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MВР дава 10 млн. лв.
за “нещо като нищо”
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Барбукови приютиха
ексобластната на
Перник в резиденция
Анастасия
Ирена Соколова не е изключена от ГЕРБ, а само от
ръководството на управляващата партия, специално
се обърнаха към 19 минути за уточнение депутати.
Напомняме, че тя беше областен управител,
регионален лидер на организацията и шеф на
националния Жени ГЕРБ и лично премиерът я
призова да напусне заради водната криза в Перник.
Сухият режим само се затяга от тази седмица за
гражданите в най-близкия до София областен
център. В същото време, живеещи в елитната
резиденция Анастасия на олигарсите Барбукови,
които са близки приятели на Соколова разказаха, че
тя се е оттеглила в тези покои.
Продължава на стр.6

В Швеция изпращат SMS на кръводарителите,
когато тяхната кръв спаси човешки живот

Мъж в Индия направи гора,
засаждайки по 1 дръвче всеки ден в
продължение на 35 години

Популацията на морските костенурки се е
увеличила с 980 %

Излекуваха мъж от ХИВ чрез трансплантация на
стволови клетки

Нидерландия официално стана първата страна
в света, в която няма бездомни кучета
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MВР дава 10 млн. лв. за „нещо като нищо“

С мътна обществена
поръчка МВР рестартира проекта за бежански
центрове у нас. Като
предмет на дейности в
нея е посочена формулировката "изграждане
на инфраструктурни
райони с мултифункционално предназначение". Всъщност става
дума за възобновяване
на стоежа на бежански лагери в Елхово и
Любимец. Прогнозната
й стойност на е внушителните 8 339 125 без
ДДС или 10 006 950 лв. с
данъка и ще се финансира от Фонд Убежище,
миграция и интеграция.
Предвидено е поръчката да се изпълнява
„на инженеринг“. Тоест,
изпълнителят трябва да проектира и да
построи изискваните
от него комуникации
и съоръжения, барабар
с авторския надзор. В
сайта на МВР са публикувани само решението за откриване
на неясната процедура и обявлението за
нея. Напълно липсва
техническата документация, което е в
разрез със Закона за
обществените поръч-

С нарушение в ЗОП връщат бежанските лагери

ки (ЗОП). Ощетени са
всички на потенциални кандидати, тъй
като те не биха могли
да подготвят офертите си с параметри
и цени при липса на гореспоменатите книжа.
Публикуваната документация
всъщност
трябва съдържа технически спецификации,
инвестиционни и други
проекти, методика за
определяне на комплексната оценка, образци

на документи и указания за попълването им,
а така също - проект
на договор. Срокът за
приемане на офертите тече до 10-и януари
2020 г., но предвид нарушението на ЗОП не се
очаква конкуренция.
Инфраструктурните
райони с мултифункционално предназначение ще са в градовете
Елхово и Любимец, разделени в две обособени
позиции. Тук е разковничето, което дава жокер,

че става дума за строеж на бежански лагери.
Припомняме, че още
предходната поръчка
за кризисни центрове
МВР беше през март
т.г. Тя беше за градовете Елхово, Любимец и
Малко Търново. Тогава
ведомството обяви за
строителството
на
три фургонни лагера с
капацитет за общо 3 хи.
души. Търгът възлизаше
на е 8.3 млн. лв. без ДДС,
което прави 9,96 млн.
лв., а парите отново ид-

ваха от фонд Убежище,
миграция и интеграция.
Средствата бяха заделени на фона на решението на НС България
да не приема обратно
мигранти.
Припомняме, че проектът за изграждането на кризисните
центрове в Елхово и
Любимец беше рестартиран от МВР само 8
месеца след вълната
от протести сред жителите на двете селища, които научиха за

>>КУПУВАМЕ НОВ ВИП САМОЛЕТ

>>БСП: ОТТЕГЛЕТЕ БОНУС-МАЛУС

МС даде зелена светлина на Авиоотряд 28 да
преговаря за покупката
на нов правителствен
самолет, съобщиха
от пресцентъра на
ведомството. Със същото решение се възлага да бъдат
проведени необходимите процедури за изграждане на
хангар за съхранение и техническо обслужване.
Резултатът от преговорите ще бъде докладван на кабинета за приемане на постановление.
Припомняме, че правителственият Фалкон претърпя нов
инцидент в средата на ноември, когато премиерът Бойко
Борисов се връщаше от Солун. Тогава навигационната
система на самолета отказа. Това бе пореден инцидент с
правителствения самолет за последните години.

Да бъде оттеглена наредбата за
системата Бонус-малус и тя да
бъде преработена, поискаха от
БСП на брифинг в НС.
„В нея има сериозни пропуски,
внесли сме и предложения за
промяна в кодекса за застраховането - премията по Гражданска
отговорност да се коригира само
на база причинени щети”, обясни
Димитър Данчев от БСП. По думите му, с предлаганите в момента
текстове се повишава корупционният риск, а съдилищата ще бъдат
затрупани с жалби за отлагане
или избягване завишаването
на застрахователната премия.

„Това е и допълнителна тежест за
транспортните фирми, които имат
и по-голям брой водачи”, подчертаха от Столетницата.
„За нас Бонус-малус системата трябва да има поощряващ
ефект за шофьорите, а не да
бъде само инструмент за увеличаване на застрахователната
премия”, обобщи Данчев.
Той добави, че е неприемливо
водачът да бъде наказван за
едно и също нарушение няколко пъти - чрез глоба с фиш или
акт, отнемане на точки и трети
път - повишаване на премията по
застраховката.
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77% ОТ БГ БИЗНЕСА:
КОРУПЦИЯТА БЕЗ
НАКАЗАНИЕ

51% от предприемачите
у нас се сблъскват с рушвети в своята дейност,
а 57% се оплакват от
покровителството над
определени компании,
сочи проучване на Евробарометър, поръчано
от ЕК.
46% свиделтелстват за
финансиране на политически партии в замяна
на обществени поръчки.
Половината анкетирани смятат, че заради
корупция не са успели да
>>САЧЕВА СМЕНЯ ПЕТКОВ И В НОИ
спечелят публични търСлед рокадите
определени от
гове или процедури за
в кабинета се
правителството, възлагане на обществени
освобождава доот които един
поръчки.
задължително
сегашният член
48% смятат, че дори
на правителствое зам.-шеф на
дребните корупционни
НАП.
то в НС на НОИ
престъпления не получаБисер Петков и
Освен това, по
ват адекватно наказание.
предложение
се определя нов
68% въобще не вярват,
на МФ от съсДеница Сачева,
че виновните ще бъдат
тава на НС на
постанови МС.
заловени или дори докНОИ е освобоПо закон надзоладвани. 70%, не смятат,
рът се състои от
дена и Илияна
че на подобни хора ще
по един представител на всяка от
Владова, като за нов член се опреим бъдат повдигнати
национално представителните оргаделя Росица Спасова, която е шеф
обвинения или ще бъдат
на на отдел в Държавни разходи във
низации на работодателите и синдиизправени пред съда.
ведомството на Горанов.
катите и равен на тях брой членове,
Дори и да се стигне до
такъв етап, 77% твърдят,
>>60% ОТ ЯЗОВИРИТЕ СА ПОЛУПРАЗНИ
че няма вероятност на
престъпилите закона да
26 от 45 комплексни
водите Нено Димов.
Тези мерки се прибъдат наложени глоби
и значими язовира
В края на ноември
ложиха за язовирите
или да влязат в затвора.
в България са пълни
министерството реши
Дяково, Асеновец и
26% се сблъсквали с дапод половината от
вода от язовири,
Ястребино. На среща
нъчни измами и укриване
обема, става ясно от
пълни под 50%, да
в регионалното миграфика за използвасе използва само за
нистерство от вторник на ДДС. 27% от предприемачите са наблюдавали
нето им за декември,
снабдяване на хората,
беше решено водният
прояви на "връзкарство"
одобрен от министъра за да не се стигне до
режим в Перник да се
към приятели и членове
на околната среда и
криза като в Перник.
затегне.
на семейството, а 26% в
бизнеса или в обществените институции.
ПРОКУРАТУРАТА ПОДХВАНА ВИК ПЕРНИК
61% от българските бизЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ
несмени, също както осСлед проверки на Окръжната
Кметът на Перник Станислав
таналите предприемачи
и Районната прокуратура в
Владимиров съобщи, че
в ЕС, се тревожат силно
Перник за източването на язоще подпише новия график
от бързо променящото
вир Студена и водния режим,
за режима на водата, след
се законодателство и
обвинителите ще разследват
като го съгласува с всички
политики. 46% са притесбезстопанственост във ВиК
институции на територията
нени от сложността на
Перник по информацията, че
на общината. По думите му
административните прода не е толкова болезнен и
има отклоняване на вода към
предложеният от министър
цедури, а 64% от липсата
коментира, че лошата органи- на процедури за събираград Радомир.
Петя Аврамова вариант за
зация на ВиК и несработваОстаналите материали ще бъдат воден режим в Перник не е
не на дългове. Достъпът
нето на техните инсталации е до кредити е проблем за
окончателен.
изпратени на Спецпрокуратудовела до това част от квар- всеки четвърти българВладимиров каза, че ще отпрарата в София по компетентност
талите на Перник да нямат
да се разследва работата на
ви предложение към ВиК спески предприемач, а в ЕС
кметове и областен управител.
циално за празниците режимът вода с дни.
за всеки трети.

това не от властите,
а от медиите. Тогава,
след силен обществен
натиск, ведосмтвото
прекрати поръчката
с мотив, че са налице
пропуски при обявяването й.
Напомняме също, че
през юли м.г. Агенция
за бежанците (ДАБ)
съобщи, че лагерите у
нас са почти празни. В
средата на юли в тях
са били настанени 577
души. Сега ще има фургонни лагери с 6 пъти
по-голям капацитет
от 3 хил. души. При
ограда за 1/4 млрд. лв.,
която главният прокурор обяви за "престъпно завишена по
цена" потенциално очакваното запълване на
нови 3 хил. души поражда недоумение. Отделно от това обаче Държавната агенция за
бежанците разполага
с още над 5000 места. В
момента лагерите и на
двете институции са
все така почти празни.
"Питаме дали се крие
информация за връщане
на мигранти от Западна Европа - предимно
от Германия", алармира
още през март журналистът и настоящ евродепутат Елена Йон-

чева.
Новият напън на
МВР предвижда за лагера в Елхово площ от
27 декара, което е близо 4 футболни игрища
по стандартите на
ФИФА. Теренът се намира на ул. Морава №1
и е част от района на
РДГП в Елхово с обща
площ над 140 декара.
От новата поръчка се

вижда, че сега се планира изграждане на транспортни, ВиК и електро
и комуникации в определения терен и благоустрояването му. Трябва
да се изгради външна
ограда и вътрешна,
която да разделя зоните, входна буферна зона
и КПП, зонирани площадки за разполагане
на инфраструктурни

елементи, вертикална
планировка. Прогнозната стойност на поръчката за Елхово е близо
7 млн. лв. с ДДС. Сходно
е описанието и за град
Любимец, но там територията е по-малка – 15
392 кв. метра. Намира
се на улица Одрин №73.
За нея и предвидената
сума е по-ниска – 3 млн.
лв. с ДДС.
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Цацаров очаквано
оглави КПКОНПИ

Настоящият главен
прокурор Сотир Цацаров очаквано бе избран
за шеф на антикорупционната комисия
с огромно парламентарно мнозинство.
След това той обяви, че няма да чака
до 10 януари, когато
изтича мандатът му,
а ще подаде оставка
веднага, за да може и
той, и новият главен
прокурор Иван Гешев
да встъпят в длъжност "за доброто и на
двете институции".
"За" избора на Цацаров гласуваха 165 депутати, 30 бяха против
(БСП), а трима се въздържаха. От подкрепилите Цацаров 86
бяха от ГЕРБ, 18 от
ДПС, 19 от Обединени патриоти и петима независими. Воля,
която има и собствен
кандидат – депутата Симеон Найденов,
подкрепи и него, и Цацаров. Социалистите
първоначално обявиха, че няма да подкрепят никого, но
в крайна сметка се
разцепиха – 30 бяха
"против", а 27 - "за"
Цацаров.
Цацаров ще довърши започнатия от
предходния председател Пламен Георгиев
мандат, който изтича през 2024 година.
"От моя страна ще
бъде подадена оставка,
тя ще бъде депозирана във Висшия съдебен
съвет (ВСС) още днес
следобяд. Веднага след
като я депозирам, на
следващия ден (б.р.
днес) има заседание

Главният
прокурор
подаде
оставка и
ще заеме
веднага
новата си
длъжност
на ВСС. Решението на
ВСС има качество на
предложение до президента. Оттук-насетне на ход е държавният глава със своя
указ", каза той след
гласуването. И подчерта, че след указа
на президента за оставката му няма да
има пречка Гешев да
встъпи в длъжност
като главен прокурор.
По време на дебатите от БСП обясниха
решението си да не
подкрепят нито един
от кандидатите с
това, че не харесвали
антикорупционния закон. По същата причина не издигнали и свой

фаворит. Социалистите за пореден път
подчертаха, че според
тях шефът на антикорупционната комисия трябва да се избира от президента, а не
от парламента.
"Перфектни решения
няма, критики винаги ще има, но това е
тежката страна на
властта – поемането
на отговорност. За
да бъде ясна отговорността по избора на
такъв тип орган и за
да отдалечим органа,
борещ корупцията, от
правителствената
власт, ние предлагаме
председателят му да
се назначава от прези-

дента", каза социалистът Крум Зарков.
Лидерът на БСП
Корнелия Нинова пък
припомни какво стана
с предходния председател на КППКОНПИ – Пламен Георгиев,
който след скандала с
терасата му, напусна
поста с голямо забавяне, но в крайна сметка
стана консул във Валенсия. "Това прилича
ли ви на борба с корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество? Не".
След това тя обяви,
че за двете години, в
които работи, комисията е доказала своята
неефективност.
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САМО 434 МИГРАНТИ
СА ПОЛУЧИЛИ
ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ
ТАЗИ ГОДИНА, НО
НЕ СЕ ЗНАЕ КОЛКО
ОСТАВАТ У НАС
Общо 434 мигранти
са получили закрила
в България до края
на ноември 2019 г. по
данни на българското
представителство на
Агенцията на ООН
за бежанците, пише
dnevnik.bg. Това е близо двоен спад в сравнение с 2018 г, когато
закрила са получили
730 мигранти. От голямата бежанска вълна
през 2014 г. насам се
наблюдава тенденция
на намаляване както на
мигрантите, така и на
получилите статут.
От началото на годината досега 171 души
са получили статут
на бежанци, а 263-ма
- хуманитарен статут.
По-голямата част от
тях са граждани на
Сирия (293 души),
следвани от Ирак (48
души) и Афганистан
(36), макар че от Афганистан идват наймного от нелегалните
мигранти.
Няма данни за точния
брой на получилите закрила, които след това
са избрали да останат в
България дългосрочно.
Почти всички от получилите статут и останали в страната - 90%, се
установяват в София,
показват данните на
агенцията.

Затягат режима за даване на българско гражданство
След разразилия
се миналата година
скандал с търговия на
български паспорти,
властта смята да затегне режима за получаване на българско
гражданство. Желаещите да получат гражданство ще попълват
специална декларация, в която изрично

ще посочат в кои
държави са били през
последните 10 г. Това
става ясно от промени
в наредба, изготвени
от Министерството на
правосъдието и засягащи процедурата по
даване на българско
гражданство.
Тези поправки явно
имат за цел да следят

за лица, които са били
в зони или държави, в
които има терористични организации. Такава
практика имат например САЩ, които отказват визи дори само на
основание, че дадено
лице е било в държава,
която САЩ смятат за
проблемна или място с
концентрация на теро-
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ризъм. Със сигурност
подобна декларация не
само ще бъде основание за отказ от даване
на гражданство, но и
предполага изследване
на миналото на всеки
кандидат.
С поправките работата на МВР и ДАНС ще
бъде по-прецизна, се
казва още в мотивите.

4,2% ръст на приходите
от нощувки в туризма, с
4,8 на сто се увеличават
пренощувалите гости
Постъпленията от български
граждани са нараснали с 14,9%
в сравнение със същия период
на 2018 г.
>>3 ПЪТИ ЗА 25 Г. СКОЧИХА
ПЪТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗДУХА
През 2018 г. 1,1 млрд. души са пътували по въздух в Европейския съюз (ЕС). За сравнение през
2008 г. броят на пътниците е 800 млн. души, което
е увеличение с около 40%. Увеличението спрямо
1993 г., четвърт век по-рано, е около 300%. Тогава
са пътували 360 млн. души. Развитието на нискотарифните превозвачи и градските дестинации е
основна причина за взрива, който обаче води и до
нарастващо замърсяване на въздуха.

К

ампанията
Естествено
в България
за насърчаване на вътрешния
туризъм дава удивителни
резултати!
14,9% са нараснали
приходите от нощувки на български
граждани за първите
10 месеца на годината. Това е 3,55 пъти

повече от средния
скок на дохода на
хотелиерите от заетост на леглата.
4,2% е ръстът на приходите от нощувки в
местата за настаняване с 10 и повече легла
за периода януари-октомври тази година
в сравнение със същия
период на рекордната
за туризма 2018 г.
1,426 млрд. лв. са
общо приходите на
българските
хотели – над 3500 обекта.
Това показват общите
резултати от началото на годината, след
като Националният
статистически институт
публикува
данните за месец октомври.
С 14,9 процента са
нараснали приходите
от нощувки на български граждани в местата за настаняване
за десетте месеца на
годината в сравнение
със същия период на
миналата, при чужденците тазгодишното
увеличение на приходите от нощувки e с 1
процент.
Общо пренощувалите лица в местата
за настаняване с 10
и повече легла в цялата страна са над 7,3
млн. за периода януари-октомври 2019 г.
с ръст от 4,8 на сто
в сравнение със съответния период на 2018
година.

5

Броят на реализираните нощувки за
10-те месеца надхвърля 25,486 млн. –
увеличение от 0,7%,
съпоставено със същия период на 2018 г.
Териториално
погледнато,
положителните резултати
се дължат на сериозния интерес към
София, а донякъде и
към Пловдив като
европейска столица
на културата. Докато спадовете в традиционните досега
курортни места и
особено по морското
крайбрежие също са
налице.
„Данните
показват, че българският
туризъм се развива
устойчиво и през 2019
г. Удовлетворена съм,
че общите усилия на
държавата, бизнеса
и местната власт
не само дават отлични резултати, но
и показват, че заедно преодоляваме предизвикателствата
и
международните
кризи“, коментира министърът на туризма
Николина Ангелкова.
Тя добави още, че добрите постижения са
стимул за всички заети в туризма, но и
отговорност, за да запазим постигнатото
и да продължим да го
надграждаме през 2020
година и следващите
години.
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>>ТВ ЗВЕЗДА РАЗБИ КАУФЛАНД
Звездата на Нова Христо Калоферов разказва
във ФБ:
„Старая се да пестя
време и често ползвам
„БЪРЗАТА“ лента на
Kaufland Bulgaria,
магазинът им в
Люлин 6. И редовно
дребни тарикати
ми губят времето с
наглостта си. Един
човечец буквално
си зареди магазина,
докато сред чакащите на „БЪРЗАТА“ лента
висеше и бременна
жена. Тя и останалите
хора на „БЪРЗАТА“

каса търпеливо изчакаха касиерката да изброи
десетките бири и
шоколади в кашони. Той
бил прав! Касата била

И

рена Соколова не
е изключена от
ГЕРБ, а само от
ръководството
на управляващата партия,
специално се обърнаха към
19 минути за уточнение депутати. Напомняме, че тя
беше областен управител,
регионален лидер на организацията и шеф на националния Жени ГЕРБ и лично
премиерът я призова да напусне заради водната криза
в Перник. Сухият режим само
се затяга от тази седмица за
гражданите в най-близкия до
София областен център. В същото време, живеещи в елитната резиденция Анастасия
на олигарсите Барбукови,
които са близки приятели на
Соколова разказаха, че тя се е
оттеглила в тези покои.
И то не в чии да е покои,
а в апартамент номер 9 в
5-звездния жилищен затворен
комплекс, който пък принадлежал на кмета 6-и мандат
на община Земен, област
Перник. Димитър Сотиров,
както е името на управляващия от 20 години малкия
планински градец пък, от
своя страна, е баща на Весе-

„С КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТА НА КРАСНА ПОЛЯНА ИВАН ЧАКЪРОВ БЯХМЕ НА МЯСТО ПРИ БИВШИТЕ ВИЕТНАМСКИ ОБЩЕЖИТИЯ. СТОЛИЧНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКИ В РАЙОНА, КЪДЕТО ОБИЧАЙНО
ВСЯКА ЗИМА ЖИВЕЕЩИТЕ НЕГОДУВАТ СРЕЩУ ЗАДИМЯВАНЕТО. ПРИ ПРОВЕРКИТЕ СНОЩИ БЯХА СЪСТАВЕНИ ОСЕМ
АКТА ЗА ГОРЕНЕ НА НЕПОЗВОЛЕНИ ОТПАДЪЦИ“, СЪОБЩИ НОВИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ ДИМИТЪР ВУЧЕВ
ВЪВ ФБ. НАД 40% ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА В СОФИЯ СЕ ДЪЛЖАТ ИМЕННО НА ПОДОБНО ГОРЕНЕ, ПОВЕЧЕ,
ОТКОЛКОТО НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК В МИЛИОННИЯ ГРАД.

човека с гигантската
покупка някоя от 4-те
работещи каси и да
откаже да го обслужи,
но не би. Та се чудя, кое
й е бързото на „БЪРЗАТА“ лента на Kaufland
Bulgaria, ако можеш да

заредиш магазин през
нея? Може, за да не подвеждат, да напишат на
табелата: „БЪРЗА ЛЕНТА
ЗА ТЪРГОВЦИ“, понеже
за нас обикновените
потребители никак не е
бърза.“

Барбукови приютиха
ексобластната на Перник
в резиденция Анастасия

се беше регистрирала на рецепцията в резиденцията. Но
комшиите твърдят, че дискретно минавала през лобито
и се насочвала към елитната

обител на кмета, който до
момента й беше подопечен.
Резиденция Анастасия се
намира на две крачки от бул.
България, зад бизнесцентъра
на олигарха Петър Манджуков, а от другата й страна
е прочутият депутатски
блок, обитаван от народните представители от провинцията и всякакви други
висши държавни сановници.
Там обаче нещата са мандатни и служебни, докато в
Анастасия са частни и бутикови. В елитния затворен
комплекс, какъвто представлява щедро орнаментираната необарокова сграда живееше лорд Евгени Минчев,
ресторант там беше отворила поедителката в първата кулинарна тв надпревара
Ситония.

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

soa@19min.bg

АКТОВЕ ЗА ГОРЕНЕ НА БОКЛУЦИ ПРИ ВИЕТНАМСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

за 6 артикула, той купил
само 3. Колко бройки - нямало значение.
Само дето на табелата
над касата ясно пише:
МАКСИМУМ 6 ПРОДУКТА! За артикули няма
и дума. Но човечецът
си зареди магазина.
Изгуби времето на
чакащите и на бременната дама на „БЪРЗАТА“
каса. Касиерката на
Kaufland също нямаше
нищо против да изгуби
времето на хората на
опашката, докато брои
бири и шоколади. Тя
можеше да посочи на

ла Барбукова – съпругата на
известния строителен предприемач.
Справка на 19 минути показа, че преди 2 дни Соколова не

7

www.19min.bg

ГРАДСКА

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150

Сергии като книги
ще има на площад
Славейков

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

Г

лавният архитект
на управлявания от
представителя
на
Демократична България
Трайчо Трайков Район Средец обяви обществено обсъждане на новия проект
за разполагане на сергии
на книжния пазар на площад Славейков. Напомняме, че и в миналия мандат

представителка на ДСБ
беше районен кмет в тази
зона, където бе ремонтирана ул. Граф Игнатиев и
околните площи.
Според проекта, който може да бъде видян в
администрацията на ул.
Леге №6, ет.4, стая 404,
сергиите, които ще бъдат
монтирани под вече наличните метални перголи
ще приличат на отворени
книги. Те няма да имат
нищо общо с овехтелите
павилиони, които имахме
на този централен площад
в продължение на близо 30
години.
Съоръженията, определяни като „преместваеми
обекти“ на чиновнически
език, изглеждат, поне на
картинка, олекотени, напомнят също и на малки
библиотеки. Всеки, които
задълбочено се интересува, може да надникне в
документацията всеки понеделник следобед от 2 до
5 ч. и всяка сряда сутрин
от 10 до 12 ч. В едномесечен срок пък могат да бъдат подадени възражения
срещу идеята за нов имидж на едно от любимите
места не само на софиянците, но и на все по-моногбройните гости на столицата.
Напомняме, че първоначалният план беше след
реконструкцията и модернизацията на зоната
на ул. Граф Игнатиев, в
която попада и площад
Славейков, на него да
няма сергии. Букинистите трябваше да бъдат
преместени, по модела
на Париж, покрай реката Перловска, в зоната
на Националния стадион,
където да търгуват книгите си.
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НОВИЯТ ПАПА ТРЪГВА ПРЕЗ ЯНУАРИ

>>СНИМАТ 9-И СЕЗОН
НА ОТКРАДНАТ ЖИВОТ
Подготовката за деветия сезон на Откраднат
живот вече е в ход, похвали се продуцентът
и режисьор Евтим Милошев. В последния
епизод от предишната част на докторската
сага публиката се раздели с Евгения Генадиева, в чийто образ беше изключителната Мария Каварджикова. „Имаме 386 серии зад
гърба си – дълголетие, което се дължи
единствено на голямата любов на зрителите. Уважението им ни дава смисъл
да продължим напред“, категоричен е
Милошев. В последната част Кръвни връзки участваха любимците на публиката Владо
Пенев, Марта Вачкова, Диана Димитрова,
Димо Алексиев, Дария Симеонова, Деси
Бакърджиева, Янина Кашева, Неда Спасова
и Петър Милошев. Очаква се деветият сезон
да стартира на пролет.

Веселка е
вторият
финалист
във
Фермата
ХОЛИВУДСКИ
ЗВЕЗДИ БЛЕСТЯТ
НА ПРЕМИЕРА

БИОГРАФИЯТА НА ДЕМИ МУР
ИЗЛЕЗЕ НА БЪЛГАРСКИ
От емблематичните филмови
роли до многобройните й
връзки, Деми Мур никога не е
оставала далеч от светлините
на прожекторите и заглавията
на таблоидите. Животът й е
низ от успехи и предателства,
разочарования и победи.
В дълбоко откровените си
спомени Всичко, което съм
тя разкрива най-неочаквани
детайли от кариерата и личния
си живот. Разтърсващо искрена
е за трудното си несигурно
детство, сложните отношения с
майка си и бурните си любови.
Деми разкрива колко усилия
й струва професионалния
успех и сложния баланс между
кариерата и семейството. Въпреки че се превръща в най-високоплатената
актриса в Холивуд, тя не спира да се съмнява в себе си, да се бори със
зависимости, комплекси от тялото си и тежки травми от детството. Книгата
излиза в България с печата на издателство Ера.

Филмът Bombshell събра на
снимачната си площадка
три холивудски фаворитки –
Марго Роби, Никол Кидман
и Шарлийз Терон. Лентата
разказва истинска история,
а именно - скандала във Fox
News, който се разчу по цял
свят през 2016 г. Тогава повече
от двадесет жени обвиняват
Роджър Ейлс – изпълнителен
директор на компанията – в
сексуален тормоз. Марго, Шарлийз и Никол, които заемат
главните роли в продукцията,
ни обещават много емоции,
интриги и напрежение. На
премиерата в Лос Анджелис
момичетата се събраха на
червения килим. Шарлийз
заложи на малка черна рокля
от Dior, Никол пък изглеждаше
страхотно в стилния си костюм
от Saint Laurent, а Марго се открояваше с внушителна рокля
от Giambattista Valli в нежен
нюанс на лилавото.

С

лед като се би геройски и показа изключителна сила,
многодетната майка Веселка стана втората
жена финалист във Фермата. Конярката от село Борима си извоюва правото да
излезе на арената в последния сблъсък от шоуто, който ще се излъчи на живо на
14 декември. Младата жена
ще влезе в тежка схватка
с учителката Маргарита,
която първа се класира за
най-важния сблъсък. Веселка, която е само на 22, стигна до финала, след като на
елиминационния дуел разгроми два пъти по-възрастната от нея филоложка Дана.
В последния свиреп сблъсък
двама мъже, чиито имена
още не знаем, ще се изправят един срещу друг. Същото ще направят Веселка и
Маргарита. Победителите
- мъж и жена, ще се противопоставят в две битки,
съобразени
с факта, че
участниците са от
различни
полове,
а
Фермата 5
ще излъчи
своя голям
победител.

ДО ДЪЛГООЧАКВАНАТА ПРЕМИЕРА НА НОВИЯТ ПАПА ОСТАВА
ТОЧНО ЕДИН МЕСЕЦ. ПЪРВИТЕ ДВА ЕПИЗОДА ОТ ОБЩО 9-ТЕ СЕРИИ
НА ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ИСТОРИЯТА НА ПАОЛО СОРЕНТИНО ЗА
ВАТИКАНСКИТЕ ПОКОИ ЩЕ СА НАЛИЧНИ ЗА ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ
ОТ 22:00 ЧАСА НА 10 ЯНУАРИ. В HBO GO ЩЕ БЪДАТ ДОСТЪПНИ ПО
ДВА ЕПИЗОДА ВСЕКИ ПОРЕДЕН ПЕТЪК, А ТВ ПРЕМИЕРАТА E НА 14
ЯНУАРИ ПО HBO. С ДУМИТЕ НА ПИЙ XIII КЪМ ЙОАН ПАВЕЛ III: „КОЙТО
Е БЕЗГРЕШЕН, НЕКА ПРЪВ ХВЪРЛИ КАМЪК“, ЗАВЪРШВА И ОФИЦИАЛНИЯТ ТРЕЙЛЪР. СЛЕД ВНЕЗАПНИЯ СИ СЪРДЕЧЕН УДАР, ПАПА ПИЙ
XIII (ДЖУД ЛОУ) ЛЕЖИ В КОМА, ДОКАТО НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
ПЛАМЕННО СЕ МОЛЯТ ЗА ЧУДОТВОРНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. НАТИСКА ОТ ПРОТИВНИЦИТЕ НА ПИЙ ПРИНУЖДАВА
ДЪРЖАВНИЯТ СЕКРЕТАР КАРДИНАЛ АНДЖЕЛО ВОЙЕЛО (СИЛВИО ОРЛАНДО) ДА ДОВЕДЕ ДО ВЛАСТ НОВ ПАПА И С
КОНКЛАВА В БЕЗИЗХОДИЦА ПРАВИ ПРИБЪРЗАН ХОД, КОЙТО ХВЪРЛЯ ЦЪРКВАТА В ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ ХАОС.

Ш

оуто
за преобразявания
Като две капки вода
се завръща в ефира
на Нова през март
2020 г. Предаването,
което в продължение на седем издания
предизвика популярни личности да влязат в неподозирани
за тях образи на български и световноизвестни изпълнители,
отново ще изненада
зрителите. В осмия
сезон на предаването осмият участник
ще бъде избран именно от тях. Записванията за участие
вече са активни на
сайта на Нова, където всеки желаещ
може да представи
своя изключителен

Зрителите избират
участник в новия
сезон на Капките

талант на имитатор чрез три кратки видеа. През новия

сезон музикалното
шоу ще даде изключителния шанс на един

В навечериеПЕСЕНТА НА ВЕТРОВЕТЕ С
то на Коледа
ПРЕМИЕРА В ТЕАТЪР АЗАРЯН
Театър Азарян
представя
премиерата
на авторския
концерт – спектакъл Песента
на ветровете на
композитора
Петър Дундаков.
Първата му среща с публиката
ще бъде на 23 декември от 19:00 ч., а събитието е част от програмата на 33-тото
издание на Новогодишния музикален фестивал в НДК. Спектакълът представлява цикъл от пиеси за струнен оркестър, сопрано, флюгелхорн и фонограма, вдъхновени от метафората на вятъра. Представлението обединява съвременна класическа
музика, джаз, фолклор, narrative music- театрална и филмова музика, представени като
различни състояния и картини в рамките на една музикална цялост. На сцената ще
излязат великолепни интерпретатори на класическата музика, сред които Камерен
ансамбъл Софийски солисти под диригентството на проф. Пламен Джуров.

от своите фенове
да сподели сцената
с изявени български
артисти. Емблематичните водещи на
шоуто Васил Василев-Зуека и Димитър
Рачков отново ще
провокират
журито и участниците с
много изненади и неочаквани моменти.

>>РОБИ УИЛЯМС
С ПЪРВИ
КОЛЕДЕН АЛБУМ
Роби Уилямс издаде първия си коледен албум, озаглавен The Christmas
Present. Това е тринадесетият студиен
албум на Уилямс и
се нарежда сред
големите постижения в бляскавата
кариера на един
от най-обичаните
британски артисти. Ексклузивно
за българската
аудитория, със
звездата разговаря
журналистът Георги Тошев, по време
на специален
затворен концерт
на британския
изпълнител в полския град Торун.
Пред камерата на
бТВ, Роби разказва
за срещата си с
детския си идол
Род Стюарт, за
промяната, която
претърпява през
годините и това
как се справя с
вътрешните си
емоции, за
възпитанието на
своите деца
и влиянието
на социалните мрежи.
Албумът The
Christmas
Present вече
е наличен и
в България.

10

www.19min.bg

ХОРОСКОП

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

Динамично ще премине денят
на Лъвовете днес. Гъвкавият
подход на Везните им осигурява
предимство пред останалите.
Скорпионите с размах ще
осъществяват идеите си.
Стрелците са мотивирани и
действат с желание и хъс.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Работете, за да
сбъднете желанията си. Днес
имате шанс да
постигнете повече от нещата, които искате да имате за себе си и за близките
си. Задоволени нужди и
любовни вълнения ще ви
накарат да полетите.

С добра организация ще
спазите сроковете и договореностите днес. Търсете
разбирателство в общуванията си, те ви зареждат с добра
енергия. В противен случай
са възможни недоразумения,
които не са желателни.

Гъвкавият подход Ви осигурява значително
предимство
пред конкурентите.
Виждате перспективите в
нетрадиционни решения
и не се колебаете да ги
осъществите.

Напук на
зложелателите
ще излезете
победител при
битката си с пречките по
пътя ви. Някоя и друга
клюка по ваш адрес ще
ви развесели. Толерантността, която проявявате
днес, е за завиждане.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Днес с размах
ще осъществявате идеите си.
Околните ще са
очаровани от Вас и ще
се отзоват с интерес на
предложенията Ви. Няма
да срещнете трудност при
деловите срещи.

Водолей

Динамично ще
премине деня
за много от
вас. Решаване
на финансови въпроси
и свързаните с това
срещи. Няма да липсват
и притеснения, които ще
влияят на активността ви,
търсейки по-бързо изход
от създалата се ситуация.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Дева

Стрелец

От вглеждането
ви прекалено
много в несъщественото
може да станете понервни и непълноценни.
Възползвайте се съвета
и ще ви стане по-леко, а
и ще бъде така, както вие
го искате.
Близнаци

Днес ви попада
възможност,
която не е за изпускане, затова
едва ли ще е чудно че
правите всичко възможно, за да се възползвате
максимално от нея. Бъдете склонни към отстъпки
в личен план.

Ако правите
нещата така, че
те да ви носят
удовлетворение, не се притеснявайте
за днешния си и утрешен
ден. Насочете енергията
си в подкрепа на собственото си добруване, като
разбира се не пренебрегвате и другите.

времето
Днес времето ще бъде
облачно с валежи от
дъжд и сняг. Минималната температура ще бъде -1°, а
максималната 14°.

Стараете се
да изпипвате
всичко, с което
се занимавате и днес ще имате
значителен успех в това
направление. Не изоставяте намеренията си и
от това можете само да
спечелите.

Ще бъдете
мотивирани и
ще действате с
желание и хъс.
Преградите ще са лесно
преодолими. Подкрепа
от силните на деня. Що
се касае до любовта, там
успехът също няма да ви
подмине

За да имате
успехи си
поставяйте
краткосрочни
цели и ги следвайте.
Погълнати сте от възможността за бърза реализация на печеливш
проект и не мислите за
развлечения.

826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

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

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: 2о max: 7о

min: 2о max: 7о

Варна

min: 8о max: 13о

Велико Търново

В Пловдив ще бъде облачно с валежи
от дъжд. Минималната температура ще
бъде 4°, максималната 8°.

min: 2о max: 5о

min: 1о max: 9о

В Перник ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 0°, максималната 5°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

МИЛЕНА САВОВА

Риби

София

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 7°,
максималната 14°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

В София ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 2°, а максималната 5°.

Във Варна ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 8°, максималната 13°.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 7о max: 14о
min: 0о max: 5о

min: 4о max: 8о
Сандански

Кърджали

min: 1о max: 5о

min: 4о max: 8о

www.19min.bg
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>>РОЛС РОЙС ДАВА ДВИГАТЕЛИТЕ ЗА ТУРСКИЯ ИЗТРЕБИТЕЛ
Новите турски изтлребители, които трябва да бъдат на стража през 2023 г. в чест на
100-годишнината на републиката, ще бъдат с британски двигатели Ролс Ройс. Комшиите
смятат да ускорят сътриднучеството с Обединеното кралство за направата на моторите
на първите бойни самолети, които създават съседите ни. За целта има сделка с Ролс Ройс
за 100 милиона паунда, която беше временно стопирана през март от предишния премиер Тереза Мей. Двигателите ще се изработват в съвместно предприятие на прославената марка с турската Кале, основано още през 2017 г. Пресата на Острова критикува
правителството си, тъй като предполага, че самолетите ще се използват срещу кюрдските милиции, също така в Либия и възможно е дори при напрежението на Анкара с друг
неин съсед – Гърция, което НАТО не може да потуши между съюзниците. За разлика от
САЩ, Великобритания не е критикувала външната политика на Турция. Новите самолети
TF-X ще заменят остарелия модел F-16, който от своя страна България се надява да получи през 2023 – 2024 г., след като го плати предварително тази.

Лавров при Тръмп:
Обама не пожела да
сътрудничим по т.нар.
“руско вмешателство”
в US изборите

Р

уският външен министър Сергей Лавров, който в началото на посещението
си във Вашингтон получи
предупреждение от своя американски колега – държавния
секретар Помпео, за когото
се говори, че скоро щял да
оваканти поста си, че САЩ
няма да толерира руско вмешатество в изборите за президент през 2020 г., направи сензационна декларация.
Гостът от Москва, който
бе приет и доволно позира в
кабинета и на президента
Тръмп, разкри нещо неизвестно от връзките между
двете държави в края на администрацията на бившия
държавен глава Барак Обама.
Той призова САЩ да публикува кореспонденцията между Москва и Вашигтон от октомври 2016 г. до януари 2017
г., за да се види колко пъти от
руска страна е предлагана помощ, за да бъде изчистен несъществуващия според Кремъл проблем с вмешателство
на руски хакери или служби в

американския вот. Каквото,
апропо, не беше доказано и
от нарочното разследване на
специалния прокурор Мълър
– по европейски фамилията е
Мюлер. Лавров обяви, че неговата държава желае, както и
преди е желала да публикува
комуникацията, водена с Обама по киберсигурната пряка
връзка между двете столици,
за да бъде светът наясно за
какво става въпрос. Както
бяха оповестени неотдавна
разговори на Тръмп с киевския
му колега Зеленский. От офиса на Обама обаче тогава са

възразили категорично според
него.
Пред журналистите, след
своите разговори в Овалния
кабинет и Държавния департамент, Лавров заяви, че
проблемът с изборите изобщо не е обсъждан. Попитан
от представител на пресата
дали иска да каже, че Белият
дом е излъгал в комюникето
си, че на руския външен министър е направена специална забележка по този повод,
той отговори: „Не съм чел
какво е съобщението на Белия дом“.

>>ПРЕЗИДЕНТЪТ
ПОДПИСВА
ВОЕННИЯ
БЮДЖЕТ СЪС
САНКЦИИТЕ ЗА
СЕВЕРЕН ПОТОК
2, А ВЕРОЯТНО И
ЗА ТУРСКИ
Президентът Доналд Тръмп
обяви в Туитър, че ще подпише
военния бюджет на страната от
738 милиарда долара, предава
Ройтерс. Документът е интересен по света и у нас, тъй като
се очаква в неговите рамки да
влезе пакет от санкции срещу
фирмите, участващи в газопровода Северен поток 2 между
Русия и Германия. Според някои
информации, възможно е в него
да бъдат наказани и дружествата
по Турски поток, сред които има
и български. Берлин вече обяви,
в лицето на председателя на
икономическата комисия на своя
парламент, че при въвеждане на
санкции срещу немски фирми,
Германия ще намери контрамерки, с които да покаже, че не може
САЩ да управляват нейната
енергийна политика. Преди документът да дойде за подпис
при Тръмп обаче, той трябва
да мине през гласуване в двете камари на американския
парламент. А, както напомня
Тръмп на най-големите русофоби – демократите, много
от тях (с либерален уклон)
изказаха критики по проекта.
Засега се постигна компромис
между водената от демократите
военна комисия на Конгреса и
лидираната от републиканците
съответна група в Сената за
пускането на текста за четене в
пленарните им зали, след като
месеци наред дори това не
можеше да бъде постигнато.
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Издигат
Борислав Кьосев
за президент
на волейболната
федерация
Борислав Кьосев ще
бъде издигнат днес
като кандидат за
президент на Българската федерация по
волейбол. Легендарни-

Днес решават за избори в БФВ през 2020 г.
ят ни състезател ще
спори с Любо Ганев
за шефското място
в БФВ.

„За разлика от Любо
не съм бил толкова
навътре във финансите и в управление-

то на федерацията.
Аз съм си, както се
казва, работар човек.
Клубовете трябва да
решат кого ще подкрепят. Ако реша да
се кандидатирам, не
смятам да хукна по
клубовете и да обещавам врели-некипели. В
програмата на Любо
около 70% от нещата
са действащи и сега.
Да, ще трябва да се
стегнат редиците.
Да се намалят членовете на управителния съвет може би,
но да бъдат по-малко
от 21 - няма как да

www.19min.bg
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стане“, каза Кьосев
пред Дневник.
В същото време
днес ще стане ясно
дали управителният съвет на федерацията ще уважи
искането на инициативния комитет за
свикване на извънредно общо изборно
събрание. Днес от
10:00 часа ще се проведе заседание на УС
на БФВ, на което
ще бъде взето решение за евентуалното
провеждане на избори във волейбола ни в
началото на 2020 г.

13 % от футболистите у нас
са чужденци
13 % от професионалните футболисти в
България са чужденци, сочи доклад
на международната
футболна централа
ФИФА за 2019 г. От
него става ясно, че у
нас има 31 професионални отбора,
в които играят 126 състезатели, а 13 % от тях не са
родом от България. В доклада се посочва още, че в
света има 100 765 професионални футболисти в 180
страни. Най-много професионални футболисти очаквано
има в Англия – 5935. Любопитен е фактът, че на второ място е Турция с 3693 състезатели с професионален статут.
В света има 3 425 професионални футболни клубове,
а лидер по този показател е Турция със 126. Сред първите пет страни са още Англия - 111, Аржентина - 103,
Италия - 98 и Русия - 95.

IL Capo за
висшия
клир и други
въздигнати
Il Capo или Главния в буквален превод от италиански
език, а в по-народен „шефа“,
„боса“, е ресторант точно за
такива хора. Представяме
ви го тази седмица след Slon

като идея за нещо по-специално, ако имате някого
по-специален да изведете
преди или по време на дългите празници, които ни
очакват. Откакто мястото

е ресторант, под различни
имена – гръцки и други, все е
така. Без никакво съмнение в
момента той е най-елегантен
и най-стилен от досегашните си варианти. А публиката
е все такава – министри на
обед с бутилка вино, представители на висшето духовенство – дано да е само поради
близостта на резиденцията
на Патриарха буквално на отсрещния тротоар, бизнесмени
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и бизнесдами над средното
равнище, съдържателите на
бутиците в съседство и техните ВИП клиенти – Съборна
се оформи като софийската
улица на лукса, нещо като минивариант в роден контекст
на Монтенаполеоне, Фобур
Сен Оноре и тем подобни. Без
забележки към менюто – достатъчно плътно, без да е прекалено обемисто, нито към
готвенето.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

Ул Красива гледка
няма красива гледка

Прекрасно ззвучи названието Красива гледка
г
на една
улица в квар
квартал Драгалевци,
която слиза до последния

му рубеж, откриващ панорама към Околовръстния път
и част от София – тези дни в
сивата пелена на изпарени-

ята от твърдото и автомобилното гориво, които
дишаме, понеже живеем в
котловина, за която е харак-

терна т.нар. инверсия – оставането на мръсния въздух
в ниското. С което искаме да
кажем, че и да има панорама, не е красива. Погледът
първо зърва стърнищата,
боклукчийските кофи и изоставената земя. В този сезон
я няма дори зеленината,
която би могла да добави
свежест и спокойствие към
безрадостната всъщност
гледка. Пък сградите, които
се намират по-нагоре по
хълма, пъплещ в нозете на
Витоша, понеже надничат у
комшиите от другата страна
на улицата, даже и у тези с
холивудските балкончета на
новобогаташките си къщи,
съвсем са лишени от панорама. Важното е да бъдем
живи и здрави!

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 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър В епицентъра /п/
13.30 Дъщерята на Клио документален
филм /България, 2006г./,
режисьор Дамян Петров
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
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца тв филм
/41 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво ще се случи 2 документална
поредица
21.30 Студио Футбол
22.00 Футбол: Лудогорец - Ферецварош,
среща от турнира на УЕФА„Лига
Европа“ пряко предаване от
„Лудогорец Арена“, Разград
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за здравословен лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм /41
епизод/п/
03.25 Вечната музика /п/
03.55 Джинс /п/
04.25 Туристически маршрути
04.55 Днес и утре
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация, сериал,
еп.12
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

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

12.12.2019
брой 2400

КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА ВРЕМE

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

ТВ ПРОГРАМА
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
13.30 Премиера:„Ягодова любов“ сериал, еп.7
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.7 еп.30
16.00 „Спасители в планината“ - сериал,
с.2 еп.2
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера:„Свободен дух“ сериал, еп.32
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Завинаги“ - сериал,
еп.42
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-криминална риалити поредица, еп.17
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Мъртва точка“ - сериал, с.3 еп.6
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.6 еп.1
01.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.7 еп.3
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.15
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 „Кошмари в кухнята“ - риалити
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 „Сапьори“ - приключенски екшън
с уч. на Долф Лундгрен, Брус
Пейн, Клеър Стансфийлд, Иън
Робъртс и др.
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 „Зрителна измама 2“ - криминален екшън с уч. на Марк Ръфало,
Морган Фрийман, Уди Харелсън,
Майкъл Кейн и др.
00.30 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 6 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 8 /п/
07.00 „Всичко за любовта“ - романтична комедия с уч. на Ерика
Кристенсен,Пол Грийн, Антонио
Купо, Али Либерт и др.
09.00 „Сватбено пожелание“ - романтична комедия с уч. на Кейти
Секоф, Сейдж Броклибенк, Ким
Пойриър,Томи Лиутас, Ники Елек,
Стивън Хузар и др.
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12.00 „Нора Робъртс: Полунощ в стаята
на сенките“ - мистерии с уч. на
Джери О’Конъл, Лорън Стамил,
Фей Дънауей, Изабела Хофман
и др.
14.00 „Студена планина“ - драма с уч. на
Джъд Лоу, Никол Кидман, Рене
Зелуегър, Доналд Съдърланд,
Натали Портман, Филип Сиймор
Хофман, Айлин Аткинс, Брендан
Глиисън, Емили Дешанел, Джовани Рибизи, Лукас Блак и др.
17.00 „Ямакаши“ - екшън с уч. на Шау
Бел Дин, Уилямс Бел, Малик
Диуф, Шарл Периер, Ян Хнаутра
и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 3
21.00 „Палави мамчета“ - комедия
с уч. на Мила Кунис, Кристен
Бел, Катрин Хан, Ани Мумоло,
Джейда Пинкет - Смит, Кристина
Апългейт и др.
23.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 3 /п/
00.00 „Чиракът на Мерилин“ - приключенски филм с уч. на Миранда
Ото, Сам Нийл, Марк Гибън, Тегън
Мос, Дейвид Ву и др., I част
FOX
05.15 Пришиване - втори сезон, еп. 7
06.00 От Ел Ей до Вегас - първи сезон,
еп. 9
06.20 Теория за Големия взрив - втори
сезон, еп. 23
06.40 Теория за Големия взрив - трети
сезон, еп. 1
07.05 Малкълм - седми сезон, еп. 13
07.35 Малкълм - седми сезон, еп. 14
08.00 Макгайвър - първи сезон, еп. 5
08.55 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 5
09.50 Кости - четвърти сезон, еп. 3
10.45 От местопрестъплението: Маями,
еп. 7
11.40 Светкавицата - пети сезон, еп. 11
12.30 Риф Брейк, еп. 8
13.30 Скорпион, еп. 2
14.25 Касъл - трети сезон, еп. 15
15.15 Под наблюдение - трети сезон,
еп. 6
16.10 Макгайвър - първи сезон, еп. 6
17.10 Кости - четвърти сезон, еп. 4
18.05 Теория за Големия взрив - трети
сезон, еп. 2
18.35 Теория за Големия взрив - трети
сезон, еп. 3
19.00 Малкълм - седми сезон, еп. 15
19.30 Малкълм - седми сезон, еп. 16
20.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 8
21.00 Батман завинаги, еп. 1
23.50 Касъл - трети сезон, еп. 16
00.45 Малкълм - седми сезон, еп. 15
01.15 Малкълм - седми сезон, еп. 16
01.45 Пришиване - втори сезон, еп. 7
02.30 Куантико - трети сезон, еп. 12
03.10 Демоните на Да Винчи - втори

сезон, еп. 3
04.05 Кости - четвърти сезон, еп. 4
04.50 От Ел Ей до Вегас - първи сезон,
еп. 9
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ - сериал,
еп.22, 23
08.00 „Майка под наем“ - комедия,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор Майкъл Маккълърс,
в ролите: Ейми Поулър,
Шабан Фалън, Стив Мартин, Грег
Киниър, Сигорни Уивър, Тина
Фей и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.24, 25
12.15 Телепазар
12.30 „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.
14.30 „Коледно градче“ - романтичен,
комедия (тв филм, Канада,
2018), режисьор Джъстин Дик,
в ролите: Маделин Лион, Нийл
Патерсън, Марк Абсийд, Стейси
Бърнстайн и др.
16.15 „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.
18.45 Телепазар
19.00 „Кунг-фу панда 3“ - анимация,
екшън, приключенски (САЩ,
Китай, 2016), режисьори
Дженифър Ю и Алесандро
Карлони
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Денят, в който земята спря“
- фантастика, трилър (САЩ,
2008), режисьор Скот Дериксън,
в ролите: Киану Рийвс,
Дженифър Конъли, Кати Бейтс,
Джейдън Смит, Джон Клийс,
Джон Хам, Кайл Чандлър,
Робърт Непър и др.
23.15 „Крадец на животи“ - криминален, психотрилър (САЩ,
Австралия, 2004), режисьор Ди
Джей Карусо, в ролите: Анджелина Джоли, Итън Хоук, Кийфър
Съдърланд, Джена Роуландс,
Пол Дейно, Оливие Мартинез,
Чеки Карио и др. [14+]
01.30 „Раждането на една нация“ - биографичен, исторически, драма
(САЩ, 2016), режисьор Нейт
Паркър, в ролите: Нейт Паркър,
Арми Хамър, Пенелъпи Ан
Милър, Джаки Ърл Хейли, Марк
Буун мл., Колман Доминго,
Анжъню Елис, Дуайт Хенри,
Ейжа Наоми Кинг и др. [14+]
04.00 „Завръщането на героя“ - исторически, комедия (Франция,
Белгия, 2018), режисьор Лоран
Тирар, в ролите: Жан Дюжарден,
Мелани Лоран, Ноеми Мерлан,
Кристоф Монтьонез, Евлин
Бюил, Кристиан Бюжо и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
06.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09.30 Райски градини - филм
10.00 По следите на храната - филм
10.30 Вътрешно разследване - крими-

нален сериал
11.30 Законът на любовта - романтичен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Как да се омъжим за милионер сериал, комедия
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Изгряващо слънце - романтичен
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 Видимо и невидимо - коментарно предаване за измеренията
на свободата с Калин Манолов
/п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Insider с Бисер Варчев /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 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
02.30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Аси. Дюран Дюран. Базар. Бук. Воденичари. Виланела. Апо. Те. Тога. Сатен. Еврика. Или. Радика. Ад. Кефал. Рота. Ми. Анане. Чеиз.
Обори. Валерик. Далян. Лито. Хоросан. Топ. Ма. Ака. Ламарк. Петел. Рамо. Радикулит. Мария. Моро.
Отвесно: Ате. Любов по време на холера. Радиографии. Лопатар. Базел. Аида. Звяр. Меди. Нанак.кила. аномалия. Одрин. Сак. Нол. Сар. Чета.
Арабела. Крум. Арбалети. Онорина. Ало. Саура. Елатерит. Кумир. Инки. Гнида. Икона. Она. Ото.
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В пицарията:
- Имате ли веган
пица?
- Разбира се. Куатро
ФУРАЖИ

ТНТМ

:) :P :D

- Утре дъщеря ми
излиза от затвора.
- Каква дъщеря, бе, ти
нали имаш син ?!
- Е, затворът променя
хората...
:) :P :D

Червената шапчица
отишла да бере цветя
в гората. По пътя
минала през Перник.
Сега бере душа...

Това би трябвало да бъде кашкавалка с малко шунка в нея, българска разновидност на хотдога....

Бате Гошо:

Недей се пляска
много по челото, че
ти остават вежди по
ръката...
:) :P :D

>>СУДОКУ
лесно

Швейцарците,
например, нямат
държава, в
която мечтаят да
емигрират за подобър живот! На
това му се казва
безнадеждност...
Добре, защо всички
се оплаквате от въздуха, просто дишайте
през носа...
:) :P :D

Ревнива съпруга се
кара на мъжа си:
- Като видиш симпатична жена и забравяш, че си женен.
- Напротив, точно
тогава се сещам.

- Защо жените над
40 год. не играят на
криеница?
- Защото никой не ги
търси.
:) :P :D

Шампионката по бокс
нокаутира на ринга
рефера, който обяви
на зрителите в коя
категория тя се състезава!

За много от мъжете
карането на кола е
като с*кса. И в двата
случая до тях седи
жена, която постоянно
повтаря:
- Не толкова бързо, не
толкова бързо!

:) :P :D

:) :P :D

:) :P :D

умерено

:) :P :D

- Дори от снега става човек!
Вашите къде са
сбъркали, не знам...
:) :P :D

- Тате, какво ще ми
вземеш за Нова
година?
- Парите от сурвакането, сине.
:) :P :D

През средните векове
не е имало разводи...
Писне ти от жената
- пишеш писмо до
Инквизицията, че е
вещица и толкоз.

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

