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3,56 млн. лв. за Златев при
140 пъти по-ниски оферти
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Срещу домашното насилие

Центърът на италианския град Кунео бе декориран с хиляди покривки, килимчета и постелки. Събитието бе част от кампания, целяща превенция на насилието над жените...
$ $

България е на 52-ро място в света по човешко
развитие, сочи доклад на ООН

200 лв. на час струва
частно парти в трамвай

85% от българите смятат, че корупцията
е широко разпространена в страната ни

Модели отказват да позират в художествената ни
академия заради липса на пари

Милионерите стават рано, четат много и
спортуват редовно, доказа изследване

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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3,56 млн. лв. за Златев при 140 пъти по-ниски оферти

Обединение на ексшефа на Лукойл Валентин
Златев ще вземе милиони за организацията
на неоправдано скъпи
събития, посочва проверка на Сега, извършена след получен сигнал.
Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) постави
рекорд с обществената си поръчка за 3
млн. лв. Тя е спечелена
от консорциума Обединение Логистика,
който се оказа единственият оценен кандидат. При отделни
дейности разликата
между най-ниската и
спечелилата оферта
достига 140 пъти. По
информация на Сега
конкурсът е обжалван
от Компания за международни конгреси ООД.
Договорът се финансира по европейската
програма Еразъм+ с 2
967 506,54 лв. без ДДС,
което прави 3 561 007,
85 лв. с ДДС, които се
очаква да получи за
услугите си Обединение Логистика. „Няма
сключен договор, няма
и да има. Пратил съм
им одит”, заяви пред
19’ министърът на

Още няма сключен договор, заяви
министърът на образованието
образованието Красимир Вълчев.
Какви точно събития
трябва да се организират срещу тази сума,
в кои градове, за колко
участници, в поръчката даже не е посочено. Ясно е само, че те
ще бъдат около 200 на
брой, но няма никаква
количествена конкретизация за дейностите, които трябва да
извърши избраният
изпълнител.
От ЦРЧР твърдят,
че оценяват офертите

на база най-добро съотношение между качество и цена. При липсата на яснота какви
точно дейности ще се
извършват няма как
да се оценява качеството,
подчертават
от Сега. И двата показателя, залегнали в
методиката за оценка,
всъщност са ценови:
10% от оценката са за
предложения процент
на допълнителни административни разходи
на фирмите (за услуги,
невключени в оферти-

>>ВЕЖДИ: НС ДА ИЗБИРА МЕДИЙНИТЕ ШЕФОВЕ
„Гарантирането на свободата и
самостоятелността на медиите
ще стане само през нов закон”,
заяви пред БНТ шефът на
Комисията по култура и медии
Вежди Рашидов. Той смята, че в
него трябва да намерят начини
за разпознаване на фалшивите
новини.
„СЕМ трябва да стане само
контролен орган", посочи
Рашидов. Според него шефовете
на обществените медии трябва
да се избират от НС и да имат
по-дълъг мандат.
„Аз винаги съм смятал, че

мандатите на обществените
медии, радиото и телевизията
са малки с по 3 години”, посочи той. Рашидов е на мнение,
че този мандат трябва да бъде
като на БТА - 5 години.

те), а 90% идват от
оценката на общата
цена.
Поради
невъзможност да се изчисли общата стойност за
услугите - защото не
е ясно какви и колко
следва да бъдат те,
фирмите са оценявани
според предложените
единични цени за всяка
от предполагаемите
дейности.
Изданието посочва
няколко нагледни примера, които показват
раздуването на суми-

те: за осигуряване на
лаптоп за ползване
за 4 ч. спечелилото
обединение е поискало 120 лв. при 17 лв.
най-ниска оферта; за
ползването на екран
за прожектиране на
презентации за 4 ч.
фирмите в обединението ще получават
по 190 лв. при 8 лв. найниска оферта. Такъв
екран просто може да
се купи за 150-160 лв.,
сочи онлайн проверка.Техниката ще се
ползва многократно
- очаква се да бъдат
организирани
близо
200 събития. Нощувка
със закуска в единична
стая в хотел 4 звезди в
София варира от 90 до
250 лв., а спечелилият
кандидат е с предложение от 230 лв.
Цената за "дискусионна система" на избрания изпълнител е
1120 лв. за 4 часа - при 8
лв. в най-ниската оферта. Високи са и цените
за осигуряване на видеозапис от събитията
- одобрената оферта
е с цена 1450 лв., минималната оферта е 6 лв.
за видеозапис. Ниската
цена за видеозаписите

>>ГЕРБ ДА НЕ НИ ВИНИ ЗА СУБСИДИИТЕ,
СЕЧЕ КАРАКАЧАНОВ
„ГЕРБ разигра театър
със субсидиите”, заяви вицепремиерът
и военен министър
Красимив Каракачанов. Припомняме,
че от партията на
премиера Бойко Борисов твърдят, че са
подкрепили 8 лв. на
глас, защото иначе е
имало опасност бюджетът за 2020г. да
не бъде приет, тъй
като коалиционните
партньори от ОП им

„извивали ръцете”.
По този повод лидерът на ВМРО разкри, че 8 лв. субсидия е била размер,
желан от всички.
Той даде съвет към
коалиционните
партньори: "ГЕРБ
да спрат да се
извиняват, защото
самото разиграване със субсидията
е един цирк". „Да
бъдат достатъчно
коректни, защото

по тази тема сме
водили разговори
с най-различни политически партии",
коментира вицепремиерът.
По думите му, нормално е държавата да поеме някакво финансиране
на политическите
партии. "Другото е
цинизъм - фирмите да финансират
партиите", убеден е
Каракачанов.

е предложена от консорциум на Сиела Норма и Инфинити травел.
Същевременно в тази
цена не са включени
разходите за труд,
което довело до до изискване на допълнителна обосновка от почти
всички участници.
Огромните разлики
ПРОКУРАТУРАТА ПОГНА
ПЛОВДИВ 2019
Окръжната прокуратура
в Пловдив е образувала
досъдебно производство срещу представител
на фондация Пловдив
2019 за това, че през м.г.
е сключил неизгодна
сделка, от която са произтекли значителни щети
за организацията. Разследването се извършва
в срок, съобщиха преди
минути от държавното
обвинение.
Прокуратурата бе
сезирана след откриващото събитие за
европейска столица
на културата на 12
януари т.г., за което
бяха похарчени над 2,
5 млн. лв.
След 1г. са открити
данни за извършено
престъпление и по
тази причина се е
стигнало до досъдебно
производство.

в цените са довели до
изискване на допълнителна обосновка от
почти всички участници. Законът за обществените поръчки
изисква обосновка, когато ценови показател,
подлежащ на оценка,
се разминава с повече
от 20% от средната

стойност от получените оферти. Обикновено това сравнение
се прави на база обща
цена. Но в при тази поръчка възложителят
е поискал обосновка за
всяка от 165-те единични цени. Резултатът е отстраняване
на 7 от 8-те участни-

ка заради недоказана
една или друга цена.
Така в играта остава само ДЗЗД Обединение Логистика. В
него влизат Хорнит
ООД с шеф Валентин
Златев, Ем енд Марк
ООД, Обучителен център Преслав ООД, България Евентс ЕООД.

>>НЕОФИТ ПРИЕ ЦАЦАРОВ И ГЕШЕВ
Българският патриарх Неофит
прие главния прокурор Сотир
Цацаров и заместника му Иван
Гешев, съобщиха от Светия синод
и прокуратурата. Водачът на
БПЦ поздрави Гешев с назначаването му за главен прокурор
и му пожела успешен мандат.
Главният прокурор и неговият
зам. изразиха своето уважение
към БПЦ и лично към патриарх
Неофит.
По време на срещата в Светия
синод са били обсъдени бъдещи
съвместни действия в подкрепа

на православната вяра, включително и в местата за лишаване от
свобода.

>>СОКОЛОВА СТАНА ПЪРВАТА
ИЗКЛЮЧЕНА ОТ ГЕРБ ЛИДЕРКА
Бившият областен
управител на Перник
Ирена Соколова е
изключена от ГЕРБ.
Близката до Цветан
Цветанов приключва с
политическата кариера
в партията на премиера Бойко Борисов. Тя
се оказа първата заличена от партийните

списъци, лидерка- шеф
е на Жени ГЕРБ и бос
за Перник. Дори и Цветанов не беше принуждаван да напусне ГЕРБ,
а само ръководството.
Тя ще бъде заменена
от приближения до
екскмета Вяра Церовска депутат Александър Александров.

Бившият губернатор
ще бъде махната и
от поста си лидер на
Жени ГЕРБ на национално ниво.
Припомняме, че порано заради водната
криза в града премиерът поиска оставката на Соколова и от
губернаторския пост.
Но не и на виновния
екоминистър Нено
Димов

>>РАДЕВ: ИЗБОРИТЕ СТАНАХА ИНДУСТРИЯ ЗА МИЛИОНИ
„Струва скъпо, но трябва
да имаме машинно гласуване”, заяви президентът Румен Радев по време на свикана от него
среща с представители
на ЦИК, отговорните
институции и анализатори на изборния процес.
Радев разкритикува
отсъствието на властта
на срещата за изборните
правила, която се състоя
на Дондуков.
„Липсата на представи-

тели на изпълнителната
власт не отменя нейната
отговорност за провеждането на честни и
открити избори”, заяви
в началото на срещата
държавният глава.
Радев отбеляза и разминаването в избирателните списъци. Държавният
глава е смутен, че има
посочена преференция, но няма посочена
партия в бюлетината.
Спасението тук е

машинният вот, заяви
държавният глава.
Той настоява да се
ускори работата и по
въвеждане на електронно дистанционно
гласуване. Президентът
критикува също липсата
на заложени средства в
Бюджет 2020 за машинно гласуване. Шест
месеца преди изборите
целият процес трябва да
е приключил.
По темата за изборите

и медиите, Радев смята,
че законът поголовно се
нарушава. „Най-трудно е
да преодолеем купения
и корпоративния вот”,
притеснен е президентът. „Усещането на хората
е, че тук се развива
индустрия за десетки
милиони”, критикува
още държавният глава.
Президентът получи
подробни доклади за изборния процес от ДАНС,
МВР и прокуратурата.
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>>БУЛГАРТРАНСГАЗ: ГОТОВИ СМЕ
ЗА ТУРСКИ ПОТОК
ОТ 2020 Г.
„България е готова до 2020
г. да обезпечи транзитните
доставки на газа в Гърция
и С. Македония по тръбопровода Турски поток",
заяви изпълнителният
директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов,
цитиран от ТАСС.
"Дори, ако в началото на
годината транзитът на
руския газ през Украйна
в България по Трансбалканския газопровод бъде
преустановен, ние сме
подготвени. На 30 ноември
Турция направи "златната"
заварка, която съедини
Турски поток с Българския
поток, съобщи Малинов.
Той уточни, че газопроводът е започнал да се пълни
с гориво. "Ние ще сме
готови към 15 декември,
те, надявам се - към 20
декември", допълни
Малинов.
Миналата седмица руския
президент Владимир Путин
обяви, че България забавя
строителството на Турски
поток на своята територия.
„Изпълняваме ангажиментите си”, заяви веднага след
това енергийния министър
Теменужка Петкова. Според
нея този проект е стратегически за нас. „Работи се на
трасе от 150 км, разделено
на три отделни лота”, обясни министърът.
Припомняме, че още
м.г. Петкова призна, че
страната ни трябва да
реагира адекватно и да
актуализира енергийната
си стратегия, тъй като
големите инфраструктурни проекти биха се
отразили неблагоприятно
върху енергийния сектор
и икономиката.
По-рано енергийният
експерт проф. Атанас Тасев
заяви, че съществуването
на Булгартрансгаз при
положение, че престанем да бъдем транзитна
държава ще бъде „лишено
от всякакъв смисъл”, което
пишем от 5 г.
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>>ДАНАИЛ КИРИЛОВ ЩЕ РАБОТИ С ДЖОК ПОЛФРИЙМАН

>>КОЙ ПЛАЩА 1/2 БОРЧ ПО МИНИСТЕРСКА ПРОГРАМА КЪМ ХОТЕЛ?

МИНИСТЪРЪТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ДАНАИЛ КИРИЛОВ ЩЕ РАБОТИ В БЪДЕЩЕ С ОСЪДЕНИЯ ЗА УБИЙСТВОТО НА
БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТ АНДРЕЙ МОНОВ АВСТРАЛИЕЦ ДЖОК ПОЛФРИЙМАН. КИРИЛОВ ПРИЕ ПОЛФРИЙМАН В
КАЧЕСТВОТО МУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАТВОРНИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ.
СРЕЩАТА СЕ СЪСТОЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДНИ, СЛЕД КАТО ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР
ПОКАНИ ПОЛФРИЙМАН НА РАЗГОВОР ПО ПРОБЛЕМИТЕ В ЗАТВОРИТЕ.
ДВАМАТА СЕ РАЗБРАХА ДА БЪДАТ ПРОВЕЖДАНИ РЕГУЛЯРНИ СРЕЩИ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ,
НА КОИТО ДА БЪДАТ ОБСЪЖДАНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СРЕДАТА В ПЕНИТЕНЦИАРНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
ПРЕДИ ТАЗИ СРЕЩА МИНИСТЪРЪТ И ПОЛФРИЙМАН ИМАХА СЛУЧАЙНА СРЕЩА НА ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА В ЦЕНТЪРА
НА СОФИЯ. ПРИПОМНЯМЕ, ЧЕ ПОВЕРЕНОТО НА КИРИЛОВ МИНИСТЕРСТВО ПЪК СЪТВОРИ ИСТИНСКИ ПРАВЕН
АБСУРД, СЛЕД КАТО ПРЕДИ МЕСЕЦ ЕДНОВРЕМЕННО ЗАБРАНИ НА ПОЛФРИЙМАН ДА ПРЕБИВАВА В БЪЛГАРИЯ, А
СЪЩО ТАКА И ДА НАПУСКА СТРАНАТА НИ.

Преди 100 дни 19 минути писа
как Обучителен център Европа
завлича 5-звездния спахотел
Стримон Гардън в Кюстендил
с 10 000 лв. за проведено, но
неплатено събитие по програма на Министерството на
младежта и спорта, а след това
се покрива – потъва вдън земя.
Върху сумата текат и лихви.
Сензационно, веднага след
публикацията ни не длъжникът, а фирмата Фасто финанс
погасява половината борч.
Но забравя другата половина.
И все пак кой плаща чужди сметки, макар и частично? Оказва се,
че лицето Елена Светославова

85% ОТ БЪЛГАРИТЕ:
Корупцията е широко
разпространена
Повече от 2/3 от
сънародниците ни
пък не вярват някой
да бъде наказан

Ц

ели 85% от българите
са на мнение, че корупцията у нас е широко
разпространена. Това показват
данни от проучване на Евробарометър, представени от
Европейската комисия.

За сравнение средно в ЕС на
същото мнение за корупцията в тяхната страна са 63
% от гражданите. Според 68
на сто от българските участници в допитването (44 на
сто от останалите в ЕС) не

може да се очаква, че участвалите в корупция ще бъдат
заловени и предадени на прокурор, предаде БТА.
Почти 70 % от сънародниците ни не очакват уличените в корупция да бъдат обви-

ФАНДЪКОВА: Горенето на отпадъци ще стане престъпление
Народното събрание да инкриминира горенето на отпадъци,
настоява кметът на София
Йорданка Фандъкова заради
замърсяването на въздуха в
столицата.
Група народни представители
от ГЕРБ ще внесат проектозакон, свързан със санкции
срещу горенето на отпадъците, заяви Фандъкова, цитирана от Фокус. В последните
дни има значителни превишения на ФПЧ, ясно е, че не

трафикът е виновен за тях, а
отоплението с твърдо битово
гориво и горенето на отпадъците. Апелираме към хората,
които се отопляват с дърва и
въглища, да се включат в проектите на Столичната община
за осигуряване на безплатна
подмяна на отоплението с поекологично, добави столичният кмет.
"В същото време горенето
на отпадъци е също голям
проблем в някои райони като

Красна поляна.
Това е голям бич за хората там,
затова поисках и в последните месеци се работеше
в Народното събрание да
приемат инкриминирането
на горенето на отпадъци,
защото само за последната
седмица са направени над
60 проверки за горене на
открито, съставени са над 20
акта, но сами по себе си те не
вършат никаква работа", каза
още Фандъкова.

нени, докато такъв отговор
в останалата част от ЕС дават 48 на сто от участниците в проучването. За 77 % от
българите и 55 % от остатналите в ЕС не може да се очаква, че корумпираните ще
бъдат наказани със затвор
или поне с тежка глоба.
Попитани дали заловените
в корупция високопоставени
служители получават подходящо наказание, 75 на сто
от българите и 56 на сто от
останалите в ЕС отговарят
отрицателно. Като най-разпространен вид корупция
българите посочват подкупите (39 %) и финансирането
на партиите срещу влияние
върху политическите решения (46 %).
Малцина са отговорилите, че
лично са ставали жертва на корупция при искане на разрешителни за строеж или за търговска дейност; на промяна
в предназначението на земя;
при искане на социални помощи, или при регистрацията
на автомобил. Средно в ЕС положителен отговор на такъв
въпрос дават 5 % от участниците, а у нас - 12 процента.
Близо половината български
участници (49 %) са заявили,
че през последните три години
корупцията е станала пречка за спечелването от тях на
обществена поръчка. Такъв
отговор са дали 30 на сто от
останалите в ЕС.
Сред основните проблеми
за правенето на бизнес са посочени недостатъчната инфраструктура (54 на сто у
нас срещу 46 процента в ЕС),
шуробаджанащина (57 на сто
у нас срещу 37 на сто в ЕС) и
корупцията (51 у нас срещу 37
на сто в ЕС).

Н

а специална
церемония
в присъствието на
еврокомисаря Мария
Габриел, на евродепутати и водещи
експерти в строителния бранш Главоболгарстрой отбеляза петдесетата си
годишнина и откриването на представителен офис в Брюксел.
“С тази стъпка искаме да допринесем
за включването на
компанията в дискусиите за развитието
на сектора и проследяването на прогреса
по актуалните проблеми в сферата.
Осъзнаваме приоритетите на Европа и
искаме компанията
ни да се движи на същата скорост и в съ-

Соколова, което управлява и
двете дружества – длъжника и
полуплатеца, а общо 13 фирми и

консорциума, че чак и читалището в село Мировяне, е и
видна партийка – чак води

според регистъра Напред,
България! Къде точно е това
напред, накъдето бута страната,
сами можете да си отговорите.
Припомняме, че за собственик
и управител на иначе едноличното й дружество Обучителен
център Европа, което „запали“
хотела и ред институции като
ММС и Агенцията по заетостта,
се представя с две различни
имена друга дама: Светослава
Светославова Иванова или Светлана Светославова Иванова. На
пръв поглед грешката е дребна,
но явно добре замисленото несъответствие дава някой и друг
ход преднина на обучителката.

Главболгарстрой с
офис в Брюксел за
половинвековния
юбилей
щата посока“ , каза
по време на церемонията Калин Пешов,
член на Надзорния
съвет на Главболгарстрой Холдинг.
Представителният офис на Главболгарстрой се намира
в сърцето на европейския квартал на
Брюксел, на бул.
Белиар 40, на ръка
разстояние от евроинституциите. Откриването му съвпа-

да със започването
на новия 5-годишен
политически цикъл
и новия програмен
период.
„Вашият
сектор

играе важна роля, генерирайки растеж и
давайки отговор на
икономическите, социалните, енергийните и климатичните
предизвикателства“,
каза Мария Габриел,
комисар за Иновации,
научни изследвания,
култура, образование
и младеж.
Кьетил
Тонинг,
председател на Европейската
федерация на строителната
индустрия
поздрави Главболгарстрой като основател на Българската
строителна кама-

ра, член на Европейската федерация на
строителната индустрия.
„Компания, която
има 50-годишна история, очевидно е била
способна да посрещне
много предизвикателства, и следователно се е научила да ги
предвижда и постоянно да се адаптира“,
каза той.
Това далеч не е първият офис на Главболгарстрой извън
пределите на страната. В своя 50-годишен опит, компанията изпълнява
проекти в различни
държави от региона
на Източна, Югоизточна и Западна Европа, Близкия Изток
и Африка.
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НОВИНИ

18% сиво тръгва от
24 януари в кината
много романа и решават да направят филм
по него. С нелеката задача да влезе в образа
на главния герой Зак се
нагърбва Рушен Видинлиев. През последните
години той работи
активно като актьор
и режисьор. През цялото време Руши не спира да работи и като
автор на музикални
проекти за други изпълнители. Тази година той издаде и съвсем
нова авторска музика.
Филмът 18% сиво тръгва по кината от 24-и
януари.

18% сиво е филм по едноименната книга на
Захари Карабашлиев.
Историята е интересна и нестандартна за
българската литература. Разбито сърце,
луда нощ в Мексико,
цял чувал с марихуана
и спомени за България през 90-те години.
Всичко това преживява
главният герой в романа – Зак. Той пропътува
целите Съединените
щати, за да достигне
крайната си цел - Ню
Йорк, където го очакват най-големите изпитания и истината за
отсъствието на любимата му - Стела. Братя Чучкови харесват

>>МИХАЕЛА
ФИЛЕВА
ПОКАЗА
ЛЮБИМИЯ СИ
РЕМИ ТОИН
ОТИВА НА
ФИНАЛА НА
БЪЛГАРИЯ
ТЪРСИ
ТАЛАНТ
Над 1 256 000 души съпреживяха красивия спектакъл на
България търси талант по бТВ по данни на ГАРБ. Феновете
изпратиха мажоретен състав Мистерия на финала на шоуто.
Журито гласува единодушно за танцьорът Реми Тоин, въпреки възхищението си към труда и възможностите на танцуващите майки в Ерго денс. 19-те зашеметяващи момичета
от Пазарджик, които впечатлиха с изящната си гарванова
приказка и уникален синхрон, както и и хореографът, който
отново създаде шоу от световна класа и взриви залата, ще се
присъединят към носителите на златни бутони и фаворитите
на зрителите в голямата битка за 50 000 лева тази неделя.

Михаела Филева
предпочита да пази
романтичните си взаимоотношения далеч от
медиите, особено след
връзката си с рапъра
Павел. Поради тази причина певицата се появява
без новата си половинка на официални събития
или на свои участия. През изминалия уикенд, под
формата на история в Инстаграм, Михаела реши
да сподели клип, който разкрива как двамата със
Стефан Радов играят на Дженга у дома - игра, при
която се построява висока кула от плочки, като при
всеки ход играчът трябва внимателно да извади
една от тези, намиращи се на по-ниските етажи на
кулата, и да я постави на върха й, но без да я срути.
Радов, съсредоточено се опитва да измъкне една
от плочките на върха на кулата, а вдясно от него се
намира коледно дръвче, светещо в синьо.

Роби Уилямс
се изповядва
за Коледа в
непознатиТЕ

Британската звезда
Роби Уилямс даде
ексклузивно интервю
пред журналиста Георги
Тошев. Изповедта на
уникалния музикант
ще бъде излъчена по
бТВ за Коледа по повод
десетата годишнина на
предаването непознатиТЕ. „Един много личен
разговор с едно пораснало момче, което не
се страхува да говори
за ангелите и демоните
в себе си, за бедните
години, за бързия успех,
лесните пари и зависимостите. За промяната.
Щастието да си баща, за
Коледа и подаръците, за
депресията и очите на
публиката, за срещата с
различни музиканти - от
Род Стюард през Брайън Адамс и Джейми
Кълъм. От поп банда
през рока , джаза и суинга. Дълго и успешно
музикално пътуване. И
отново албум номер 1
в световните класации.
Тошев сподели във
Фейсбук, че интервюто
е осъществено в полския град Торун, където
певецът е изнесъл бутиков концерт на своята
публика.

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

ГРАДСКА

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

България се прости със
Стоянка Мутафова

МИРО: Преборих се с
алкохолизма „Изминаващата година
беше много
ползотворна
за мен, защото
се преборих с
тази зависимост от алкохола“, разкри
певецът Миро
в предаването
на бТВ 120
минути. „Пиех
стандартно
като българите, в един
момент аз
освен че пиех,
когато съм гневен, го правех и когато
съм весел, и когато съм тъжен. Думата
зависимост настъпва тогава, когато се
освободиш от нея“, каза Миро. Той е
усетил сериозността на проблема си през
януари тази година. Певецът призна, че
при него не е било нормално, по време
на участие не е пиел, но като е знаел, че
му остават само 40 минути, е започвал,
а основното е било бира. Той заяви, че
споделя тази тежка история за битката
с алкохола, за да помогне на други хора
в неговата ситуация. Днес Миро вече не
употребява алкохол и не иска никога да
се връща към тази зависимост.
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Стотици хора преклониха глава
пред великата Стоянка Мутафова на
сбогуване в Сатиричния театър. Миналия петък, на 97-годишна възраст,
кралицата на комедията си отиде от
този свят след дълъг престой в реанимацията на ВМА. По време на дългата си кариера Мутафова изигра над
100 роли. В памет на звездата в Сатирата ще има и стол с нейното име.
„Стоянка е жива! Тя е театърът,
жизнелюбието и ние ще я обичаме,
докато я има”, сподели Татяна Лолова. „От сцената тя ни завладяваше
с океан от емоции. Така ни завихряше, че никой не можеше да остане
равнодушен пред нейната сила”,
посочи кметът на София Йорданка Фандъкова. „Имали сме толкова
щастливи мигове, толкова сме се смяли заедно. Прекрасни дни преживяхме. Тя ще ми липсва страшно много”,
допълни Искра Радева. „Стоянка ще
остане за идните поколения като актьор, който безпрекословно обичаше
сцената. Неслучайно хората я обичат
до ден днешен и ще я обичат още години наред. Не всеки притежава нейната енергия”, каза Васил Найденов.

Момиче от Южна Африка
стана Мис Вселена

>>ДИНАСТИЯТА НА
МЕДИЧИТЕ ЗАВЛАДЯВА
А
ЕФИРА НА БТВ
От 16 декември хитовата продукция на Rai
1 – Медичите, завладява ефира на бТВ. Всеки
делничен ден от 22.30 часа зрителите щее
могат да надникнат в живота на една
от най-популярните италиански фамилии. Известни като банкерите на папата, те
ез
притежават най-голямата банка в Европа през
Ренесанса. Историческата семейна драма щее
принесе зрителите във Флоренция в началото
ото на
15 век, за да се потопят в аристократичния свят
на семейните ценности, интригите, любовта,, политиката и религията. Джовани де Медичи е богат
жните
банкер, който представлява една от най-важните
политически сили във Флоренция. Той има план
ючи
как да увеличи семейната си власт като сключи
споразумение с Римската църква. Избирането
то на
нов папа предстои и Джовани изпраща синовете
овете
си Козимо и Лоренцо в Рим, за да насърчат избора
на кандидат, близък до семейството му. В момента
омента
по Rai върви вторият сезон на драмата.

Зозибини Тунзи, носителка на титлата
Мис Южна Африка, спечели короната за
тази година на конкурса Мис Вселена,
състоял се в Атланта, САЩ. 26-годишната
победителка спечели в оспорвана конкуренция с представителките
представителк
на Пуерто
Рико - Мадисън Андерсън и Мексико София Араго
Арагон. Тъмнокожата
красавица, ккоято се бори
против нас
насилието срещу
жените, беш
беше горещо аплодирана ппри заключителната си реч (нов елемент в
конкурса). В нея тя заяви,
че иска
иск да направи
вси
всичко възможно
да насърчи млади
дите момичета да
вя
вярват в себе си.
Тун
Тунзи се пребори
с ннад 90 кандидат
датки за 68-ата
тит
титла Мис Вселен
лена.Българската
представителка
пре
на кконкурса бе
Лора Асенова. Тя
Лор
сп
сподели снимка
о
от събитието в
ссвоя Инстаграм
и поздрави победи
дителката.
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Изненади очакват
Овните. Късмет и шанс
спохожда Раците.
Нов период за Лъвовете.
Везните да обърнат
внимание на дребните
детайли.

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

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Не изключвайте
изненадите днес,
бъдете подготвени за всякакви
развития. Съобразявайки
се със ситуациите, ще
приключите задачите си
без особени затруднения
и времето ще ви стигне за
всичко, което планирате.

Късметът ви
днес е много
добър и шансовете ви за
успех в професионалните
ви търсения са значителни. Предизвикателствата в
бизнеса няма да изискват
от вас големи усилия и ще
се справите с лекота.

Старателно
се подгответе
за това, което
планирате през
следващите дни, за да
елиминирате изненадите. Във всички случаи ще
останете резервирани
към онези, които Ви обещават бързи успехи.

Бързо се ориентирате в нова и
сложна ситуация,
в която сте изпаднали. Мнозина на ваше място биха се отчаяли, но вие
веднага намирате няколко
варианта за изход. Благоприятна в случая е и позицията,
в която се намирате.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Лъв

Скорпион

Очаква ви ден,
изпълнен с движение и положителни емоции.
Чувствате се добре сред
различни хора и този ден
ви дава такава възможност.
Добре ще е ако се съобразявате повече с желанията
на околните, особено когато става дума за взаимни
мероприятия.

Навлизате в нов
период, наситен на силни
преживявания
и професионални трансформации. Служебните
ви дела ще се развиват
благоприятно за вас, което ще възприемате, като
сигурен знак, че вървите
в правилната посока.

Живейте поведро, има какво
да направите
за онези, които
хранят очаквания към Вас.
Ако сте безработни, можете
да си помогнете и сами.
Притежавате много от
качествата, които се търсят
на пазара на труда, колкото
и ограничен да е той.

Дева

Неудачите и разочарованията
ви ще отстъпят
място на по-приятни вълнения днес. Ще
споделяте и планирате с
човека, в когото сте влюбени, срещайки взаимност и
общи цели. В този смисъл
ще дадете всичко от себе
си за реализацията им.

Стрелец

Без да пренебрегвате
работните си
ангажименти,
ще се погрижите за
предстоящото си пътуване и приготовленията
по него. Далечните дестинации ще ви направят
по-взискателни към
подробностите.

Близнаци

времето

В Бургас ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 1°,
максималната 9°.
В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде -3°, максималната 7°.

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

Работейки
усърдно, ще
привеждате
в действие
всичко, което считате за
навременно и добро за
Вас. Постигнатото ще Ви
радва, но не и за сметка
на някой друг. Отново ще
се сближите с човек, с
когото сте имали разногласия.
Риби

Предстои ви
напрегнат и
динамичен ден
днес. Имате
много срещи и контакти с хора от различни
професионални среди.
Успявате да разработите
своя идея и тя получава
одобрението на хората, с
които работите.

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

Русе

min: 0о max: 6о

min: -2о max: 6о

Варна

София

Велико Търново

min: 5о max: 14о

min: -2о max: 5о

min: 0о max: 10о

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде -2°, а максималната 5°.

Във Варна ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 5°,
максималната 14°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес над страната
ще има променлива
облачност. Минималната температура
ще бъде -3°, а максималната 14°.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
0°, максималната 8° .

Активността ви
ще е повлияна от
нова идея, която
възприемате, като
печеливша. И не грешите,
скоро ще дойдат и първите
резултати. Финансови
въпроси ще ви накарат да
направите компромисни
действия в подкрепа на
приоритетите си.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 1о max: 9о
min: -3о max: 7о

min: 0о max: 8о
Сандански

Кърджали

min: -1о max: 9о

min: 1о max: 8о

www.19min.bg
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astro@19min.bg

ВРЕМЕ
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>>ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ПРОДЪЛЖАВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ
СЪС САЩ ПО ТЕМАТА ЗА ЕКОЛОГИЯТА
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ СЪТРУДНИЧЕСТВТОТО СИ СЪС САЩ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА АМЕРИКА ДОНАЛД ТРЪМП ИЗТЕГЛИ СТРАНАТА ОТ ПАРИЖКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КЛИМАТА. ТОВА РАЗКРИ БЪЛГАРСКИЯТ ЕВРОДЕПУТАТ РАДАН КЪНЕВ. „ИСКАМ ДА ПОДЧЕРТАЯ, ЧЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА КЛИМАТИЧНАТА СРЕЩА В МАДРИД ПО МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕШЕ ВКЛЮЧЕН КОНКРЕТЕН
ТЕКСТ, ЧЕ ЕВРОПА ПЪРВОСТЕПЕННО ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО
ИМЕННО СЪС САЩ В ТАЗИ СФЕРА. ЗАЩОТО КЛАСИЧЕСКИЯТ, ПОЗНАТ ОТ 20-ИЯ И НАЧАЛОТО НА 21-ВИЯ
ВЕК ИКОНОМИЧЕСКИ БЛОК НА ЗАПАДНИЯ СВЯТ, ВКЛЮЧВАЩ ЕС, САЩ И ЯПОНИЯ, ТРЯБВА ДА ВЪРВИ
ЗАЕДНО В ТАЗИ ПОСОКА. АКО ВЪРВИМ ЗАЕДНО ПО ПЪТЯ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, НИЕ МОЖЕМ ДА ПОВЛЕЧЕМ И КИТАЙ, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ СЪЩО ДА ВЪРВЯТ В ТАЗИ ПОСОКА”,
СПОДЕЛИ КЪНЕВ.

Борбата с климатичните
промени е ключова за
Европейския парламент
И в нашите
общества вече
зрее усещането,
че са необходими
спешни мерки в
тази сфера, сподели
българският
евродепутат Радан
Кънев

Б

орбата с климатичните промени ще бъде
приоритетна
политика на Европейския парламент в следващите няколко години.
19’ от първо лице се увери, че Европарламентът
се е заел с въвеждането
на множество мерки,
които да ограничат негативните
последици
върху климата. През изминалата седмица българският евродепутат
Радан Кънев домакинства дебат на тема
„Подготовка за Европейската зелена сделка,
мерки за справяне с климатичните промени”.
На събитието родният
представител в Брюксел
сподели, че темата за

климатичните промени е от изключително
значение и трябва да се
разглежда много по-сериозно от всяка една държава членка на ЕС. Кънев
акцентира, че темата
все повече се коментира
дори и в България, а правителството ни е започнало да се интересува от
климатичните промени
и евентуалните мерки за
справянето с проблема.
„През шестте месеца, откакто съм в Европейския парламент,
виждам, че климатът е
първостепенна политическа тема. И тя обединява всички партии – от

крайното ляво до крайното дясно, разбира се,
с нюанси. Много силно
изразена е в най-засегнатите от климатичните
промени райони в южна
и западна Европа, не
толкова важна е за депутатите от източната
част на Стария континент на този етап”, сподели Кънев
„Mисля, че и в нашите общества вече зрее
усещането, че са необходими спешни мерки за
борба с климатичните
промени. На политическо ниво Европа със сигурност ще върви към
много амбициозни клима-

тични политики”, добави
още той.
Българският
представител на ЕНП в
Комисията по околна
среда вече е внесъл 23
предложения за промени от май месец досега.
Именно борбата с климатичните промени
е един от основните
негови
приоритети
при работата му като
евродепутат. В събитието взе участие и
финландският евродепутат от партията
на Зелените Виле Нийнистьо. Той изтъкна, че
темата е била водеща
и по време на финланд-

ското европредседателство, което приключва в
края на 2019 г.
В началото на декември новият председател на Европейската
комисия Урсула фон дер
Лайен обяви мащабния
проект Европейска зелена сделка, чиято цел е
да направи Европа първия в света неутрален
по отношение на климата континент до
2050 г.
Фон дер Лайен каза,
че иска ЕС да намали
въглеродните емисии с
най-малко 50% до 2030 г.
в сравнение с нивата от
1990 г., значително над
договорената до момента цел от 40% до 2030 г.
Тя, освен това, се ангажира да проучи възможността да повиши целта до 55% по отговорен
начин.
Една от проектомерките е въвеждането
на общоевропейски въглероден данък, който
обаче среща сериозна
съпротива от страна
на десните партии в
Брюксел, разкри родният
евродепутат
Радан Кънев. „Левицата в европарламента
подкрепя въвеждането на такъв допълнителен данък, докато
центърът и дясното
по-клонят към пазарни
инструменти. Вярвам,
че ще се срещнем на разумен терен по средата”,
сподели Кънев.
Любомир Петров
Брюксел - София
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Безпрецедентно: Отстраниха Русия за
4 години от участие във всички големи
Стоичков: Не искам да
състезания
ставам шеф на БФС
Световната антидопингова организация (УАДА) взе безпрецедентно
решение
да отстрани Русия
участие на всички големи спортни форуми
за следващите 4 години,
включително
Олимпиадата в Токио
през следващата година, както и Световното първенство
по футбол в Катар
през 2022. Специално е уточнено, че за-

браната не важи за
Европейското първенство по футбол
догодина, на което
страната ще бъде
един от домакините.
Още вчера 19’ Ви съ-

общи за санкцията,
която няма аналог в
спортната история.
Решението с взето
на базата на разкрития на руската антидопингова агенция.

Оказва се, че системата за нагласяване на резултатите
на
състезателите
от страната е била
дело на избягалия в
САЩ и попаднал под
закрилата на ФБР
свидетел Родченков.
Именно той се яви
основен
обвинител
на родината си по
темата. Като шеф
на московската лаборатория, заедно с
ИТ-тата под негово
подчинение Мигачьов
и Соболевский, те
са също в САЩ в момента,
Родченков
създава система за
подмяна на проби. Тя
позволява прегрешили атлети да бъдат
„изчиствани“, а чисти да бъдат изнудвани със „замърсяване“
на резултатите, ако
не платят подкуп.
Всичко това е ставало
от 2012 до 2015 г. Беше
доказано от РУСАДА и
с камъните на руснаците ще бъде бито не
по тяхна вина по техните глави.
Русия няма да може
да домакинства също
така никакви големи
спортни форуми. Направено е специално
уточнение, че всички
спортисти могат да
участват в спортните форуми под неутрален флаг, ако могат да докажат, че
не са употребявали
вещества от забранения списък. В правото човек, обратно,
се смята за невинен
до доказване на противното. При последната подобна забрана
над 168 атлети се възползваха от тази възможност.

www.19min.bg
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Единственият
българинносител на
Златната
топка
Христо
Стоичков
категорично отхвърли възможността
да стане шеф на Българския
футболен съюз. „Това никога няма да стане. Решението съм го взел отдавна.
Защо да слагам лед на
здрава глава”, откровен бе
Стоичков. Камата коментира и шансовете ни за класиране на ЕВРО 2020, като
призова за пълен стадион
през март, когато България
се изправя в първи бараж
срещу Унгария.

Обрат: Джошуа – Пулев
ще се бият догодина
Антъни Джошуа и неговият мениджър Еди Хърн
заговориха открито за мач с
най-добрия ни боксьор Кубрат Пулев. Както е известно
Кобрата е официален претендент за титлата на Международната боксова федерация,
която в събота стана отново
притежание на Джошуа. Сега
от щаба на новия световен шампион обявиха, че искат Джошуа
да се бие на стадиона на Тотнъм
през месец март догодина, а
най-вероятният съперник ще
бъде именно Пулев, който пък
се изненада от новината за
евентуалния двубой. „ Не съм
виждал тази публикация. Идеално, аз съм готов за такъв мач.
Не е за вярване”, заяви Пулев в
Здравей, България.
В същото време стана ясно, че
боксовата легенда Владимир
Кличко е взел дейно участие
в подготовката на Антъни
Джошуа за реванша с Анди
Руис. Именно Джошуа пък
сложи край на знаменитата
кариера на украинския
боксьор.

Продължение от броя на 9 декември 2019 г.
София разполага с 5 буферни
паркинга, разположени в близост до спирките на метрото, за да може гражданите и
гостите да оставят автомобилите си там и да използват
за транспорт метрото. Целта е да се разтовари трафикът от част от автомобилите, а така да се подобри
качеството на въздуха в града. Всички паркинги от този
вид се стопанисват от Центъра за градска мобилност, за
всеки от тях ви разказахме в
предишния брой.
Заетостта на буферните
паркинги е над 70%, което
означава, че хората оценяват както удобството за
паркиране, така и възможността за бързо придвижване с метрото. Болшинството
от гражданите се възползват
много успешно от услугата,
която ЦГМ предлага, наречена
„Паркирай и пътувай“. Названието подсказва, че става
дума за комбинация между автомобил и метро. Тази услуга
предоставя преференция, ако
спазите правилата й. А системата ще засече всяка ваша
крачка, образно казано, и ще
регистрира и отчете преференцията ви. И така: трябва
да има влизане в метростанцията, къдто се намира паркинга, а след това и пътуване
с метрото след задължителното чекиране. За да получите преференцията, най малко
след 1 час системата трябва
да регистрира вашето връщане (отново чрез чекиране) от
друга метростанция. Системата вижда откъде се влиза,
къде се пътува. Ако сте изпълнили това условия, ползвате
преференцията 2 часа колата
ви да стои на паркинга безплатно, а престоя за всеки
следващ час да е по 0,50 ст.И
това в рамките на работното време на метрото, което е
от 5.00 до 24.00 ч. Важно е да се
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Какво не/знаем за
БУФЕРНИТЕ
ПАРКИНГИ НА СОФИЯ

знае, че след 24 часа собствениците на автомобили, оставени на буферните паркинги
нямат вече достъп до тях до
следващата сутрин.

Водачите, които нямат
заредени карти за градски
транспорт, при влизане в
паркинга си закупуват билет
от системата на входа на

паркинга. За да ползват метрото, си закупуват билет
за пътуване. След като се
представят двете билетчета на касиер-охранителите,
през системата се вижда
метростанцията в двете
посоки. Тогава гражданинът
ползва преференция – 2 часа
безплатно и по 50 ст на час за
паркиране на автомобил. Същото се случва и с еднократна карта или със закупилите
карта от приложението в
интернет. Всяка покупка се
засича от системата и служи
като доказателство, че сте
изпълнили условията, за да получите преференция. засича
от системата. Еднодневната карта от 4 лева за всички
линии също може да служи за
паркиране на преференциална
цена. Такава карта можете
да си закупите предварително от бюро за продажби на
ЦГМ, като изрично съобщите
датата, на която тя желаете да важи. В момента на
паркирането, обаче, да закупите такава карта можете
само на паркинга на „Бели Дунав“, там ЦГМ има бюро за
продажби.
НЕОБХОДИМО Е ОЩЕ
ГРАЖДАНИТЕ ДА ЗНАЯТ, ЧЕ:
Ако буферният паркинг се
използва само за паркиране,
без да се пътува с метрото,
цената е 1 лев на час с ДДС.
Инвалидите плащат
за
паркиране в буферните паркинги по общата тарифа и
утвърдените цени. Но в града
на обособените за тях места
ползват 4 часа безплатно паркиране.
Необходимо е гражданите
да имат предвид, че на касите на буферните паркинги не
може да се извърши картово
разплащане, а само в брой.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
КРОН СЕКЮРИТИ набира
пенсионери за охрана на
търговски обекти и
административни сгради.
София и Божурище.
0879 350 142, 0879 350 149
0879 350 399
-----Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg Момчил - Родопският цар /п/
13.30 Възстановка документален
филм /България, 2001г./,
режисьор Асен Владимиров
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен филм
14.50 Сребристият жребец анимационен филм
15.15 Гимназия „Черна дупка“ тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/39 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 тв филм /11
епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл /п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм
/39 епизод/п/
03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта
04.15 Законът на Дойл 5 тв филм /11
епизод/п/ (12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, еп.10
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg

10.12.2019
брой 2398

КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА ВРЕМE

www.19min.bg
show@19min.bg

ТВ ПРОГРАМА
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
13.30 „Ягодова любов“ - сериал, еп.5
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.28
16.00 „Спасители в планината“ сериал, еп.4
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, еп.30
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ - сериал,
еп.40
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Мъртва точка“ - сериал,
с.3 еп.4
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.5 еп.22
01.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.7 еп.1
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.13
NOVA
05.20 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 5 /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 4
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“ - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Черешката на тортата“ - предаване на NOVA, нов сезон
21.00 „Под прикритие“ - сериен филм,
сезон 1
22.00 „Пътят на честта“ (премиера) сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 5
00.30 „Бегълци от бъдещето“ - сериен
филм
01.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
02.30 „Слънце и луна“ - сериен филм
Diema
06.00 „Драга фамилия“ - сериал,
сезон 3
07.00 „Уокър - тексаският рейнджър“
- сериал, сезон 5 /п/
08.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 14 /п/
09.20 „Да се посмеем“
10.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 3 /п/
11.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон
5 /п/
12.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“- сериал, сезон 5
14.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал,
сезон 14
15.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 3
15.50 „Женени с деца“ - сериал, сезон
6, 2 епизода
16.50 „Ударът „Пелам 123“: Отвличане
в метрото“ - криминален
екшън с уч. на Дензъл
Уошингтън, Джон Траволта,
Луис Гусман, Рамон Родригес,
Джеймс Гендолфини, Джон

Туртуро и др. /п/
19.00 „Снайперисти“ - сериал, сезон 5
20.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 6
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22.00 „Бесен полет“ - екшън с уч. на
Стивън Сегал, Сиера Пейтън,
Стив Тюсейнт и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 6 /п/
01.00 Еротичен телепазар
KinoNova
05.50 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
06.40 „Синът на Голямата стъпка“ анимационен филм /п/
08.40 „Затура: Космическо приключение“ - приключенски филм
с уч. на Джош Хътчерсън, Дакс
Шепърд, Тим Робинс, Джона
Бобо и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8
12.00 „Падингтън“ - приключенска
комедия с уч. на Никол
Кидмън, Хю Боневил, Сали
Хокинс, Питър Капалди, Джим
Броудбент, Джули Уолтърс
и др. /п/
14.00 „В кадър“
14.30 „Бизнесът на влюбването“ романтична комедия с уч.
на Хилари Дъф, Мат Далас,
Джейми Пресли, Майкъл
Макмилиан, Крис Кармък,
Дженифър Кулидж и др.
16.30 „Хубава жена“ - романтичен
филм с уч. на Ричард Гиър,
Джулия Робъртс,Ейми Ясбек,
Хектор Елизондо, Джейсън
Алекзандър и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 3
21.00 „Твърде лично 2“ - екшън с уч.
на Лиъм Нийсън, Фамке Янсен,
Маги Грейс и др.
23.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 3 /п/
00.00 „Заличителките“ - екшън с уч.
на Емануел Шрики, Емили
Озмънт, Миси Пайл, Дейвид
Аркет, Джина Гершон, Дейвид
Рийс Снел и др.
FOX
05.15 Пришиване - втори сезон, еп. 5
06.00 От Ел Ей до Вегас - първи
сезон, еп. 7
06.20 Теория за Големия взрив - втори
сезон, еп. 19
06.40 Теория за Големия взрив - втори
сезон, еп. 20
07.05 Малкълм - седми сезон, еп. 9
07.35 Малкълм - седми сезон, еп. 10
08.00 Макгайвър - първи сезон, еп. 3
08.55 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 3
09.50 Кости - четвърти сезон, еп. 1
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 5
11.40 Светкавицата - пети сезон, еп. 9
12.30 Агентите на ЩИТ, еп. 8
13.30 Манифест, еп. 16
14.25 Касъл - трети сезон, еп. 13
15.15 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 4
16.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 4
17.10 Кости - четвърти сезон, еп. 2
18.05 Теория за Големия взрив - втори
сезон, еп. 21
18.35 Теория за Големия взрив - втори
сезон, еп. 22
19.00 Малкълм - седми сезон, еп. 11
19.30 Малкълм - седми сезон, еп. 12
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 6
21.00 Светкавицата - пети сезон,
еп. 10
22.00 911, еп. 8
22.55 Скорпион, еп. 1
23.50 Касъл - трети сезон, еп. 14

00.45 Малкълм - седми сезон, еп. 11
01.15 Малкълм - седми сезон, еп. 12
01.45 Пришиване - втори сезон, еп. 5
02.30 Куантико - трети сезон, еп. 10
03.10 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 1
04.05 Кости - четвърти сезон, еп. 2
04.50 От Ел Ей до Вегас - първи
сезон, еп. 7
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, еп.18, 19
08.00 „Коледно градче“ - романтичен,
комедия (тв филм, Канада,
2018), режисьор Джъстин Дик,
в ролите: Маделин Лион, Нийл
Патерсън, Марк Абсийд, Стейси
Бърнстайн и др.
09.45 Телепазар
10.00 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.20, 21
12.00 Телепазар
12.15 „На всяка цена“ - криминален,
драма (САЩ, 2016), режисьор
Дейвид Маккензи, в ролите:
Дейл Дики, Бен Фостър, Крис
Пайн, Джеф Бриджис, Уилям
Стърчи, Бък Тейлър и др.
14.30 „Фантастичното пътешествие
до Оз“ - анимация, детски,
приключенски (Русия, 2017),
режисьори Владимир
Торопчин, Федор Дмитриев и
Дарина Шмидт
16.15 „Двойна самоличност“ - екшън,
трилър (САЩ 2009), режисьор
Денис Димстър, в ролите:
Вал Килмър, Изабела Мико,
Джулиън Уодъм, Христо
Шопов, Валентин Ганев, Рушен
Видинлиев и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Амундсен“ - биографичен,
драма, исторически (Норвегия,
Швеция, Чехия, 2019), режисьор Еспен Сандберг, в ролите:
Пол Свере Хаген, Кристиан
Рубек, Катрин Уотърстън, Трун
Еспен Сайм и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера: „11 септември“ екшън, криминален, трилър
(Канада, 2017), режисьор
Мартин Джиджи, в ролите:
Чарли Шийн, Джина Гършон,
Упи Голдбърг, Луи Гузман, Ууд
Харис, Олга Фонда, Жаклин
Бисе, Брус Дейвисън и др.
23.00 „Скитница“ - фантастика, приключенски, романтичен (САЩ,
Швейцария, 2013), режисьор
Андрю Никол, в ролите: Сърша
Ронан, Макс Айрънс, Джейк
Ейбъл, Даян Кругър, Чандлър
Кентърбъри, Уилям Хърт, Бойд
Холбрук и др.
01.30 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, еп.20, 21
03.30 „Информаторите“ - трилър,
криминален, драма (Германия,
САЩ, 2008), режисьор Грегор
Джордан, в ролите: Били Боб
Торнтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Райдър,
Амбър Хърд, Рис Ифънс, Джон
Фостър, Остин Никълс и др.
[16+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Видимо и невидимо коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Райски градини - филм
10.00 По следите на храната - филм
10.30 Вътрешно разследване криминален сериал
11.30 Законът на любовта - романти-

чен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Превозвачът - криминален
сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 VIB /п./
15.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Полицейски войни - криминален сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 Тамплиерите - исторически
сериал
23.15 Жоакина, доня Революция сериал
00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло
Лаков/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Мечтатели - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Иноватори - док. поредица на
Bloomberg
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Цитати на деня
21.30 Update /п./
22.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23.00 Правилата на играта - док.
поредица на Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 Update - предаване за високите технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Коментатор. Логистика. Скрин. Лук. Омо. Овали. Тоника. Тонер. Мура. Асирия. Ми. Инсаров. Ана. Оптика. Рак. Пиано. Ап. Москова.
Емил. Авин. Ен. Сиам. Рот. Сливен. Азот. Атар. Оон. Лил. Тракт. Педя. Ану. Апарат. Ротор. Кино.
Отвесно: Тарама. Ера. Тар. Колкото синапено зърно. Мормони. Ак. То. Аут. Легионери. Мис. Ток. Нин. Иринополис. Отар. Отс. Ок. Яспис. Алан. Ат. Вам.
Атакамит. Пак. Атила. Угринов. Валери. Окуляр. Окови. Еридан. Траки. Аква. Анан. Лято.
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НОВИНИ

Бате Гошо:

Плановете на
българите за
следващата година:
1. Да продължават
да чакат нещо.
Иво Сиромахов
- Домашните любимци
приличат на собствениците си...
- А Вие, госпожице,
крокодилче ли имате
вкъщи?

ПРЕДКОЛЕДНО

:) :P :D

– Скъпи, успокой се!
Той не е ми е любовник, той е твой
подизпълнител.
:) :P :D

Не е загубен денят,
прекаран в пиене с
приятели. Загубен е
следващият...
:) :P :D

Спортният ми начин на
живот завършва с това,
че си купих маратонки.
:) :P :D

Нестандартна елха от коли направиха младежи на полигон
край Благоевград. Шофьорите са се организирали в
социалните мрежи и са се заели с атрактивната задача.

>>СУДОКУ
лесно

умерено

Българските пътища са
в ужасно състояние не
заради камионите, а
заради яхтите.
:) :P :D

Наближава времето, в

което отново ще хвърлите върху празниците
цялата вина за това, че
сте дебели
:) :P :D

В чата:
- Здравей, как си?
- Познаваме ли се?
- Може да съм този, когото чакаш цял живот!
- Дядо Коледа, ти ли
си?!?!?
:) :P :D

Оптимистът казва:
"Всичко ще бъде
добре!"
Песимистът тъжно
уточнява: "За кого?"
:) :P :D

Давам уроци по ПРАВОПИС.
Взеки пуниделниг,
фторник и 4itvartak
:) :P :D

- Какво е женен мъж?
- Магаре, вързано за
слива.

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

