Георги Тошев проследява драматичната и
пълна с превратности, препятствия и
тайни съдба на найобещаващото сопрано в света днес - Соня

Йончева. Само за 10
години тя успя да преодолее предразсъдъците на диригенти и директори на театри и
да изпее едни от най-

трудните оперни партии: Травиата, Тоска,
Норма. Да бъде единственият артист в
историята на Метрополитън опера, кой-

то в един сезон участва в три спектакъла,
всеки един от които
предаван на живо в
2000 кинотеатъра по
целия свят.

>>КОЛЕ КИТАНОВ
ИСКА ДА ПОДОБРИ
СВЕТОВЕН РЕКОРД

място в нея заема Джон
Ленън със съответно 14
млн. долара. Осма е актрисата Мерилин Монро с
13 млн. долара, която и до
днес е еталон за красота.

Властелинът на сапунените
мехури Коле Китанов, който
успя да вземе 4 „да“ от журито
на България търси талант е от
Струмица, Македония, но живее
в България. Завършва актьорско
майсторство за куклен театър. От
години тренира за баланс, умее
да жонглира, да ходи на кокили,
да върти огън и да прави каквото
си иска със сапунени балони. За
първи път се докосва до мехурите
по време на снимки на индийски
сериал пред Народния театър, където са събрани много жонгльори.

Бълок и Елън Дедженеръс съдят 100 компании

Сандра Бълок и Елън Дедженеръс съдят 100 компании. Фирмите
използвали снимки на звездите без тяхно позволение, за да
промотират собствени продукти. Бълок и Дедженеръс твърдят,
че вече цяла година се борят зад кулисите с проблема, но без ефект.
Те дори не знаят кой стои зад рекламите или колко точно въобще
са нарушителите. Сред рекламираните продукти са кремове и дуги
козметики. Освен че компаниите ползват снимки на Сандра и Елън,
те също така и добавят измислени цитати към тях. Има и обяви, които съдържат фалшиви новини, като например, че Бълок я няма или,
че се пенсионира от Холивуд. Неотдавна и Ким Кардашиян заведе
дело срещу мобилно приложение, което използва нейни снимки.

www.19min.bg
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Предсъздал е множество номера,
вписани в рекордите на Гинес и
иска да подобри последния – 475
души под похлупак от сапунен
мехур. Друга негова амбиция е
да направи най-големия балон,
пълен с газ.

ПРИЯТНА ЖЕНА В ЛОША КОМПАНИЯ С ПРЕМИЕРА
В Народния театър Иван Вазов
предстоят премиерните представления на комедията с убийства на
френския драматург Андре Русен
Приятна жена в лоша компания.
Представлението ще се играе на
Камерна сцена на театъра. В ролите
на главната героиня Нина ще видим
Емануела Шкодрева, която успява да

оплете с чара си трима мъже накуп.
Под режисурата на Юрий Дачев
за сърцето й ще се борят Кръстю
Лафазанов, Павел Иванов и Васил
Драганов. Сюжетът на пиесата е
историята на една дръзка и свободолюбива жена, която е сигурна че
никакви житейски бъркотии не могат
да й попречат да бъде щастлива.
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ХОРОСКОП

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

Телците ще свършат много
полезна работа днес. Раците да
не позволяват на разсеяността
им да им попречи във важните
задачи. Плановете на Везните
ще претърпят промени.
Скорпионите ще имат
много работа.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Забравете за
всичко, което ви
създава напрежение. Отминалите
събития няма да променят
по никакъв начин настоящето. Ще ви се предложат
ситуации, които ще дадат
добри възможности за реализиране на печалби.

Не позволявайте разсеяността да
попречи на
работата ви днес. Делата
ви са свързани с конкретни срокове, договорки и
финансови ангажименти,
което предполага отговорно отношение към тях.

Плановете Ви
ще претърпят промени.
Непредвидени
обстоятелства ще наложат да проявите повече
търпение, ако искате да
успеете. Припряността
и бързането няма да Ви
донесат нищо добро.

Май не се чувствате много ентусиазирани днес.
Не се напрягайте много, уговорете си
среща с приятели, въобще почивайте. Очакват ви
важни промени, така че
добре е да сте във форма
когато се случат.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Лъв

Скорпион

Днес ще свършите много
полезна работа
и въпреки това
основните ви намерения
е възможно да останат
на заден план. Съобразете се с обстановката
обаче и се опитайте максимално да придвижете
напред делата си.

Имате върху
какво да се
съсредоточите,
за това ще си
спестите излишните приказки. Отдадени на работата си, ще се вглеждате
в променящите се бързо
събития и ще търсите
своето място в тях.

Изглежда нито за
секунда не оставате без работа.
Ще Ви хрумнат
ценни практични идеи.
Това може значително да
улесни реализацията на
проект, по който работите. В никакъв случай не
подценявайте действията
на конкурентите си.

Близнаци

Дева

Усилията ви
днес са силно
изразени в
професионалната сфера. Ще успеете
да осъществите намеренията си, нещо повече.
Очертават се сътрудничества, които ще носят
дивиденти за в бъдеще.

Стрелец

Овладяността
ви ще ви даде
предимство при
вземането на
важни решения. Найвече ще ви предпази от
грешки. Устремени сте
към успеха и няма да се
колебаете и да отлагате
нищо по пътя към него.

времето
Днес над страната
ще има променлива
облачност. Минималната температура
ще бъде 8°, а максималната 24°.

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
14°, максималната 24°.
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 19°.

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

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg

МИЛЕНА САВОВА

Предстоят ви
много задачи и
изглежда част от
тях изобщо няма
да са ви по сърце. Налага
се да потърпите, ще имате
успех и то от работа, от която най-малко сте очаквали.
Наред с всичко останало
намерете време и за любимите си занимания.

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

Русе

min: 8о max: 14о

min: 8о max: 21о

Варна

Велико Търново

min: 14о max: 24о

min: 9 max: 19
о

о

Перник

Пловдив

min: 7о max: 25о

Бургас

min: 14о max: 24о
min: 10о max: 19о

„В МОМЕНТА ИЗЖИВЯВАМЕ МОЗЪЧНАТА СМЪРТ
НА НАТО“, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО ОБЯВИ ФРЕНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ЕМАНЮЕЛ МАКРОН. СПОРЕД НЕГО ЕС НЕ МОЖЕ РЕАЛНО ДА РАЗЧИТА НА
ЕВЕНТУАЛНА ЗАЩИТА ОТ САЩ: „ТЕ ПРОСТО НИ
ОБЪРНАХА ГРЪБ“. И ДАДЕ ПРИМЕР С НАПУСКАНЕТО НА АМЕРИКАНЦИТЕ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА
СИРИЯ, БЕЗ ДА СЕ БРОЯТ НЕФТЕНИ НАХОДИЩА, КОИТО ОСТАНАХА ДА ОКУПИРАТ, КАКТО И
„ИЗОСТАВЯНЕТО НА ТЕХНИТЕ КЮРДСКИ СЪЮЗНИЦИ“. ТОЙ СМЯТА, ЧЕ „ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ
РЕАЛНОСТТА“. ЗА НЕГО „ЕВРОПА ТРЯБВА ДА СИ
ВЪРНЕ ВОЕННИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ПОДДЪРЖА ДИАЛОГ С МОСКВА“.

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
Риби

min: 8о max: 21о
Сандански

Кърджали

min: 9о max: 20о

min: 12о max: 18о
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>>НАТО Е В МОЗЪЧНА СМЪРТ, СЕЧЕ МАКРОН

Изданието използва снимки от

Видин

София

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 9°, а максималната 19°.
В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
8°, максималната 21°.

Ако работата ви
днес е свързана с контакти,
бъдете сигурни,
че ще успеете да свършите всичко точно така,
както сте го планирали.
Радвате се на подкрепата
на близките си, които ще
ви бъдат от полза със
съвети по всяко време.

Денят Ви ще
бъде наситен на
емоции и приятни моменти. Ще
се окажете в благоприятна ситуация и без големи
усилия ще съумеете да
привлечете интереса на
желания от Вас човек.

София 1000,

www.19min.bg
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ВРЕМЕ

Искам равни данъци
в целия ЕС, обяви
новият икономически
еврокомисар Джентилони

Н

овият икономически
еврокомисар Джентилони – бивш премиер на Италия от
соцпартията, обяви, че не е нормално
в Европейския съюз
да има единна валута и една централна банка, а в същото време във всяка

Застъпващият на поста
италианец специално посочи
България и Унгария
страна да има различна
данъчна
ставка. Той го направи в най-стойностното предаване
по държавната телевизия РАИ 1 Порта

- а – порта на Бруно
Веспа. Попитан от
водещия дали има
предвид премахването на офшорни
зони като Люксембург, Малта, Кипър,

Джентилони сякаш
не обърна внимание
на изброените държави, а посочи България и Унгария с
пръст, като според
него „не може да

има данъци 7 – 8%“.
Истината е, че у
нас както корпоративният, така и
данък общ доход са
с плоската ставка
от 10%. Наистина
пъти по-ниска от
италианската например.
Джентилони обеща в неговия петгодишен
мандат,
който започва всеки
момент, след като
бе одобрено и поредното
румънско
предложение за еврокомисар, изравняването на данъците
в целия Европейски съюз да не бъде
само пожелание, а
да започне да се реализира.
Той се спря и на
другите най - важни според него
теми от икономическия дневен ред
на Съюза.
„Притеснително
е забавянето на ръста на Европейския
съюз – ние в Италия на практика
нямаме (б.р.0,4%), а
Германия е още позле от нас в това
отношение“, посочи
той. И продължи:
„Ако има нещо градивно в това е, че
вече не говорим за
Германска Европа,
а за европейска Германия“.
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СПОРТ
НОВИНИ
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Багата с двумесечна
забрана за битки
Българинът отстъпи
с две позиции в
ранглистата на UFC
ММА звездата ни
- Благой Иванов ще
трябва да стои далеч от октагона за
известно време. Медицинските лица на
спортната комисия
на щата Ню Йорк
му определиха наложителна почивка от
60 дни, в която той
няма да може да се

състезава.
Същевременно Багата отстъпи с 2
позиции в обновената ранглиста на UFC
при
най-тежките.
Въпреки това Иванов
се задържа в Топ 10
на най-добрата верига за ММА, като заема десетото място.
Лидер в класацията

е Даниел Кормие. Съперникът на Иванов Дерек Люис, който го
победи по точки в Ню
Йорк пред погледа на
президента на САЩ
- Доналд Тръмп, пък е
пети в класирането.

www.19min.bg
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>>ГРИШО ДАВА УРОЦИ ПО
ТЕНИС В РОДНОТО ХАСКОВО

Григор Димитров се прибира в Хасково и ще изнеесе
тенис уроци на деца от родни клубове. Това ще се
случи днес от 15:00 в комплекс Тенис кортове в
парк Кенана, съобщават хасковски медии. През последните дни Гришо се беше отдал на почивка, след
като сезонът за него приключи. Димитров отскочи за
няколко дни до Исландия, където да презареди сили
за новата кампания в мъжкия тенис. Както е известно, в края на този сезон българинът показа прогрес в
играта си и стигна до №20 в световната ранглиста.

ТЕРВЕЛ ПУЛЕВ: КУБРАТ НЕ Е
ДАЛЕЧ ОТ СВЕТОВНАТА ТИТЛА

Tервел Пулев се завръща на ринга днес на гала
в Кьолн, а това ще попречи на по-малкия брат
да подкрепи Кубрат в битката му срещу Букър.
Съперник на Тервел ще бъде Каи Курзава.
„Два-три месеца тренирам на пълни обороти, чувствам се добре. Започнах да се усещам по-добре,
усещам ритъма на професионалния ринг. Целта на
Кубрат е да стане световен шампион, и не е далече“,
каза преди двубоя си Тервел Пулев.

тази година от
Lidl са подготвили коледни
изненади
за
клиентите. В кампанията
„Подаръци преди празниците” 1000 късметлии
ще получат ваучери на
стойност 150 лв., с които
да направят Коледа още
по-специална за тях и за
любимите им хора.
С кампанията Lidl насърчава потребителите
да започнат да планират
Коледа по-отрано. Така
освен, че ще се възползват от предпразничните
предложения в магазините, потребителите ще
имат шанс и за допълнителни награди под
формата на ваучери за
пазаруване. От веригата
смятат, че по този начин
клиентите ще избегнат
стреса от подготовката
в последния момент и
ще имат време за найважното – пълноценно
време със семейството.
Играта
продължава от 28 октомври до
1 декември. В този

В Лидл са подготвили
“Подаръци преди
празниците” за своите
клиенти
До 1 декември веригата ще
раздаде 1000 ваучера по 150 лева

Ginger Layout
е остров в мола
Ginger Layout е хит в
момента в София, а в
своя мол Сердика е единственото място, където човек може да седне,
да се види с някого, да
хапне и да пийне на спокойствие. Останалите
заведения в този не особено уютен търговски
център са малко в стил
чакалнята на гарата.
Дали това усещане за
нещо различно в Ginger
Layout идва от дървото, което се използва
с тази цел в дизайна по
принцип, а и конкретно
тук, или от оригиналното осветление, от

различните нива или
от менюто, но впечатлението е за приятно
място.
Естествено,
могат
да се намерят някои недостатъци, но идеята
не е рестобарът да кандидатства за Мишлен.
Напоследък той се превръща и в нещо повече
– място за представяне на нови артистични
проекти като албума на
Джини например, а разположението на интериора на различни нива
прави
проснранството интересно от тази
гледна точка.
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период всеки, направил покупка за 20 или
повече лева, може да
регистрира
касовата бележка на lidl.bg/
zakoleda и да участва
за един от 1000 ваучера, а регистрирането
на повече бележки
дава по-голям шанс за
печалба или може би
повече печалби.
Всеки понеделник между 4 ноември и 2 декември на случаен принцип
ще бъдат теглени имената на 200 късметлии, които ще печелят ваучери
за 150 лв. Ваучерите могат да бъдат използвани
многократно, до изчерпване на сумата. Пълните
правила на играта, както
и имената на печелившите можеше да следите на
lidl.bg/zakoleda.
Ние от екипа на 19 минути ще се възползваме с
удоволствие от предколедните предложения в
Лидл, особено от щанда с
коледни лакомства и надяваме се, да бъдем късметлии и с ваучерите..

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 Какво ще се случи 2 документална поредица/п/
05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните на войната 13-серийна
документална поредица /САЩ,
1998г./, 1 епизод
13.25 Дарители и филантропи,
България документален филм
/2 част/
14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за
хора с увреден слух
15.15 Обзор Лига Европа
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/19 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Джамал Томас бенд
/САЩ/ Международен джаз
фестивал - Банско 2019
00.30 Принц Лавина игрален филм /
САЩ, 2013г./, режисьор Дейвид
Гордън Грийн, в ролите: Пол
Ръд, Емил Хирш, Джойс Пейн
и др.
02.05 Култура.БГ /п/
03.05 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
04.20 Още от деня /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, с.4 еп.14
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.51
15.00 Премиера:„Шест сестри“ сериал, с.7 еп.6
16.00 „Клиника на кораловия остров“ сериал, еп.11
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ТВ ПРОГРАМА
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера:„Свободен дух“ сериал, еп.7
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера:„Завинаги „ - сериал,
еп.18
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.4
00.30 „Втори шанс“ /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Опасни улици“ /п./ - сериал

00.20 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5 /п/
01.20 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
03.40 Еротичен телепазар

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 Студио „Игри на волята:
България“
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 4
00.30 „Гомор“ - сериен филм, сезон 1
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.30 „Слънце и луна“ - сериен филм

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., II част /п/
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 7
12.00 „Плажен тийн филм 2“ - семеен
филм с уч. на Рос Линч, Мая
Мичъл, Грейс Фипс, Гарет
Клейтън, Джон Делука., Криси
Фит, Джордан Фишър, Джесика
Лий Келър и др.
14.10 „В кадър“
14.50 „Мисли като мъж 2“ - романтична комедия с уч. на Адам
Броуди, Майкъл Ийли, Джери
Ферара, Меган Гуд, Реджина
Хол, Денис Хейсбърт, Тараджи
П.Хентън, Терънс Дженкинс,
Дженифър Луис, Кевин Харт
и др
17.00 „Гореща гонка“ - екшън-комедия
с уч. на Рийз Уидърспуун, София
Вергара, Майк Бърбиглия,
Майкъл Моусли, Джон Каръл
Линч, Робърт Казински, Матю
дел Негро и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15
21.00 „Детройт“ (премиера) - криминална драма с уч. на Джон
Бойега, Уил Поултър, Алджи
Смит, Джак Рейнър, Джейкъб
Латимор, Джейсън Мичъл, Хана
Мъри и др.
00.10 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 15 /п/
01.10 „Вратите на мрака“ - трилър с уч.
на Никълъс Кейдж, Сара Уейн
Келис, Вероника Ферес, Лирия
Бент и др.

Diema
06.00 „Драга фамилия“ - сериал,
сезон 2
07.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 5 /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 „Ритникът на трите нинджи“ приключенски екшън с уч. на
Виктор Уонг, Макс Елиът Слейд,
Шон Фокс, Дж. Евън Бонифант,
Каролайн Джунко Кинг, Дъстин
Нгуиен 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 „Фермата“ - трилър с уч. на Ал
Пачино, Колин Фарел, Бриджит
Мойнахан, Гейбриъл Махт,
Майк Раалба, Кенет Митчъл, Рон
Лий и др.

FOX
05.15 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 4
06.00 Последният мъж на света първи сезон, еп. 6
06.20 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 5
06.40 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 6
07.05 Малкълм - трети сезон, еп. 9
07.35 Малкълм - трети сезон, еп. 10
08.00 Престъпления от класа - четвърти сезон, еп. 16
08.55 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 3
09.50 Кости - втори сезон, еп. 15
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
11.40 Война на световете, еп. 3
12.30 Война на световете, еп. 4
13.30 Магнум, еп. 19
14.25 Касъл - втори сезон, еп. 15
15.15 Под наблюдение - втори сезон
, еп. 4
16.10 Престъпления от класа, еп. 1
17.10 Кости - втори сезон, еп. 16
18.05 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 7
18.35 Семеен пъзел - четвърти сезон,
еп. 8
19.00 Малкълм - трети сезон, еп. 11
19.30 Малкълм - трети сезон, еп. 12
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 9
21.00 Остин Пауърс 2: Шпионинът
любовник, еп. 1
22.55 Магнум, еп. 20

23.50 Касъл - втори сезон, еп. 16
00.45 Малкълм - трети сезон, еп. 11
01.15 Малкълм - трети сезон, еп. 12
01.45 „Досиетата Х“ - сериал, еп. 4
02.30 Американците - пети сезон, еп. 1
03.20 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 7
04.15 Кости - втори сезон, еп. 16
04.55 Последният мъж на света първи сезон, еп. 6
btv Cinema
06.00 „Вътрешна сигурност“ /п./ сериал, с.5 еп.11, 12
08.30 „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.
10.15 Телепазар
10.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.6 еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 „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.
15.30 „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.
17.45 Телепазар
18.00 „Далече, далече“ - приключенски, романтичен, драма (САЩ,
1992), режисьор Рон Хауърд,
в ролите: Том Круз, Никол
Кидман, Томас Гибсън, Робърт
Проски, Колъм Мийни, Джаред
Харис, Брендън Глийсън и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Неуредени сметки“ - трилър
(САЩ, Великобритания, Унгария,
Израел, 2011), режисьор Джон
Мадън, в ролите: Хелън Мирън,
Сам Уърдингтън, Том Уилкинсън, Кирън Хайндс, Джесика
Частейн, Йеспер Кристенсен,
Мартон Чокаш и др. [14+]
23.30 „Американски пай: Отново
заедно“ - комедия (САЩ, 2014),
режисьори Джон Хъруиц и
Хейдън Шлосбърг, в ролите:
Джейсън Бигс, Алисън Ханигън,
Шон Уилям Скот, Юджийн Леви,
Тара Рийд, Мена Сувари, Нийл
Харис и др. [14+]
01.45 „Аутопсията на Джейн Доу“
- хорър, трилър, мистъри
(Великобритания, 2016), режисьор Андре Йовредал, в ролите:
Брайън Кокс, Емил Хърш,
Офилия Лъвибонд, Майкъл
Макелхатън, Олуен Кели, Джейн
Пери и др. [16+]
03.30 „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+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за Европа
и гражданите с Милена Милотинова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Рене Магрит, човекът с шапката
- филм
10.30 Хотел „Русия“ - сериал, драма,
криминален
11.30 Законът на любовта - романти-
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чен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Живот в лъжа - сериал, политическа драма
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Операция История - предаване с
Росен Петров /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - 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 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
02.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Правилата на играта - док.
поредица на Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Бизнесът на Азия - док. поредица
на Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Цитати на деня
21.30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
22.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23.00 Непознатият Далечен изток - док.
поредица на Bloomberg
23.30 Възходът на Xiaomi - док.
поредица на Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Велека. Ела. Великан. Цяр. Кар. Ме. Дос. Сакар. Тувим. Нар. линин. Катани. Ада. Луковит. Сос. Солар. Век. Лацио. Закони. Амини. По. Дами канят. Нели. Ил. Чам. Ле. Ицо. Как. Кавал. Бакалова.
Манев. Нив. Бакара. Ана.
Отвесно: Пепя Дубарова. Атакама. Ров. Секам. Макак. Лев. Силал. Комин. Кана. Кек. Минус. Никел. Лер. Далас. Николина Лекова. Ирани. Ола. Ини. Ав. Тек. Канаваца. Ивана. Ламар. Дири. Птица. Ин. Панер.
Ват. Омо. Лолова.
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В това заведение явно не са особено големи фенове на Фики,
Галин и Сузанита....
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Бате Гошо:

Сезонът на: Прибера
ли се, повече няма да
изляза, е официално
открит!!!
Имам две новини - добра и лоша!
С коя да почна?
С добрата!
Профон ме уведомяват,
че имам да получавам
сумата от 147 лева от
изпълнителски права,
натрупана през последните 4 години.
ЙЕССС!
А сега лошата - за
последните 4 години
дължа 200 лева за членски внос...
Човек таман се види
в кинти и съдбата се
стоварва върху него.
ЖЕСТОК Е ТОЯ ЖИВОТ!
Венци Мицов
:) :P :D
Турист пита местен:
- Извинете, дали може
да ми подскажете как
най-бързо да се кача на
тази планина?
Погледнал замислено
човечецът туриста,
погледнал планината, па
рекъл:
- Ако искате, мога да
отвържа кучето?

:) :P :D
- Жаден съм, дай нещо
за пиене!
- Ще ти донеса вода.
- Аз съм жаден бе, не
съм мръсен!
:) :P :D
Много е кофти, когато
не си суеверен и не
вярваш в знаци, а катаджиите вярват...
:) :P :D
Понякога, когато се
карат съседите, ми идва
да им кажа, да викат посилно, за да чуя целия
скандал
:) :P :D
Как да стана вегетерианец, когато доматите и
краставиците първи ми
падат от дюнера
:) :P :D
Нямам вяра на хора,
които стават доброволно в 8:00
:) :P :D
Из мъжки чат:
- Жената не ми дава да
готвя, откакто последния път прегорих
салатата.
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