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БЕЛИ И ДОБРИ

Автобусите на градския транспорт могат да носят и положителни послания

Твърде малко или твърде много сън води до
сърдечен пристъп

Създадоха материал, който имитира свойствата
на живите клетки
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>>ТЯ УЧРЕДИ ПАРТИЯТА
СИ В БИЛДИНГА НА
ФАРМАОЛИГАРХА ДОНЕВ,
ЗАГРОБИЛ СОФИЙСКИТЕ
ОБЩИНСКИ АПТЕКИ,
БЛИЗКОТО ДО НЕГО И
СЪДРУЖНИКА МУ ПЪПКАТА
СДРУЖЕНИЕ ДНЕС ВЛЕЗЕ В
ПЛАТФОРМАТА Й

Художникът, изял банан за 120 хил. долара:
Не съжалявам

БИЗНЕС.стр.5

Червените ябълки може да изчезнат от пазара
заради климатичните промени

ФБР: Смарт телевизорите не са защитени от
хакерски атаки

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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ГЕРБ подкрепи закона на Фандъкова

Драконовски мерки
в името на по-чистия
въздух
предвиждат
промени в Наказателния кодекс (НК), внесени от управляващите.
Столичният
кмет
Йорданка Фандъкова инициира закон
с текстове, които
санкционират хората, горящи отпадъци. Причината са
зачестилите сигнали
за замърсяването на
въздуха в София и други големи градове.
„Благодаря на колегите, които приеха моето предложение за създаване на по-сериозни
механизми, за да можем да ограничим един
от основните замърсители на въздуха през
цялата година, особено през зимните месеци”, заяви Фандъкова
по време на брифинг в
НС по повод на внесеното предложение на
ГЕРБ за промени в НК.
„Известно е, че около 40% от замърсяването през зимата се
дължи на битовото
отопление с дърва и
въглища. В Столична
община имаме разра-

До 2 г. затвор и глоби до 5000 лв.
за горене на отпадъци
ботена програма от
над 100 конкретни
мерки”, подчерта тя.
Санкциите, заложени в поправките предвиждат лишаване от
свобода до 2 г. и глоба
в размер от 2000 до
5000 лв. Те ще засегнат
случаите на изгаряне
на големи количества
отпадъчни масла, всякакви разновидности
на нефтопродукти, каучук, пластмаса и тек-

стил.
За по-леки нарушения е предвидено наказание до 1000 лв. и
пробация. Друго предложение за промяна е
по сигнал, с решение
на съда, да могат да
се правят проверки и
по домовете, дали се
изгарят отпадъци за
отопление.
В момента има административни санкции, припомни Фан-

>>БХК НАГРАДИ АДВОКАТА НА ПОЛФРИЙМАН
Българският
хелзинкски комитет (БХК) връчи специалния
приз Застъпник
на годината на
адвокат Калин
Ангелов, който
защитава излежалия присъда за убийство Джок Полфрийман. Организацията традиционно раздаде наградите си на 10 декември
- международният ден за правата на човека.
Припомняме, че от през 2015г. австралиецът Полфрийман, който беше осъден заради убийството на студента
Андрей Монов в София, се оказа сред номинираните за
топ наградата на БХК Човек на годината.

дъкова.
Общината
постоянно извършва
проверки, но те обхващат само тези, които
са хванати навън да
горят нерегламентирани отпадъци. „Идеята ни в законопроекта
е когато това се инкриминира, с решение
на съд, да се направи
проверка”, посочи тя.
Относно санкциите
от ГЕРБ уточниха, че
съдът е този, който

определя дали наказанието да бъде глоба
или ефективна присъда
лишаване от сводоба
до две години.
,,Трябва да подчертаем, че проблемът
с мръсния въздух съществува
отдавна.
Усилията за справяне
с него е с цел подобряването на качеството на живот. Хората
станаха все по-взискателни, защото всички
искаме на първо място децата ни да са
живи и здрави. Трябва
да си дадем сметка,
че всички ние трябва
да се включим в този
процес и като за начало да слезем от колите и да се откажем
да се отопляваме със
замърсяващи горива'',
посочи кметът. Тя
уточни, че общината
има проект, който
включва 20 000 домакинства за подмяна
на отоплителните
уреди с по-екологични. "Усилието е да
убедим хората да се
включат. До момента имаме подадени
над 6 000 заявления.
Най-високите нива на

>>ЦИК ИСКА ПРОМЕНИ В ИЗБОРНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
„Машинното гласуване е едно възможно средство, за да бъдат намалени недействителните гласове" ,
заяви говорителят на ЦИК Александър Андреев. Коментарът му идва
след дискусията при президента
Румен Радев, на която се обсъдиха
проблемите при проведените местни избори. „Президентът е очертал
ясно въпросите, които трябва да бъдат
разгледане при следващо обсъждане.
Акценти бяха купуването на гласове,
контролираният вот, недействителните гласове", посочи Андреев.
"Поставят се редица въпроси от
гледна точка на законодателната

уредба как да бъдат разгледани. Тук
трябва да има законодателна воля на
НС, за да могат да бъдат решени по
нормативен път", смята говорителят
на ЦИК. Според него именно сега е
моментът за преценка и анализ, ако
трябва да бъдат правени промени в
изборното законодателство.
Като проблем при попълването
на бюлетина Андреев посочи
неразбирането на избирателите
за правилното попълване на
преференцията. Той поясни, че
отбелязването само на преференцията води до недействителност
на гласовете.

замърсяване бяха отчетени през нощта на
събота и неделя, което се дължи на отоплението.
Работим
активно, защото хората очакват от нас
предприемане на мерки", каза още столичният градоначалник.
СИМЕОНОВ: НЕ
СМЕ РЕКЕТИРАЛИ НИКОГО
,,Никого не сме рекетирали”, заяви пред Nova
зам.-шефът на НС и
лидеръ на НФСБ Валери
Симеонов във връзка с
партийните субсидии,
които бяха вдигнати на 8
лева. „Присъствах в една
стая с Владислав Горанов, Менда Стоянова,
Даниела Дариткова, Емил
Христов, Цвета Караянчева и Искрен Веселинов
и заедно започнахме да
обсъждаме ситуацията
в залата. Рекети не е
имало, не сме поставяли и въпроса, че няма
да гласуваме бюджета,
защото все пак трябва
да се съобразяваме с
нашите коалиционни
партньори'', уточни
той. И допълни, че на
този етап финансирането на партиите
от юридически лица
също остава в сила.

"Надявам се всички
народни представители да подкрепят
това предложение. В
момента са засилени
проверките на горенето на отпадъци”,
посочи Фандъкова.
Шефът
на
НС
Цвета
Караянче-

ва допусна възможността още преди
коледната ваканция
парламентът
да
разгледа предложението на Фандъкова
горенето на отпадъци да бъде криминализирано. Пред журналисти тя допълни,

че правилникът на НС
допуска такава възможност. Освен това,
според нея, предвид
мръсния въздух в градовете, трябва да се
вземе отношение в
тази посока.
,,Проблемът в София
с фините прахови частици остава, но ние
работим активно, защото хората очакват
от нас предприемането на мерки'', завърши
Фандъкова.

>>ЕКОЛОЗИ: ГУБИМ €5 МЛН. ЗАРАДИ
ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ, ОСТАВКА НА НЕНО

Над 5 млн. евро са загубени за
дейностите по опазване на биоразнообразието в България, твърдят от
Коалиция За да остане природа в
България. Те посочват, че средствата са били прехвърлени от Натура
2000 и биоразнообразие по оста за
управление на отпадъците заради
това, че в края на 2018 г. целите на
програмата не са били достигнати.
От писмо на Комисията от септември 2019 става ясно, че тъй като
постигането на под 65% от етапните цели по програмата се окачес-

твява като "сериозен неуспех",
комисията обмисля "спиране на
междинните плащания" по програмата, съобщават още от коалицията.
Те подчертават, че при изпълнението на тази и предишната програма
в рамките на Комитета за наблюдениe екологичните организации
са алармирали за проблеми с
ефективността на използване на
средствата.
Освен това от Коалицията настояват и за оставката на ресорния
министър Нено Димов.

>>55% НЕДОВОЛНИ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА У НАС
55% от българите не са
доволни от състоянието
на демокрацията у нас,
сочат данни от проучване на ЕП.
За сравнение в останалите страни от ЕС недоволство от демокрацията изразяват средно
42%, а мнозинството от
56% са доволни. За 59%
от европейците и за
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52% от българите еврочленството е "нещо
добро".
Проучването показва
още, че от ЕП българите
очакват основно защита
на правата им на потребители, закрила от бедност, установяване на
условия за инвестиции.
Останалите в ЕС очакват
от евродепутатите най-

вече мерки за защита на
околната среда.
Според 52% от гражданите на ЕС и 38% от
българите действията
срещу промените в
климата са важни.
Според 35% от хората
в ЕС и 52% българските
граждани е най-важна
борбата с мръсния
въздух.

>>БСП: МЕДИЙНАТА СРЕДА
НЕ Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ
„Обществените медии са
поставени под зависимост
от управляващите”, заяви депутатът от БСП Иван Ченчев
по БСТВ. „От Левицата
предвидихме в нашия
законопроект обществените медии да бъдат
финансирани от фонд,
който е приет отдавна,
но за съжаление до този
момент не съществува. В
момента правителството
отпуска средствата за
БНТ и БНР, но по този
начин тези медии стават
зависими. Ако съществува фондът, средствата,
от които се издържат обществените медии, няма
да идват от управляващите", посочи той.
Той допълни, че по този начин
контролът на харченето на
парите на данъкоплатците ще
стане по-сериозен. Ченчев
обърна внимание на дефицита на БНТ за т.г. от 45 млн.
лв, който по неговите думи
продължава да расте.
„Медийната среда в България не е в добро състояние.
Поради тази причина
по време на последния
парламентарен контрол
от БСП имахме питане към
управляващите по отношение свободата на словото в
страната”, коментира депутатът. „Премиерът Борисов
каза, че няма цензура в
България, защото всеки
говори каквото си иска.
Ако така се схваща свободата на словото, не е
чудно, че сме се докарали
дотук”, каза Ченчев.

РАДЕВ: БГ НАУКАТА ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТИТЕ НА НАТО
„България с това, което сте
направили, се позиционира на
световната иновационна карта”, заяви президентът Румен
Радев, който посети Института
по информационни и комуникационни технологии към БАН.
„Наличието на такъв институт
за информационни и комуникационни технологии, на център за върхови постижения, е
заявка за големи амбиции. Тези
амбиции не трябва да се затварят тук, в България, те имат
бъдеще в дълбока интеграция

с европейските и световните
подобни структури”, посочи
държавният глава.
Президентът отбеляза, че в
света има стремеж към технологично превъзходство,
което води към политическа доминация, и България
трябва да бъде част от този
процес, заедно със съюзите, в
които членуваме.
„Трябва да осигурим средства
и интеграция, и участие на
българската наука и капацитет
в тези европейски проекти”,

посочи Радев.
Той припомни позицията си на
лидерската среща на НАТО, че
не вижда бъдещето на алианса
като членове, които се делят
на производители и купувачи
на военно оборудване, а като
бъдеще на партньори, които
заедно градят отбраната си,
развиват технологии и произвеждат.
Държавният глава се запозна
с работата на учените по проекти, ръководени от института,
както и с възможностите на

суперкомпютъра Авитохол,
който е първата система от
такъв мащаб в България и
водеща в региона.
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ългарското правителство
е
приело в събота
проекта за поправки
в Наказателно-процесуалния кодекс, найвероятно, без да се
запознае с финалната
позиция на Венецианската комисия, която
бе използвана като
политическо оправдание за приемането на
реформата.
Министерският съвет се
събра на извънредно
заседание и прие, че
"независим прокурор"
ще разследва главния
прокурор. Този "независим" прокурор ще
бъде началник на инспектората на Върховната касационна
прокуратура и промени в конституцията не са необходими,
каза правосъдният
министър
Данаил
Кирилов. Тази правна
постановка обаче е
обявена за невъзможна от Венецианската комисия в нейната позиция, приета
ден по-рано - в петък.
Извън това, Венецианската комисия
изрично указва на
България, че инициативата за започване на разследване на
главния прокурор не
бива да идва от свързаните с него членове на Висшия съдебен
съвет.
Правителството прие точно
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Венецианската комисия:
Съдебната реформа на
Борисов е невъзможна
Българският
главен
прокурор е
по-безотчетен
и от някои
монарси

обратното - главният прокурор и свързаните с него членове
на Прокурорската колегия да избират въпросния "независим"
прокурор.
"Радвам се, че Венецианската комисия
ни даде възможност
да останем в рамките
на нашата конституция", обяви премиерът Бойко Борисов в
събота. Проблем в случая е, че Венецианската комисия изрично е
обявила, че България
ТРЯБВА да промени
своята конституция
или най-малкото да
поиска предварител-

но тълкуване от Конституционния съд.
"Цялото това обсъждане (дали да се
създаде
независим
прокурор/следовател)
ще бъде безполезно,
ако фигурата на "независимия
следовател“, неподчинена на
главния прокурор, е
невъзможна в конституционно отношение,
поне както е сега в
действащата
конституция", се казва в
позицията на Венецианската комисия.
В своята позиция
комисията
дори
сравнява българския
главен прокурор с

монарсите в някои
европейски страни и
достига до извода, че
той е по-безотчетен
дори от тях.
"Казвайки, че главният прокурор има изключителното право
да разследва всички,
включително себе си,
или да контролира наказателното преследване, това на практика означава, че този
държавен служител не
може да бъде подведен
под отговорност за
своите престъпни деяния.
Изглежда, че пред
Венецианската
комисия никога не е

Агенцията за закрила на детето упорито мълчи
за рекламата на хазарт в столично училище
Държавната агенция за закрила на детето
упорито мълчи за случай на рекламиране
на хазартната компания Efbet в столично
училище. През миналата седмица възмутени родители сезираха компетентния орган
във връзка с кампания на спонсорирания
от букмейкърската къща отбор на ЦСКА
1948 в 7-о училище в столицата. Талисманът на отбора лъвче, гордо рекламиращо компанията прекара цял един ден в
школото, а собственикът на Efbet Цветомир
Найденов дори се похвали със страхотната

инициатива. Той дори публикува видео от
инициативата, на което се вижда как лъвчето
предизвиква децата да го гонят, да му се радват
и не на последно място – да го харесват.
Законите у нас категорично не допускат
реклама на хазартни продукти да бъде
насочена към деца, като освен това е ясно
дефинирано, че фирмите, които се занимават с хазарт Няма да се показват върху
спортни екипи на младежки състави или в
рекламни или спонсорски кампании, които
са директно насочени към деца. Сигналът е

ЕВАКУИРАХА
УЧИЛИЩЕ В
КЪРДЖАЛИ
ЗАРАДИ
СРУТВАНЕ
Всички ученици от СУ
Отец Паисий в Кърджали са били спешно
евакуирани, съобщи
регионалният сайт Нов
живот. Минути преди
12.00 часа е бил получен сигнал за срутване
в зоната на стълбището. Учебните занятия в
училището официално
са прекратени за три
учебни дни.
Инцидентът е
станал по време на
концерт във фоайето на втория етаж в
училището. Срутила
се мазилка по стълбището, водещо към
първия етаж.

била обсъждана идеята, приета в крайна
сметка от Министерския съвет – независимият прокурор да е
шефът на инспектората на Върховната
касационна прокуратура.

бил подаден на 02.12.2019 г., а почти 10 дни
по-късно реакция от агенцията няма.
През последните два месеца, българската
букмейкърска компания Efbet влезе в полезрението на служби и медии. Срещу братята
собственици на компанията Цветомир и
Боян бяха извършени проверки от ДАНС и
Прокуратурата, по които досега не се предоставя изчерпателна информация. Предполага се, че скандалите с БФС и влизането на
барети, и там, е свързано с предхождащото
го влизане в офисите на букмейкърската
къща в София. Припомняме, че точно от тази
година фирмата стана генерален спонсор
на родния футболен шампионат и дори прекръсти първенството ни на Efbet лига.
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>>СРЕДНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД МИНА 1000 ЛВ.
ЗА ПЪРВИ ПЪТ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД В БЪЛГАРИЯ Е НАД 1000 ЛВ. – 1002, 75 ЛВ., ИЗЧИСЛИ НОИ
ПО ДАННИТЕ СИ ЗА ОКТОВРИ ТАЗИ ГОДИНА, КОИТО ВАДИ СЕГА. НА ПРАКТИКА ТОВА, А НЕ ПРЕСМЯТАНАТА СЪЩО ОТ
НОИ СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ДАВА ПРЕДСТАВА КАКВИ ПАРИ БРУТО ПОЛУЧАВА РАБОТЕЩИЯТ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДИ ДА МУ БЪДАТ ПРИСПАДНАТИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ – РЕАЛНО ПАРИТЕ СА ПОД 750 ЛВ. НЕТО. СКОКЪТ
ПРЯМО ОКТОВРИ Е С НЕВЕРОЯТНИТЕ 32,28 ЛВ. ИЛИ НАД 3% САМО ЗА МЕСЕЦ. НОВО ПОВИШЕНИЕ ЩЕ ИМА ПРЕЗ ЯНУАРИ С АДМИНИСТРАТИВНОТО ВДИГАНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СМЕТКА НА БИЗНЕСА.

Л

уксозният
втори офис,
който
нае
безработната Мая Манолова
се финансира от колекторска фирма от
кръга на близките й
братя Галеви и техния лейтенант Стъклето, чието име по
паспорт е Владимир
Ангелов, пише десният сайт Трибюн. Дружеството,
което
подхранва бившия омбудсман – прононсираната защитничка на
длъжниците, внесла
унищожилия немалко
от тях член 417, по
който събирачите на
дългове се разправят
с гражданите, често
против всякакви правила и норми, се казва
Колект Център ООД.
Официалният му управител е с характерното име Ахмед Шуганов.
Според ПИК фирмата
влиза в колекторския
бизнес с рамо от Манолова, чиито поправки
в законите де факто
облагодетелстваха сериозно първо ЧСИ-тата, после колекторите. Във фирмата е и
бившият скандално

Колектор на Галеви
плаща офиса на Мая
Тя учреди партията си в билдинга на фармаолигарха
Донев, загробил софийските общински аптеки,
близкото до него и съдружника му Пъпката
сдружение Днес влезе в платформата й

изгонен от МВР полицай Иво Сотиров. След
това той е приютен
на работа в любимата ни Инвестбанк АД,

чието име носят 43
дружества в Търговския регистър, а там
се точат милиони от
клиентите, както по-

казва банковата и съдебната практика. Но
и оттам господинът е
изгонен. Останал безработен като Мая, той е
сред основателите на
колекторската фирма,
плащаща офиса на омбудсмана. Напомняме,
че тя поддържа и друг
офис в центъра на София, купен с абсолютно необезпечен кредит от банката на
Маджо. Цитираните
от Манолова доходи
като адвокат са доста съмнителни, тъй
като месец след загубата на изборите за

кмет тя няма време
от тв изяви, а няма
данни да е участвала в
съдебен процес, който
да й е донесъл приходи
– нито се е чуло, нито
се е видяло. Напомняме, че наред с 2 офиса,
тя поддържа къща
край Перник, където
обаче НЕ СЕ СПИРА
ВОДАТА, за разлика от
режима в областния
град, апартамент в
София, поддържа видимо висок стандарт
– над 1000 лв. само за
фризьор, а съпругът
й кара автомобил за
200 000 лева. Напомняме също, че Манолова
учреди в понеделник
партията си в Кула Б
в Дървеница на фармаолигарха Огнян Донев.
Същият, който купи
почти без пари общинските аптеки на
София с кредит от Общинска банка, разпродаде ги, така че днес
не съществува дори
една от тях, а после
повтори операцията с
фармацевтичния комбинат в столицата.
Официално в нейната платформа влезе
близкото до него е съдружника му Любомир Павлов – Пъпката
сдружение Днес.
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>>#GLOBALTECHSUMMIT СЪБРА 2500 ИТ-ТА В СОФИЯ
НАД 2500 РАЗРАБОТЧИЦИ НА СОФТУЕР И ИТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ СЕ СЪБРАХА НА ТАЗГОДИШНОТО ИЗДАНИЕ НА
#GLOBALTECHSUMMIT В ТРЕТА ЗАЛА НА НДК. СЪБИТИЕТО СЕ
ОРГАНИЗИРА ОТ #INNOVATIONCENTER В ПАРТНЬОРСТВО С КМЕТА
НА СОФИЯ Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА. КАТО ЧАСТ ОТ НЕГО ЩЕ
БЕ ПРОВЕДЕНО И СЪСТЕЗАНИЕТО #STARTUPWORLDCUPSOFIA, А
ПОБЕДИТЕЛЯТ ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАСТВА НА ФИНАЛА
В САН ФРАНЦИСКО И ДА СЕ БОРИ ЗА ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ 1
МЛН. ДОЛАРА.ЕКИПЪТ НА АСОЦИАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ
Е ТРАДИЦИОНЕН ПАРТНЬОР НА #INNOVATIONCENTER, А МИНАЛАТА ГОДИНА ВРЪЧИ НАГРАДАТА НА REZA RAHMAN, PRINCIPAL
PROGRAM MANAGER, MICROSOFT.

М

инистърът
на младежта и спорта Красен
Кралев откри ледената
пързалка Юнак. Заради
големия интерес на софиянците през миналия зимен сезон, през
този съоръжението в
Борисовата градина
е два пъти по-голямо.
Площта на пързалката вече е 1200 кв. м.
„Много съм щастлив,
че изпълнихме поредното си обещание към
софиянци. Тази пързалка е емблематична, на
нея много наши елитни

Откритата пързалка
Юнак вече е двойна,
събира в Борисовата
феновете на
ледените спортове
спортисти в зимните спортове са започнали своята кариера.
Повече от 30 години
пързалката не беше
функционирала. Миналата година, чисто
експериментално, я
отворихме с непълния
й капацитет, за да
видим как ще се справим с организацията,
а сега я отворихме в
пълния й размер“, заяви министър Кралев и
покани всички желаещи
да посетят съоръжението.
Ледената пързалка
работи всеки ден от

10.00 до 21.30 часа и
ще бъде отворена до
края на зимния сезон.
Тя е безплатна за деца
до 3 години. Входът
ще бъде безплатен и
за деца до 13 - годишна

възраст от понеделник до петък в часовете от 10.00 до 11.30
и от 16.00 до 17.30.
Закупени са 300 броя
нови кънки за наемане,
а за начинаещите са
осигурени инструктори и помощни пособия.
Пързалката Юнак беше
открита с турнир по
хокей на лед за деца, в
който взеха участие
отборите на Славия,
НСА и Ирбис-Скейт.
„София имаше нужда
от подобно съоръжение
и съм радостен, че даваме старт на новия
зимен сезон с подобен

турнир за най-малките“, заяви Красен Кралев, който поздрави
участниците в надпреварата. По идея на министъра на 28 декември
ще се проведе и Коледен
турнир за деца по хокей
на лед.
Ледената пързалка
е собственост на Национална спортна база
ЕАД.
Съоръжението
беше закупено миналата година, като беше
използвано като помощно и по време на
Световното
първенство по шорттрек в
София.

Съдът на ЕС:
Собственикът на
апартамент е длъжен
да плаща и за отопление
на общите части
„Всеки собственик на апартамент в сграда в режим на
етажна собственост е длъжен да участва в разходите
за отопление на общите части“, гласи решение по вдигналия доста шум у нас казус с
т.нар. Сградна инсталация
на Съда на Европейския съюз.
То е взето по две дела. Те са
на ЕВН България Топлофикация съответно срещу
Николина Стефанова Димитрова и Митю Симеонов
Димитров, предава БНР. Напомняме също, че Върховният съд на България се очаква да се произнесе в 5-членен
състав, след като 3-членен
състав обяви за неправомер-

на наредбата за определяне
на таксуването на сградната инсталация, а не самата
сградна инсталация, както
мнозина смятат.
В делата висшестоящият Съд на ЕС разглежда съвместимостта с правото на
Съюза с национална правна
уредба в областта на топлоснабдяването.
Магистратите приемат,
че директивите за правата
на потребителите и за нелоялните търговски практики
допускат национална правна
уредба, която задължава собствениците на апартамент
в сграда - етажна собственост, присъединена към сис-

тема за централно отопление, да участват в разходите
за топлинна енергия за общите части на сградата и за
сградната инсталация.
Те могат да бъдат задължени да платят, дори индивидуално да не са поръчвали
доставката на отопление и

да не са го използвали в своя
апартамент.
Подадените от ЕВН Топлофикация България, която
държи парното на Пловдив,
искове са срещу собственици
на имоти в сгради в режим на
етажна собственост. От ответниците се иска да платят
сметките си за топлинна
енергия за сградната инсталация и общите части, което
те отказват да направят.
Николина Димитрова и
Митю Димитров изтъкват,
че макар сградата им да е
топлоснабдена от система
за централно отопление въз
основа на договор за доставка, сключен между етажната собственост и доставчика, самите те не са давали
индивидуално съгласие да получават централно отопление и не го използват в своя
апартамент.

Продавам място в село Дръмша,
общ. Костинброд.
- 3 дка в регулация;
- 20 дка ниви;
Руска Вълканова
0876 554 027, 02/986 13 08
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ЛАРА ФАБИАН ИДВА В СОФИЯ

НЕВЕРОЯТНАТА ЛАРА ФАБИАН ЩЕ ПОСЕТИ БЪЛГАРИЯ НА 16 ДЕКЕМВРИ. КОНЦЕРТЪТ В АРЕНА АРМЕЕЦ ЩЕ БЪДЕ ЧАСТ ОТ СВЕТОВНОТО
ТУРНЕ 50, КОЕТО ЗАПОЧНА ТАЗИ ГОДИНА, И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ
2020. ПО ВРЕМЕ НА ОБИКОЛКАТА, ЛАРА ЩЕ ПОДАРИ НА СВОИТЕ ФЕНОВЕ НЕЗАБРАВИМИ ЕМОЦИИ С НАЙ-ОБИЧАНИТЕ СИ ХИТОВЕ КАТО
JE T’AIME, JE SUIS MALADE И ADAGIO, КАКТО И ПЕСНИ ОТ НОВИЯ ЧЕТЕРИНАДЕСЕТИ АЛБУМ НА ПЕВИЦАТА – PAPILLON. ПЕВИЦАТА ПЪТУВА С
ГОЛЯМ ЕКИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЛИЧЕН ГОТВАЧ. ТЯ СПАЗВА СТРИКТНА ДИЕТА, КОЯТО ВКЛЮЧВА БЕЗГЛУТЕНОВИ ХРАНИ И ПРОДУКТИ БЕЗ
ЛАКТОЗА. ЗА БЕЛГИЙСКАТА ИЗПЪЛНИТЕЛКА, В ДЕНЯ НА КОНЦЕРТА
Й В СОФИЯ, ЩЕ БЪДЕ ПРИГОТВЕНА ОРГАНИЧНА И БИО ХРАНА И ЩЕ
БЪДЕ ОСИГУРЕНО ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ШАМПАНСКО. ЛАРА Е ПРОДАЛА НАД 20 МЛН. АЛБУМА ПО ЦЯЛ СВЯТ.

МАКЕДОНСКА
КОМЕДИЯ
ЗАВЛАДЯВА
ЕФИРА
От 16 декември, зрителите на бТВ
Комеди ще могат да се забавляват
с македонския ситком Преспав.
Всеки делничен ден от 17.00 часа,
комедията с балкански привкус ще
гарантира доброто настроение на
феновете на комедийния канал.
Преспав е най-гледаният и найпопулярен сериал, който досега
е сниман в Северна Македония.
Излъчва се от 2016 г. насам,
като вече има заснети 3 сезона.
Сюжетът разказва историята
на трима братя, които отварят
пансион в преспанския регион с
евросредства.
Пансионът е
метафора на
реални събития
в страната
(политически и
обществени), в
който се сблъскват балканският
манталитет с
евростандартите, за които
е получена
субсидията.

Новият бг сериал
All Inclusive тръгва
през пролетта
Актьорите Елена Атанасова и Ненчо Балабанов влизат
в ролята на съпрузи в новия
български сериал All Inclusive.

ФСБ С ЕКСКЛУЗИВЕН
КЛУБЕН КОНЦЕРТ
Легендарните рок музиканти от ФСБ се събират за
първи клубен концерт след повече от 40 години
творческа дейност. Единствената българска група с
награда Грами ще се качи на сцената на най-добрия клуб за музика на живо у нас на 3 април,
2020г. Поканата е отправена от Sofia Live Club,
а събитието ще е ексклузивно и дълго чакано. След
многобройни издадени сингли и албуми, хиляди концерти, участия в световни рок фестивали, рок клубове,
филми и музикални програми, музиката на ФСБ звучи
все така актуално, не губи своята значимост и послание. Днес, отново трио, Румен Бояджиев, Константин
Цеков и Иван Лечев триумфират на концертната сцена
със своя неподражаем музикален почерк.

Почина вокалистката на Роксет
Вокалистката на шведската група Роксет - Мари Фредриксон почина на 61-годишна възраст, съобщиха шведски медии. Съоснователката на популярната група дълго
време се бореше с коварно заболяване. Дуото прекрати
концертите си през 2016 г. като поясни, че причината са
лекарски препоръки към певицата. През 2002 г. тя е диагностицирана с мозъчен тумор. Следва продължително лечение и групата се завръща на сцената през
2011 г. Роксет е основана през 1986 г. от Фредриксон
и Пер Гесле и беше известна с хитовете It Must Have
Been Love, Joyride, Listen To Your Heart. Последният
концерт на групата в България беше през 2015 г. Тогава в
интервю Пер сподели, че най-трудният момент в кариерата му е, когато Мари се разболява от рак.

Сюжетът на комедийната
поредица ще се завърти около две български семейства,
които се впускат в едно
необикновено лятно пътешествие с неочаквани обрати. Това е сериал за приятелството, за предателствата,
за семейните свади, за незабравимите спомени и за детските лудории. В поредицата
с участие ще се разпишат
още София Маринкова, Любен
Кънев, Йоанна Начева, Алекс
Иванов, Любомир Бъчваров,
Нели Монеджикова, Петър
Калчев и други. Сериалът ще
се завърти по Нова ТВ през
март. Ситкомът е сниман
това лято в района на Царево. Продуцент е компанията Хидалго на Краси
Ванков, която стои зад предаванията Съдби на кръстопът и София ден и нощ.
Същевременно стана ясно,
че през пролетта на 2020 в
ефир ще тръгне и осми сезон на тв шоуто Като две
капки вода.

Д

рамата Брачна
история
на стрийминг
платформата
Нетфликс води по брой номинации за наградите
Златен глобус, като
си завоюва общо шест.
Във филма Скарлет
Йохансон и Адам Драйвър играят семейна
двойка в криза. Режисьор и сценарист е Ноа
Баумбак, а участват
още Лора Дърн, Алън
Алда и Рей Лиота. Следват я гангстерският
епос Ирландецът на
Мартин
Скорсезе,
отново продукция на
Нетфликс и одата
за златно време на
киното Имало едно

Обявиха
номинациите
за Златен
глобус 2020
време в Холивуд на
Куентин Тарантино с
пет номинации. Замръзналото кралство 2,
който се превърна в абсолютен рекордьор по
света и у нас, встъп-

ва в състезанието за
престижното отличие
с номинации за най-добър анимационен филм.
Отличията
Златен
глобус се присъждат
от Асоциацията на

чуждестранната преса
в Холивуд. С почетна
награда Сесил Б. Демил ще бъде удостоен
актьорът Том Ханкс.
Церемонията за 77ите награди Златен

A BETTER LIFE С ПРЕМИЕРА В ДНК
На 18 и 19 декември
от 19.30 ч. в ДНК, зрителите в София първи
ще могат да се насладят
на най-новия международен проект на хореографите Ива Свещарова
и Вили Прагер, по който
те работят съвместно
с танцова компания
MS Schrittmacher. След
кутията за срам, в която
затвориха публиката
на Shamebox (2017) и

закачливото намигване,
с което стимулираха
щастието в Произведе-

>>МУКИ ИЗПРАТИ СТОЯНА СЪС
СЪРЦЕРАЗДИРАТЕЛНИ ДУМИ
„Сбогом, мамо! Благодаря ти за
всичко! Благодаря ти, че бе до мен
толкова дълго. И ще продължаваш
да бъдеш! Дано душата ти намери
покой! ОБИЧАМ ТЕ!“. Това написа в
профила си във Фейсбук дъщерята

на голямата актриса Стоянка Мутафова Мария Грубешлиева - Муки.
Най-възрастната играеща актриса
в света според Гинес бе изпратена
в понеделник от близки, колеги и
почитатели в последния й път.

ни за щастие (2018), донесли им две последователни награди Икар и

глобус ще се състои на
5 януари 2020 г. в хотел Бевърли Хилтън
в Бевърли хилс. Водещ
на шоуто за пети път
ще бъде комикът Рики
Джървейс.
покани от национални
и международни
фестивали, артистичният тандем се заемат
с изследване не на
добрия, а на по-добрия живот с A Better
Life. Представлението
е българо-немска копродукция, в която двамата артисти, заедно
с хореографа Мартин
Щиферман търсят
формулата за възможния по-добър живот и
постигането му.
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ХОРОСКОП

Отдавна планирани мероприята
поглъщат времето на Раците.
Служебните задължения на
Лъвовете изискват пълно
отдаване, за да бъдат
постигнати целите. Девите да
запазят спокойствие и трябва
да потиснат раздразнението си.
Водолеите постигат успехи.

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

Денят ви ще
премине полеко, наситен
с приятни емоции и срещи. Ще ви се
отдава без затруднения
да решавате въпроси от
професионален, обществен и личен характер.

Отдавна планирани мероприятия
ще погълнат
времето ви днес. Ако ви
се наложи да свършите
и чужда работа, не се
дразнете, приемете, че
вие ще направите това
най-добре.

С точни и правилни действия
ще се реализирате в службата
и в бизнеса. Шансът да получите изгодни предложения е реален. Не пропускайте да поискате своето,
колкото и нескромно да се
вижда на някои.

Ще инициирате
среща, на която
да обсъдите
предстоящ проект или друга своя изява.
В тази връзка ще търсите
финансова подкрепа и
по-често ще се допитвате до мнението на хора,
запознати с материята.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Служебните
ви задължения
днес изискват
пълно отдаване,
затова се заемете сериозно и работете концентрирано. Опитайте се да
отклоните личните си
ангажименти, близките
ви ще ви разберат.

На занимаващите
се активно с
бизнес им се дава
да реализират
финансови сделки. Други
ще засилят интереса си
към сфера или друго
проявление, с което да
разширят дейността си,
въпреки трудностите,
които срещат.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Не си позволявайте да
оставате длъжници някому.
Изчистете дълговете си
и ще отворите пътя на
новостите пред себе
си. Вечерта е време за
забавления.

Близнаци

По свой начин,
позитивно
въздействащ,
ще предадете от
настроението си и на околните, от което ще се почувствате всички по-добре.
Чрез спорт ще укрепите
имунната система, духа и
ще преборите стреса.

Дева

Запазете
спокойствие
и потиснете
раздразнението
си, ако имате такова. Психическото ви състояние се
отразява на околните, което се връща отново върху
вас. Ще имате приятни
изживявания, за някои от
вас и в интимен план.

времето

Стрелец

Ако потърсите
път, ще го откриете, независимо
на къде сочи
той. Съюзите ли се с любовта, ще развиете нови
качества и ще станете
по-добри. Това е сигурно,
работете и за духовното
си усъвършенстване, няма
да ви липсва подкрепа.

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

Чувствате се
спокойни и уверени в себе си.
Твърдо сте убедени, че вървите по прав
път и това е сигурен
белег на предстоящия Ви
успех. Вашата интуиция
едва ли ще Ви излъже.

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

Риби

Бъдете миролюбиви и
не търсете
спора на всяка
цена, с компромиси ще
стигнете по-далече. Ще
реализирате бизнесидея с човек, когото
харесвате не само като
бизнес-партньор.

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

Видин

Русе

min: 1о max: 5о

min: 2о max: 6о

Варна

В София ще бъде облачно с валежи от
дъжд и сняг . Минималната температура ще бъде -2°, а максималната 3°.

София

Велико Търново

min: 6 max: 13

В Пловдив ще бъде облачно с валежи от
сняг. Минималната температура ще бъде
0°, максималната 8°.

min: -2о max: 3о

min: 0о max: 5о

Днес времето ще бъде
облачно с валежи от
дъжд и сняг. Минималната температура ще бъде -2°, а
максималната 14°.

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
6°, максималната 13°.
В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 6°,
максималната 12°.
В Перник ще бъде облачно с валежи от
дъжд и сняг. Минималната температура ще бъде -3°, максималната 2°.

Перник

Пловдив

о

о

Бургас

min: 6о max: 12о
min: -3о max: 2о

min: 0о max: 8о
Сандански

Кърджали

min: -1о max: 4о

min: 3о max: 7о

www.19min.bg

СВЯТ

11.12.2019
брой 2399

astro@19min.bg

ВРЕМЕ
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>>ГОРБАЧОВ С ПСУВНИ ПОИСКА БЪЛГАРИЯ ДА
СЪДИ ЖИВКОВ, РАЗКРИ РУСКИ ПОЛИТИК
Кандидатът за президент на последните
избори, депутат в края на СССР, а след това
достигнал 2 мандата до зам.-шеф на руския
парламент Сергей Бабурин разкри в дискусионно предаване на държавния тв канал РТР
неочаквано обстоятелство от нашата история
при падането на стария режим. „След като
българите изпратиха с благодарности в
пенсия Тодор Живков, Горбачов с псувни
се обади на наследилия го Петър Младенов и му заповяда да съди и да вкара
в затвора стария генерален секретар.
Негова беше и идеята за „революцията“ в
Румъния и убийството на Чаушеску, които
КГБ организира. САЩ чрез държавния им
секретар тогава Бейкър ни изпратиха писмо, че не възразяват да се разправяме с
президента в Букурещ, даже да се наложи

Н

ова
среща в Нормандския
формат –
Франция, Германия,
Русия, Украйна, след
4 месеца – това е основният
резултат
от дългоочакваната
сбирка на лидерите
им в Париж. 9 – часовият маратон от
преговори завърши
само с едно реално
споразумение – за обмяна на военнопленници между Киев и
Донбас „всички срещу всички“.
Домакинът
Макрон посрещна с
целувка руския си
колега Путин при
пристигането му в
Елисейския дворец.
Той така беше подредил масата на преговорите, че украинският президент
Зеленский да бъде с
гръб към присъствалите за минути в началото на срещата
журналисти, та той
понечи да седне в
стола на властелина
на Кремъл, откъдето бе отстранен. Украинската делегация
първа излезе от финала на преговорите и се
наложи да чака около

да вкараме войски. Не Чаушеску, а Горбачов
беше дал пълна свобода на генералите да
нареждат стреляне по демонстрантите, което
приписаха после на Чаушеску“, разказа той. В
българския казус нещата наистина се развиха така: на 10 ноември 1989 г. ЦК на БКП
изрази благодарност на Тодор Живков за
дългогодишната му работа, а след това
изведнъж на 16 ноември изключи него и
обкръжението му от Партията, като впоследствие 78-годишният бивш лидер беше
показан в ареста и започна дело срещу
него, че раздавал апартаменти без ред на
Аня Пенчева и други известни личности.
Бабурин разкри още, че разпадането на СССР,
за което Русия с нов президент Елцин, Украйна
с Кравчук и Беларус с Шушкевич подписват на
8 декември 1991 г., е било подготвено от съюз-

ния държавен глава Горбачов, който малко
преди това е разпределил с Лондонския
клюб дълга на червената империя между
отделните републики в нея. Това е и предизвикало детонацията. За която по-късно
той обвини САЩ и колегите си и подаде
оставка на 25.12.1991 г., когато и официално най-голямата държава в историята на
света престана да съществува.

Нова Нормандска
среща след 4 месеца
след 9 ч. преговори
в Париж

половин час останалите. След това Макрон, който се държа
като господар на положението в дома си
– Елисейския дворец,
не можа да сдържи
своята усмивка като
коментар за първите думи на заключителната пресконференция на киевския
лидер, който говори,
по-точно чете, найдълго от всички други

в четворката, за да
съобщи, че няма намерение да спазва Минските споразумения.
Канцлерът на Германия Ангела Меркел
обаче беше категорична, че те не само
е задължително да се
изпълнят, но и това
да стане в реда, по
който са написани
и според формулата
Щайнмайер на немския президент: спи-

ране на огъня, законодателни промени
за статута на Донбас – ограничена автономия, и за руския
език в Украйна, организиране на избори в
ДНР и ЛНР и накрая
връщане на контрола на Киев върху
границата с Русия.
Тя благодари за гъвкавостта на Зеленский, както определи
поведението му.

Путин: Русия ще
жали решението
за олимпиадите,
в правото няма
колективни
наказания

Попитан на пресконференцията след срещата
на 4-мата лидери какво
мисли по актуалната
тема за наказанието от
УАДА за неучастие на
руските спортисти под
националния им флаг на
следващите 2 олимпиади
и на световни първенства, президентът Путин
беше категоричен. Като
юрист припомни, че
понеже нарушенията
се извършват индивидуално от конкретни
хора, не е редно невиновните да страдат
заради тях. Той посочи,
че от римско време в
правото няма колективна отговорност и
колективни наказания.
Президентът на Русия посочи и конкретна точка в
решението, която според
него противоречи на
закона.
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И

талия
е
страната
с най-много
допингирани
спортисти в световен мащаб. Статистическите резултати
бяха публикувани от
световната антидопингова агенция УАДА.
Заловените със забранени
субстанции
са били 1326 от 117
страни. Италия е на
върха с общо 147 спортисти, които са дали
положителни проби.
Второто място е за
Франция с 86, следвана
от САЩ със 76. Русия,
която бе посочена за
най-големия грешник в
света по употреба на
допинг, е едва на шес-

СПОРТ
НОВИНИ

www.19min.bg

Италия шампион по допинг

Канада и САЩ скочиха срещу
„мекото” наказание на Русия

то място. Както 19’
вече писа, на страната
бе наложено безпрецедентно в световната
спортна история наказание – отстраняване
за 4 години от участие
във всички големи със-

тезания.
В същото време САЩ
и Канада дори възроптаха срещу „мекото”
според тях наказание
за Русия. Двете страни
заявиха, че смятат да
обжалват минимална-

та санкция: не искат
руснаци на големи състезания изобщо, и под
друг флаг.
В същото време президентът на Русия Владимир Путин заяви, че
решението на Световната антидопингова
агенция противоречи
на олимпийската харта и поради тази причина Русия ще подаде
жалба в съда: „Решението на УАДА противоречи на олимпийската
харта и имаме всички
основания да подадем
жалба в КАС (Спортния
арбитражен съд в Лозана). Има и други съображения, но е нужно
всичко да бъде анализирано от специалисти
и юристи“, коментира
Путин.
Президентът на Ру-

SLON вместо Black Label
Black Label беше
барЪТ на София,
не по-лош от всеки качествен където и да е в приличните страни
на Европа, пък и
в целия цивилизован свят. Точният
бар на точното
място би могъл
да бъде определен
също така, понеже ретродекорът
на Военния клуб
на жълтите павета с високите
орнаментирани
тавани и цялата си атмосфера
– дух, който е нематериален, но се
чувства, помагаха
за общата картина на old school
лукс. Какъвто на
София
толкова

сия счита, че руските
спортисти трябва да
се състезават на големите международни
състезания под националния флаг, тъй като
УАДА няма претенции
към Олимпийския комитет на Русия.
„Доколкото разбирам
WADA няма претенции
към Руския олимпийски
комитет и при това
положение, страната
трябва да участва под
националния флаг. Такава е олимпийската
харта. По мое мнение
всяко наказание трябва да бъде налагано индивидуално. Наказанията не може да имат
колективен характер и
да се налагат на хора,
които нямат нарушения“, каза още руският
лидер.

Над 200 деца и юноши премериха сили
в турнира по борба G.P. Group Cup
Над 200 деца
и юноши от 22
клуба от страната
премериха сили
в първото издание на турнира
по свободна борба G.P. Group Cup,
който се проведе
в зала Арена Шумен в неделя. На два тепиха феновете на
спорта наблюдаваха уменията на борци във възрастовите
групи: подготвителна, деца, момчета, кадети и юноши.
Сред официалните лица на турнира бяха кметът на Шумен
Любомир Христов, зам.-кметовете Боян Тодоров и Росица
Антонова, както и директорът на ОДМВР-Шумен ст. комисар Ялчън Расим.
Състезателите на спортен клуб Шумен, които заедно с Джи
Пи Груп АД домакинстваха турнира, спечелиха общо 13
медала, с което спечелиха и купата за отборното класиране, изпреварвайки борците от Добрич и Горна Оряховица.
„За Джи Пи Груп АД спортът е кауза. Ние от години
подкрепяме родните спортисти и ще продължаваме
и занапред. Планираме турнирът по борба да стане
ежегоден и догодина да бъде включен в официалния календар на Българската федерация по борба“,
коментира Емил Мартинов, регионален мениджър на
Джи Пи Груп АД за град Шумен.
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много липсва. След
като се превърна
в нещо, наричано
Харем или както
там му викаха, барът изгуби 99,9%
от същността си,
та никак не е чудно, че и не оцеля в
опростачен вариант. Напоследък,
вече като Slon,
той се опитва да
си върне старата
слава. Не всичко е
изгубено, мило бихме коментирали
ние, защото част
от чара на мястото е върнат.
Ала олекотените
барплотове в средата не са същото като добрия
стар дървен тезгях, на който отлежалите уискита

сякаш добиваха по
още някоя година
отгоре, а чувството за стабилност,
спокойствие, непоклатимост
и
разкош проникваше дори само от
един поглед във
всеки. Част от
декорацията на
стените също е
върната на място, но го няма
усещането
за
уют като в стар
аристократичен
европейски дом,
което го имаше
преди. И все пак,
по-добре
нещо,
отколкото нищо
– да бъдем оптимисти и да оценим старанието
на новите домакини.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

Ул. Еуглия, вместо Левчев,
Данаилов, Мутафова, Тодор Колев,
Емил Димитров, Велко, Черкелов

Ако се напр
направи конкурс за
най-безумно име на улинай-безумн
ца, то непре
непременно Еуглия
ще спечели класацията.

Що е то? Даже Гугъл мълчи. Тази пряка и успоредна
на ул. Папрат, която се простира от нея до ул. Широки

път в полите на Витоша,
пресичана от артерия с не
по-малко учудващото име
Дележна, е носела преди

безличното название 18-та.
Ни повече, ни по-малко,
както се казва. Прекрасни
наименования имат и някои
от успоредните й в съседство като ул. Воловар и ул.
Пейова бука. Чудим се, защо
ли общинският гений кръстител, вместо да се подиграва с гражданите, не вземе
набързо да посвети улици
на неотдавна отишлите си
Любомир Левчев, Стефан Данаилов, Стоянка Мутафова.
Или пък на големия приятел
на Ламбо и също народен
артист Тодор Колев, на само
заслужилия Емил Димитров, на суперзвездите на
Народния театър и на целия
народ Велко Кънев и Георги
Черкелов?!

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 /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Гнездото на стършелите
документален филм /България,
2006г./, режисьор Ивайло
Джамбазов
14.00 Малки истории
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
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/40 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 тв филм /12
епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм
/40 епизод/п/
03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 5 тв филм /8
епизод/п/ (12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
еп.11
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
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ТВ ПРОГРАМА
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
13.30 Премиера:„Ягодова любов“ сериал, еп.6
15.00 Премиера:„Шест сестри“ сериал, с.7 еп.29
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.2 еп.1
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Свободен дух“ сериал, еп.31
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера:„Завинаги“ - сериал,
еп.41
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу, с.14 еп.42
(последен)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Мъртва точка“ - сериал, с.3 еп.5
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.5 еп.23
01.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.7 еп.2
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.14
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
16.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон
6, 2 епизода
17.00 „Бесен полет“ - екшън с уч. на
Стивън Сегал, Сиера Пейтън,
Стив Тюсейнт 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 „Чужденецът“ - екшън с уч. на
Стивън Сегал, Хари Ван Горкъм,
Джефри Пиърс, Ана - Луис
Плоуман, Макс Райън, Шърмън
Огъстъс и др.
00.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 6 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/
03.45 Професионална борба:„Първична
сила“, 52-и епизод /п/
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
07.00 „Нора Робъртс: Точно по пладне“
- мистерии с уч. на Иван
Сергей, Емили Дьо Равин, Сибил
Шепърд, Брайън Маркинсън,
Тай Олсън и др. /п/
09.00 „Сега или никога“ - комедия
с уч. на Роман Дюри, Аиса
Маига, Клеман Сибони, Рашид
Джедани и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8
12.00 „Любов от пръв лай“ - романтична комедия с уч. на Яна Крамер,
Кевин МакГари, Наташа Бърнет,
Анна Ван Хуфт и др. /п/
14.10 „Мистерия 101“ (премиера)
- криминален с уч. на Джил
Уагнър, Кристофър Полаха,
Престън Вандерслайс, Анди
Томпсън и др.
16.45 „Лара Крофт: Томб Рейдър:
Люлката на живота“ - екшън
с уч. на Анджелина Джоли,
Джерард Бътлър, Киаран Хиндс,
Джимон Хонсу, Крис Бари, Ноа
Тейлър и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 3
21.00 „Хрониките на Нарния: Принц
Каспиан“ - фантастика с уч. на
Джорди Хенли, Скандар Кейнс,
Уилям Моузли, Ана Попалуей,
Питър Динклидж, Бен Барнс,
Серджо Кастелито, Уоруик
Дейвис и др.
00.10 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 3 /п/
01.10 „Живот сред сенки“ - ужаси с
уч. на Джордж Макай, Чарли
Хийтън, Аня Тейлър-Джой, Миа
Гот, Матю Стаг др.
FOX
05.15 Пришиване - втори сезон, еп. 6
06.00 От Ел Ей до Вегас - първи сезон,
еп. 8
06.20 Теория за Големия взрив - втори
сезон, еп. 21
06.40 Теория за Големия взрив - втори
сезон, еп. 22
07.05 Малкълм - седми сезон, еп. 11
07.35 Малкълм - седми сезон, еп. 12
08.00 Макгайвър - първи сезон, еп. 4
08.55 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 4
09.50 Кости - четвърти сезон, еп. 2
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 6
11.40 Светкавицата - пети сезон, еп. 10
12.30 911, еп. 8
13.30 Скорпион, еп. 1
14.25 Касъл - трети сезон, еп. 14
15.15 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 5
16.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 5
17.10 Кости - четвърти сезон, еп. 3
18.05 Теория за Големия взрив - втори
сезон, еп. 23
18.35 Теория за Големия взрив - трети
сезон, еп. 1
19.00 Малкълм - седми сезон, еп. 13
19.30 Малкълм - седми сезон, еп. 14
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 7
21.00 Светкавицата - пети сезон, еп. 11

22.00 Риф Брейк, еп. 8
22.55 Скорпион, еп. 2
23.50 Касъл - трети сезон, еп. 15
00.45 Малкълм - седми сезон, еп. 13
01.15 Малкълм - седми сезон, еп. 14
01.45 Пришиване - втори сезон, еп. 6
02.30 Куантико - трети сезон, еп. 11
03.10 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 2
04.05 Кости - четвърти сезон, еп. 3
04.50 От Ел Ей до Вегас - първи сезон,
еп. 8
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, еп.20, 21
08.00 „Пожелай си нещо!“ - романтичен, драма, комедия (САЩ,
2017), режисьор Сюзан Уолтър,
в ролите: Шарън Стоун, Тони
Голдуин, Елън Бърстин, Фамке
Янсен и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.22, 23
12.15 Телепазар
12.30 „Историята на една русалка“ приключенски, драма, семеен
(САЩ, 2017), режисьор Дъстин
Райкърт, в ролите: Кейтлин
Кармайкъл, Сидни Скошия,
Джери О`Конъл, Бари Бостуик
и др.
14.30 „Пазители“ - фантастика, екшън,
приключенски (Русия, 2017),
режисьор Сарик Андреасян,
в ролите: Антон Пампушний,
Санжар Мади, Себастиян Сисак,
Алина Ланина, Станислав
Ширин и др.
16.15 „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.
18.45 Телепазар
19.00 „Неудържим“ - екшън, трилър
(САЩ, 2010), режисьор Тони
Скот, в ролите: Дензъл Уошингтън, Крис Пайн, Росарио Доусън,
Итън Суплий, Кевин Дън,
Дейвид Уоршовски, Елизабет
Матис и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Ченгето от Бевърли Хилс“ екшън, комедия (САЩ, 1984),
режисьор Мартин Брест, в
ролите: Еди Мърфи, Джъдж
Райнхолд, Джон Аштън, Лиса
Айлбакър, Стивън Бъркоф,
Джеймс Русо и др.
23.15 „Човекът, който не беше
там“ - криминален, драма
(САЩ, Великобритания, 2001),
режисьор Джоуел Коен, в
ролите: Били Боб Торнтън,
Франсис Макдорманд, Майкъл
Бадалучо, Джеймс Гандолфини,
Скарлет Йохансон, Тони Шалуб
и др.
01.45 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, еп.22, 23
03.45 „Експериментът“ - трилър (САЩ,
2010), режисьор Пол Шуринг, в
ролите: Ейдриън Броуди, Кам
Джигандей, Форест Уитакър,
Клифтън Колинс мл., Маги Грейс
и др. [16]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Райски градини - филм
10.00 По следите на храната - филм
10.30 Вътрешно разследване - крими-
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нален сериал
11.30 Законът на любовта - романтичен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Превозвачът - криминален
сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Видимо и невидимо - коментарно предаване за измеренията
на свободата с Калин Манолов
/п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Последният еничар - исторически сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Полицейски войни - криминален
сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 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 Операция История - предаване с
Росен Петров /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:00 Водещите новини
10:05 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11:35 Цитати на деня
12:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14:00 Insider с Бисер Варчев /п./
14:30 VIB – док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Мечтатели – док. поредица на
Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17:30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
18:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21:00 Цитати на деня
21:30 Update /п./
22:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23:00 Правилата на играта – док.
поредица на Bloomberg
00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02:00 VIB – док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./

Водоравно: Мусала. Ипотека. Рак. Ламас. Кил. Вяра Каменова. Таратор. Ниман. Талон. Рарог. Ти. Виваро. Агорот. Ася. Росини. Ам. Кис. Катерин. Ерген. Ла. Еми. Цар. Фарад. Ток. Негатив. Тепета.таман. Тацит.
Борис. Кенар. Лу. Микориза. Илер. Вина. Ириси.
Отвесно: Бурята в сърцето ми. Саралия. Гагарин. Макаров. Керамика. Канарин. Тасо. Халат. Рос. Фин. Ри. Аморос. Лав. Кир. Химера. Икар. Тези. Пан. Рана. Атанас. Босоногите деца. Виго. Ем. Пири. Секам.
Раритет. Ло. Ки. Атоми. От. Лев. Галенит. Накамура.
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ПОЛЕТИ НАСЪН И НАЯВЕ

Бате Гошо:

2017: да сваля 10
кила.
2018: да сваля 15
кила.
2019: да сваля 20
кила.
Целите ми за Новата 2020: да се боря
година:
против стандартите
2015: да сваля 5 кила. за красота, наложени
2016: да сваля 7 кила. от това общество!
Не ходи сутрин на
лекция, защото й е
студено, в Банско се
снима гола на терасата...

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D
През прозореца
виждам – навън вали
сняг, обаче, като нямам потвърждение от

Фейсбук – не вярвам.
:) :P :D
Всяка чаша ракия,
съкращавала живота
с 10 минути... СмЕтах,
смЕтах... умрел съм в
битката при Дойран..
:) :P :D
Нова година – Моментът, в който купуваш
подарък на жена ти
за 30 лева и пиратки
за 300!
:) :P :D
За новогодишния
банкет на БДЖ оркестърът дойде с 3
дни закъснение

умерено

В навечерието на предсрочните
парламентарни избори във
Великобритания утре Банкси
направи експеримент на улица
в Бирмингам, който хвърля
светлина върху нарастващия
проблем с бездомните хора в
страната. Тайният художник
публикува видео с бездомник
на име Райън, който се приготвя
да спи на улицата – ляга на
пейка, а на тухлената стена
зад него има нарисувани два
елена и изглежда така, все едно
пейката е шейната на дядо
Коледа.

:) :P :D
Най-мразя студ и мандарини със семки!
:) :P :D
Дебел, брадясал, няма
кола, работи само
един ден в годината...
Дядо Коледа със сигурност е българин
:) :P :D
Дори Бил Гейтс, като
отиде при баба си, тя
му дава 20 лева!
:) :P :D
Приятели, казаха ли
по новините колко ще
струва коледната трапеза на българина?

Чакам с нетърпение
това безкомпромисно журналистическо
разследване.
Иво Сиромахов
:) :P :D
Всеки над 40 г. има
снимка като малък
по чоропогащник до
елхата, независимо от
пола.
:) :P :D
Заради явна дискриминация, ЕС постанови вече да не се казва
"алкохолик", а "човек
с нетрадиционна
трезвеност!"

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

