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Кристалина Георгиева - №15 сред
100-те най-влиятелни жени в света

Южна Корея организира дневни партита за хора В Исландия заплатите между мъжете и жените са Самоубийствата в световен мащаб са намалели с
над 65 г., за да не са самотни и да предпазват
абсолютно равни във всяка една професия
38% спрямо 1994 г.
от деменция

За първи път най-престижната награда в
математиката отиде при жена

Весели празници! Очаквайте ни отново на 13.01.2020 г.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ: Прегръдките не
са моят начин да правя политика

Българите
ще заживеят
достойно, когато
възпитат
политиците да
живеят само от
заплата, сече Радев
"Преди всеки указ, аз
каня събеседа, провеждам беседа и това важи
за всички, досега винаги
съм процедирал така”,
заяви президентът Румен Радев в интервю за
предаването Лице в лице
по bTV. По думите му
Иван Гешев е бил в президентството преди да
изададе указа, защото
това е негова практика и това е нормално.
“А иначе прегръдките
и целувките не са част
от моя политически
репертоар. За разлика
от господин Борисов, аз
използвам други форми
на общуване", подчерта
държавният глава.
„Въпросът за ефективното разследване на
главния прокурор се постави още преди повече
от десетилетие, но чак

в залеза на своето управление Бойко Борисов
даде предложение в тази
посока – и то в типичния си стил: за 20 минути”, констатира Радев.
По този начин президентът коментира законодателните предложения
за статута на Обвинител №1, които правителството лансира.
По думите му цялата идея за независим
прокурор с единствена задача да разследва
главния е започнала с
нарушение на Закона за
нормативните актове – без обществено обсъждане и без оценка на
въздействието, а може
и да се стигне до коли-

зия с Конституцията.
„Въвежда се нова мощна
фигура, в някои аспекти
– по-мощна от главния
прокурор, а нея я няма в
конституцията; тя се
избира от прокурорската колегия на ВСС, а не
е и ясно кой ще разследва
този магистрат в случай, че наруши закона”,
посочи Радев. „За мен
е важно да видя какво
мислят
българските
граждани”, посочи той
и припомни, че неговата
роля по конституция е
накрая.
"Аз ще се възползвам
от правото си на чл. 154
от
Конституцията,
където пише че президентът има инициати-

БСП: Гласуването в НС е лична
отговорност
„Всеки, който не се е
съобразил с решението на ПГ на БСП във
връзка с гласуването
за шеф на КПКОНПИ,
носи своята лична
отговорност”, се казва в декларация на ръководството на групата. Левицата излезе с остра позиция,
в която обяви, че още на 10 декември ПГ е взела
политическо решение, че не подкрепя кандидатурата на Сотир Цацаров, както и на другия кандидат
за шеф на Антикорупционната комисия. Ако е имало
депутат с друго мнение, то е трябвало да го изрази
от трибуната на НС.

вата да внася предложения да промени само в
един закон – това е Конституцията", каза още
държавният глава.
Той подчерта, че даже
и ГЕРБ да не участват
в консултациите за конституционни промени,
които ще инициира,
резултатът от дискусиите ще влезе в НС и
там управляващите ще
трябва да вземат отношение.
Радев коментира, че
още от самото в процедурата за
главен
обвинител не е имала
състезателен характер
и тази практика се пренася и при строителството на магистрали

>>ПРОТЕСТ В НХА
Около 50 студенти, преподаватели и служители на Националната
художествена академия (НХА) се
събраха на протест пред учебното
заведение, за да се противопоставят
срещу информационното затъмнение и неправилното разходване на
средства в нея.
Основните искания на протестиращите са за осигуряване на достъп
до информацията за решенията на
ръководните органи в НХА, промени в
правилника за дейността на Академията, касаещи избори на членове на
Академичния съвет, подобряване условията на работа, ремонт и поддръжка на ателиетата във всички сгради и

също. „Българите ще
заживеят достойно, когато възпитат политиците си да живеят само
от заплата. Това са тези
политици, които определят приоритетите и
сключват договорите за
обществени поръчки”',
каза президентът.
По думите му трябва
да се въведе ред в държавата, да има законност, справедливост и
свободна среда за бизнеса. Радев за пореден път
открои нуждата от
свободни медии и силни
и независими съд и прокуратура. “Ние сме изостанали толкова много
от другите източноевропейски държави, с които имахме равен старт,
че трябва да направим
много повечe”, заяви
той.
На коментарите на
управляващите и премиера Борисов, че негативните му оценки са
от завист и злоба, че
ГЕРБ управлява толкова
добре, Радев посочи: "Не
искам България да катастрофира от самодоволство, искам да вървим
напред и нагоре!”

осъвременяване на техническата база.
Протестиращите настояват още за
спиране на ежегодното неаргументирано увеличаване на семестриалните
такси, увеличаване на средствата
по фонд Развитие, да се изплащат
възнагражденията на моделите и
хоноруваните преподаватели, както и
самото заплащане да бъде актуализирано. Същевременно задълженията
на Академията са в размер около
600-700 000 лв.
Преподавателите няма да напуснат
ателиетата, няма и да стачкуват, а
ще продължат да работят. Ако няма
адекватна реакция от страна на ръководството на Академията, преподавателите ще помислят и за следващи
мерки.
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БОРИСОВ: Радев
се държи като
опозиционен лидер
„С какво предизвикахме тази омраза”, запита
премиерът Бойко Борисов в отговор на критиките на президента
Румен Раде. Поводът е
интервюто на държавния глава в предаването Лице в лице по bTV.
"Една минута гледах тази
злоба, която не е присъща на обединител на
нацията”, посочи премиерът и подчерта, че Радев се държи като опозиционен лидер, който
държи
най-голямата
власт в страната.
„Опозиционен лидер,
който за 40 минути не е
казал една добра дума
за държавата, дори вече
злобата му, омразата му
до такава степен прелива, че не е нужно вече
да коментирам един
опозиционен лидер. И
то опозиционен лидер
с най-много власт в държавата. ", коментира премиерът.
Премиерът отбеляза,

Премиерът гледал
само първата минута
от президентското
интервю, предпочел
да играе футбол
че е гледал само първата
минута от интервюто на
Радев. "Отидох да играя
футбол, защото когато
човек започне да говори от името на народа,
такъв няма, Левски не си
го е позволявал, в името
на кой, кой ти даде пра-

во, 50% не те харесват",
продължи Борисов словесната атака към президента.
"Ако се притеснява за
президентските избори,
преди 20 години съм казал, че няма да се кандидатирам", категоричен бе

Борисов.
„Не знам с какво го
обидих. Хубаво, не ни харесва. И аз не го харесвах като шеф на ВВС. Как
падаха самолети, хеликоптери вследствие на
неговата работа. И тогава не го санкционирахме, откъде е тази злоба,
аз не мога да разбера“,
допълни Борисов.
Той допълни, че цял
свят ни хвали, че сме купили Ф-16, а Радев продължава да говори за
Грипен.
"Какво го мъчи и продължава да го мъчи за
Грипените? Обади ми се
за НАТО и говорихме,
разбрахме се. А той ми
говори за плюсчета, при
положение, че се вдига
кредитния рейтинг, а не
пада. Май забрави, че
платихме 3,7 млрд. лв. за
фалита на КТБ по времето на БСП, които го издигнаха. Платихме и руските реактори. Ако не
бяха те, колко плюсчета
щяхме да имаме. Първия ден след Орешарски
разплатихме 6 млрд. лв.",
припомни премиерът.
По повод независимия
прокурор Борисов бе
категоричен, че докато
Радев си прави дебати и
дискусии, той действа.
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САЧЕВА: ЗАПЛАТИТЕ ДОСТИГНАХА
1267 ЛВ.
По данни на НСИ за трето
тримесечие на 2019 г.
средната заплата общо за
страната на годишна база
нараства с 11,8% и достига
1249 лева, обяви министърът на труда и социалната
политика Деница Сачева
пред журналисти след среща на Националният съвет
за тристранно сътрудничество.
„Правителството предлага
увеличение на минималната работна заплата с 8,9%,
от 560 на 610 лева. Като
считам, че това отговаря на
устойчивия ръст на икономиката и на условията на
високо търсене на труд и
повишаване на доходите. “,
каза министърът.
„По отношение на икономическия растеж за
първата половина на 2019
г., който беше формиран
в по-голяма степен от
увеличаване на производителността на труда,
е, че растежът на този
показател възлиза на 3,9%.
В обществения сектор заплатите нараснаха с 10,5%
и достигнаха 1267 лева. В
частния ръстът на заплатите се ускори до 12,2% и
достигна 1243 лева“, обяви
още Сачева.

Премиерът: Европа не се конкурира с НАТО

40 ХИЛ. ЛВ. ГАРАНЦИЯ
ЗА КМЕТА НА НЕСЕБЪР

„Засилването на отбранителния
потенциал на Европа не може
да става в конкуренция с НАТО”,
заяви премиерът Бойко Борисов след среща с шефа на НАТО
Йенс Столтенберг в Брюксел.
В хода на срещата на върха
беше подчертана важността
и на сътрудничеството между
Северноатлантическия Алианс
и ЕС. "НАТО е основата на
колективната отбрана в Европа,
сподели Борисов.
Премиерът заяви, че България
остава силно ангажиран и отговорен съюзник и отново припомни, че т.г. отделяме над 3%
от БВП за отбрана. „Бюджетът за
сектора през 2020 г. отново ще
бъде висок", отбеляза Борисов.
„България предложи разполага-

Държавното обвинение измени ареста
на кмета на Несебър Николай Димитров
с парична гаранция от 40 000 лв. и от
20 000 лв за общинският съветник Петър
Тодоров, съобщи БНР.
За 19 декември в Апелативният специализиран наказателен съд е насрочил
заседанието си ако бъде внесена жалба
или протест от прокуратурата.
Припомняме, че на 5 декември за общинския съветник Георги Георгиев съдът
отмени определението от 27 ноември
- мярка за неотклонение Задържане под
стража в Подписка. Първоначално арестуваните Константин Лефтеров и Атанас
Япаджиев бяха освободени по-рано.
Напомняме, че Димитров и още двама
души, избрани за общински съветници,
са в ареста по обвинение за купуване на
гласове. Дори и от ареста той и екипа му
спечелиха вота в Несебър.

не във Варна на координационен център на военоморски
сили на НАТО в Черно море.
Обсъдихме това предложение”
заяви Столтенберг.
Той обясни, че в момента тези
функции са възложени на щаба
на военноморските сили на
НАТО във Великобритания.
Българският премиер отбеляза,
че има предварително споразумение за координацион-

ния център, като той ще има
"сдържащ" характер. „Целта му
ще бъде да има изключително
възпиращо действие", каза
Борисов.
"Ние не настояваме, а предлагаме създаването на този координационен център. Ние винаги
сме против военни флоти в
Черно море. Центърът трябва
да играе само възпираща роля",
каза още той.
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ВСС освободи
Сотир Цацаров

С 20 гласа „за” единодушно пленумът
на Висшия съдебен
съвет гласува оставката на Сотир Цацаров като главен прокурор.Той не дойде на
заседанието на ВСС.
В сряда, Цацаров,
чийто мандат като
обвинител
номер
едно в републиката
изтича на 10 януари, заяви, че подава
оставка. Той беше
избран с голямо мнозинство от Народното събрание за
председател на Антикорупционната
комисия.
След като пленумът на ВСС прие
предсрочната оставка, съдебните кадровици предстои да
изпратят предложението на президента
Румен Радев, който
трябва да издаде
указ за освобождаване на Цацаров.
Мандатът на Цацаров няма да се
довършва от негов

Иван Гешев застава начело на
прокуратурата на 18-и декември
заместник, а новоизбраният обвинител
№1 Иван Гешев ще
встъпи в длъжност,
като това ще стане
официално на 18 декември.
"Ще депозирам оставката си като
главен прокурор днес
след обяд - бъда ли освободен, няма преч-

ка Иван Гешев да
встъпи в длъжност,
каза
новоизбраният председател на
КПКОНПИ в кулоарите на парламента.
"В момента, в който
е налице указ на президента, с който съм
освободен, няма каквато и да е пречка
г-н Гешев да встъпи",

каза Цацаров в парламента в сряда. Той
обясни процедурата
- "веднага след като я
депозирам, на следващия ден има заседание на ВСС.
Мандатът на Цацаров, като главен
прокурор, официално
изтичаше на 10 януари 2020 г.

ВАС ОТКАЗА ДА ПРИЗНАЕ
ЕДНОПОЛОВ БРАК МЕЖДУ
БЪЛГАРКИ, СКЛЮЧЕН ВЪВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Върховният административен съд потвърди решение
на Административен съд
София град и окончателно
отказа регистрация в ГРАО
на брак на двойка от женски
род, сключен във Великобритания, предава Канал 3.
Съгласно българския закон
еднаквият пол на лицата,
желаещи да сключат брак,
е пречка за сключване на
брак. Както Конституцията
на Република България, така
и Семейният кодекс установяват като задължително
условие за сключване на
граждански брак разнополовост на съпрузите. С исканата
регистрация ще се признае,
че няма пречки за сключване на брак, и същата ще
представлява основание за
неговото признаване, което е
в противоречие с българското законодателство.
Навсякъде правната уредба
разглежда семейните отношения като правоотношение
между двата биологични
пола - мъж и жена. Липсва
нормативна уредба, която да
предвижда правоотношение
с други участници, както и
не се предвижда неговото
съдържание, промени и прекратяване, упражняване на
съпружески и родителските
права и т.н.
Следователно, ако условията за сключване на брак,
съгласно българското
законодателство не са били
налице по отношение на
тези български граждани към
момента на сключване на
брака, то този брак /макар и
допустим, съгласно законите
на държавата, в която е бил
сключен/ няма да породи
правни последици в България - чл.4, ал.1 от Семейния
кодекс. Брак, който не е
породил правни последици
в България, няма как да бъде
признат и съответно регистриран.
Това е третото дело с подобен предмет, което се разглежда във ВАС и съдът има
непротиворечива практика
по този въпрос.
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Н

овата година
ще бъде трудна - едни ще
поставят основи, други ще градят стени,
трети ще ги бутат,
а за всички ще важи
девизът на Четворката, под чийто знак ще
мине 2020 г.: Залудо работи, залудо не стой!
Работа, работа и пак
работа, както гласеше
слогънът на ГЕРБ. Успокоението е, че това
ще постави добра база
за по-добра 2021 г.
Онези, които като
премиера Бойко Борисов (13 юни, което е 1+3+6=10 или
1+0=1) и кандидатът
за креслото му Слави
Трифонов (18 октомври или 1+8+1+0=10
или 1+0=1) са родени
под знака на числото
1, ще имат през 2020
г. мисията да се борят за лична кауза.

2020: Бойко се бори за
лична кауза, Корнелия под
прожекторите, Бербо
може да води БФС,
най-трудна година за Мая

Може да им се наложи
да си събират багажа - за пътуване, за

преместване, поради
раздяла в бизнеса или
личния живот, но като

цяло тя е добра за делата и финансите, ако
добре са си свършили
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своята работа, работа и пак работа през
много трудната за
тях 2019. Най-голямо
предизвикателство за
Единиците ще бъдат
месеците
февруари,
април, когато трябва
да поставят точка,
да преживеят някакъв
финал, както и август,
а също ноември. Найдобре им върви през
март и декември.
Родените с лично
число 2, например на
1 януари, 2-ри или 20-и
септември например,
ще имат година Шестица. Тя е за любов
и дори могат да се
пробват в рискови и
хазартни начинания и
да имат успех на тези
фронтове. Трябва обаче да бъдат подготвени за проблеми с близки
хора.

Продължава на стр.6

FIBANK, ANIMAL RESCUE И БФХГ
ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ В МИСИЯТА
ДА ПРАВИШ ДОБРО

П

о традиция в началото на
месец декември Fibank
(Първа инвестиционна
банка) представи своя благотворителен календар за идващата
2020-та година. През тази година
банката съвместно с Българската
федерация по художествена гимнастика и ентусиастите от приюта
за бездомни животни Animal
Rescue Sofia обединиха усилия
в мисията да правиш добро. В

литературен клуб Перото те представиха каузата, която подкрепя
новият календар на банката.
Изящни портрети на младите грации от ансамбъла по художествена гимнастика – девойки и жени,
прегърнали изоставени животни,
подслонени в приюта Animal
Rescue Sofia, греят на всеки един
от дванайсетте месеца.
Майсторските потрети на фотографа Петър Пешев напомнят

картините на старите майстори.
В очите на изоставените животни
грее топлина и обич – онази, която заслужават да получат в своя
нов дом и при своя нов приятел,
който ще се грижи с цялата си
любов за своя избраник. През
тази година кампанията носи посланието: „Къде е моят приятел”,
акцентирайки върху възможността за намиране на нов дом на изоставените животни, подслонени в
приюта на Animal Rescue Sofia.
„Горди сме, че красотата и добротата са част от нашето послание
в този благотворителен календар, защото тези момичета са
героите на нашето време, които
блестят като истински диаманти
със своята прекрасна човешка
същност!“, сподели Илиана Раева,
Президент на БФХГ, и добави:
„Обръщам се с благодарност
към нашите партньори от Fibank,
които за поредна година помагат
на българската художествена
гимнастика да върви към своята
олимпийска мечта!“
Надя Станчева, управител в

Animal Rescue Sofia, благодари за
подкрепата с думите: „Аз вярвам
в чудесата и виждам добротата,
защото те са навсякъде около
мен. Всяка усмивка, всяка размахана опашка, всеки спасен живот
– това са чудесата в моя свят. А те
са възможни единствено заради
добротата на хората. Вярвам, че
всеки път е по-лек, когато вървиш
по него с приятел. От името на
четириногите обитатели на приют „Фермата“ благодаря на Fibank,
задето станаха нашият приятел
по пътя!“
Всеки, който желае да се включи
и да подкрепи благородната
инициатива, може да придобие
календара срещу сумата от 10
лв. във всеки клон или офис
на Fibank, до изчерпване на
количествата. В края на кампанията банката ще удвои събраните
средства.
Fibank по традиция подкрепя
различни благородни каузи през
годините, посветени на българския спорт, изкуството и редица
социално-значими проекти.
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Продължение от стр. 5
Родените под знака на числото 3, например на 2 януари,
9 март, 30 септември, 11 октомври,
ще имат година под
знака на Седмицата,
което ще рече:Нищо
не е такова, каквото
изглежда. Това означава с други думи - нито
доброто е толкова
добро, нито лошото
е толкова лошо. Не
е добре да започват
нищо, особено в бизнеса и любовта, дори
нещата да изглеждат
твърде обещаващи.
Ще се окажат мираж.
Очаквайте ударите
на съдбата.
Късметлиите на годината са хора като
Димитър Бербатов,
роден на 30 януари,
които иначе са родени под знака на
най-трудното
число - Осмицата. През
2020 г. те ще бъдат
под номер 8, което
ще рече: Почукай и
ще ти се отвори. Ако
той се кандидатира за шеф на БФС, ще
спечели. Тази година
за Четворките носи
най-много пари от изминалите 9 - от 2011
г. насам. И най-много
късмет. Пускането
на тото е най-малкото, което трябва
да правят. Осмицата
обаче, ако не са честни - да внимават с
техния небесен покровител Сатурн, който
е много активен през
2020 г. и настоява
за ред, законност и
справедливост, може
да се превърне в Лабиринт. Това е лошата й
страна.
Петиците са хора,
които добре владеят
бизнеса като техния
представител - родения на 29 март Ахмед
Доган, ще бъдат изложени на духовно из-
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2020: Бойко се бори за
лична кауза, Корнелия
под прожекторите, Бербо
може да води БФС,
най-трудна година за Мая

растване, но и на емоционални сътресения
през 2020 г. Ще бъдат
нещо като гуру на
околните и ще трябва да приключват с
различни неща, да довършват чужди мисии
и дела, да се разделят
с цял 9-годишен период в техния живот.
За някои Деветката,
която ги бележи през
новата година, ще
бъде на слава и пари.
Но от нещо старо, не
е добро време за начинания.
Шестиците - любовчии и авантюристи,
хора с хазартен ха-

рактер и много приятели, започват през
2020 г. на чисто.Малко
нетипичен представител на това лично
число е президентът
Румен Радев. Той е
роден на 18 юни. Числата им отреждат
покровителството на
Единицата.
Нейният принцип е: Тежка
е царската корона,
което звучи малко
страшно, ала това
е чудесна година за
старт на каквото и
да било - бизнес или
връзка.
За Седмиците като
кмета на София Йор-

данка Фандъкова, родена на 12 април, идната година е време
за дипломация, когато
добре трябва да уравновесяват себе си и
околните, да търсят
повече от един път
към целта и за решаване на проблемите,
винаги да имат план
Б, защото 2020 г. за
тях е Двойка. Това
число може да означава удвояване на успеха, но също така
Раздяла. Която обаче,
колкото и тежка да
изглежда на пръв поглед, е за добро. Както казват някои мъд-

ри хора - раздялата
всъщност винаги е за
добро.
Осмиците като лидера на БСП Корнелия
Нинова, родена на 16
януари, ще бъдат в
светлините на прожекторите. За тях
новата 2020 г. минава
под знака на Тройката, която се чете нумерологично за човека
като поставяща го
в положението като
Манекен на сцена. Би
трябвало нещата да
се получават просто
така, но не е твърде
добра година за бизнеса. Повече е време за
публични изяви, за говорене и представяне.
Деветките
като
Мая Манолова, родена на 4 май, ще
имат най-тежката
от последните си
девет години. Четворка. Поглед и в
личния хороскоп на
бившия омбудсман и
настоящ
кандидат
за слава показват сериозни
трудности.
Особено
внимание
трябва да имат през
месеци като февруари
и ноември- проблеми
с близки хора, март
и декември, когато е
много възможно отново да бъдат подведени, през април нещо за
тях приключва, никак
не е лесен май, а септември ще бъде истинско изпитание.
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„Жените от Кино Роял” танцува с
историята на стара и нова София

Ж

ените
от
Кино Роял е
исторически роман, съчетаващ
документалистика с
художествена литература – модно е дори в
киното. Също така е
кримка, трилър, изследване на гейобщността,
особено в нейната дамска половина, каквото
никой до момента не
е правил, както и на
вечния въпрос защо
България мрази и преследва богатите си и
талантливите си хора.
Жените от Кино
Роял – възстановената сграда днес е дом
на Военния театър,
е наред с другото и
голяяяма разходка по
култовата софийска
улица Раковски, родния
Бродуей, преди 80 години и в наши дни.
Авторката сравнява
тази улица с река, каквато в други големи
градове дели градовете
и центровете им на
2. Също както два са
труповете, намерени
в мазето на някогашното кино, където и
до днес, казват, витаел
духът на една българска Марлене Дитрих,
за която за първи път
ще научите от Леа
Коен.
Книгата задава много въпроси и дава много
отговори, като оставя
на всеки да я определи
за себе си жанрово, ако
изпитва нужда. Докато
се е оставил романът
го води леко и неусетно,
без никакво напрежение
и без каквато и да било
назидателност, в един
забавен танц с времената и нравите им, със
съдбите на реалните

Българската Марлене Дитрих, чийто дух още витае във
Военния театър, супер полицаят Гешев, прототипът
на Борис Морев от Тютюн и още много истински герои
смесват съдбите си по тогавашната и днешна улица
Раковски, която подобно на река, дели града ни на 2

ярки и измислените –
по-обобщени герои, с
различните „строеве“,
„системи“ и начини на
мислене, които променят или не променят
хората.
С две фрази, които
нееднократно се повтарят и се доказват
неусетно в рамките на
действието без никаква помпозност: „Българите не убиват жените си“ и „Българите
пазят жените си“, освен че се изчерпва всеки
коментар за толкова
вълнуващата мнозина
и отново дошла на дневен ред Истанбулска
конвенция, се и разказват интересни исторически факти.

Например, че само
една дама е наказана от Народния съд.
Пати си писателка,
която лежи 7 месеца за
нацистка пропаганда.
Затова пък са осъдени издевателствали
над жени и над евреи
– нещо, което историците кой знае защо
премълчават. Включително са съдени експулсиралите евреи в
лагерите на смъртта
от за малко владените
от нас територии в
Северна Македония и
Беломорието.
Оправдани са единствените други две
жени, изправени пред
Народния съд, понеже
са били просто секре-

тарки във ведомството, водило борба срещу юдеите, обявени за
причинител на всички
беди на човечеството.
Съюзниците
искат
мъст, както всъщност и целия този съд,
но българите пазят
жените си.
Ще разберете защо
в градинката на Кристал днес има такова
дере и че то не е алпинеум, на какъвто прилича сега. Вдлъбнато
е в цялата си грамадност от една от онези
убийствени бомби, изсипани над града ни от
съюзниците САЩ и Великобритания по време
на маратона от атаки
през 1944 г. срещу никога невоювалата ни против тях държава. Над
12 000 сгради и над 2500
софиянци са унищожени при тези бомбардировки. Сред спасените
е отишлата си тези
дни Стоянка Мутафова. Семейството й
успява да се скрие в мазето на своята къща,
пак край ул. Раковски.
А когато отново излиза
изпод земята на белия
свят, домът вмече го
няма....Но това е история извън книгата,
към която бързаме да
се върнем....
Ще научите от романа още кой е истинският човек, превъплътен от Димитър
Димов в Борис Морев
от Тютюн. Всъщност,
освен с тютюн, чове-

кът се е занимавал и
с банково дело, като
всичко му е отнето от
пронацистите у нас,
понеже е евреин. Не от
преврата на 9 септември. Историческата
фигура е социалист /
социалдемократ, а и голям благотворител.
На книжна разходка
и по близката до ул. Раковски софийска улица
на разврата от миналото Триадица – днес заден двор на Министерския съвет по ирония
на съдбата, авторката
увлекателно разказва,
покрай фабулата, кои
български звезди са преследвани през 30-те години заради хомосексуалността си.
И представя уникалната история на
полицейския началник,
който създава вероятно първия подробен
туристически справочник на София преди 85 години. Не, не е
Гешев, ала и самият
легендарен шпионин е
герой в книгата, която
ви препоръчваме да си
вземете.
Идващите празници са чудесен повод
да се потопите в нея.
Усещането е като да
изпиете един малък
отлежал квалитетен
коняк. Или чаша от някой от върналите се на
мода от онова време –
30-те и 40-те години,
ликьори и вермути –
питиетата на стара
София.
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>>БЪЛГАРСКИ ФИЛМ ОГЛАВИ КЛАСАЦИЯТА НА GOOGLE
КЕЙТ МИДЪЛТЪН БЛЕСТИ
НА ПРЕДКОЛЕДЕН ПРИЕМ
Кралица Елизабет Втора организира ежегодния предколеден прием в Бъкингамския
дворец. Вратите на лондонската резиденция
на британския монарх бяха отворени за
над 1 000 гости. Херцогинята на Кеймбридж
беше тази, която се открои сред множеството. Съпругата на Уилям изглеждаше великолепно в кадифена черна рокля с дълги
ръкави и деликатно деколте на Alexander
McQeen. Тиарата, която Мидълтън носеше
на главата си, беше елементът с най-голяма
стойност, защото тя бе сред любимите на
принцеса Даяна. Така Кейт за пореден път
отдаде почит на покойната майка на съпруга
си. Диадемата е създадена през 1914 г. за
кралица Мери - баба на Елизабет Втора, с
перли и диаманти, собственост на нейното
семейство.

Световни оперни
звезди с гастрол в
Софийската опера

Сами и Станислав в битка
за финала на Фермата
>>ИЗЛЕЗЕ КНИГА ЗА
ФЕСТИВАЛА В КАН

САША ОТ БРИГАДА В МАРИНЕЛА

Народният артист на Русия Сергей Безруков, станал популярен с
ролята си на Саша Белия от култовия сериал Бригада, е в София. Той
бе забелязан в хотел Маринела, а по-късно се снима с журналиста
Николай Кръстев. Есенин, Пушкин и Висоцки са другите големи роли
на суперзвездата и директор на Московския губернски театър. С
настоящата си съпруга - режисьорката, сценарист и драматург Анна
Матисън са женени от три години. За това кратко време двамата са
станали родители на две деца. Анна е от Иркутск и е 10 години помалка от мъжа си. За последно Безруков се снима в руския сериал
Троцки, където влиза в ролята на руския генерал Владимир Скалон.

ГОЛЯМАТА ИЗНЕНАДА В РОДНИЯ БОКС ОФИС ДОЗА ЩАСТИЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕСЛЕДВА РЕКОРДИ. СЛЕД КАТО СТАНА НАЙ-ГЛЕДАНАТА
ДРАМА В ИСТОРИЯТА НА РОДНОТО КИНО, ФИЛМЪТ, РАЗКАЗВАЩ ИСТОРИЯТА НА ВЕСЕЛА ТОТЕВА И НЕЙНАТА ДЪЩЕРЯ ВАЛЯ, Е НА ПЪТ ДА
СЕ ПРЕВЪРНЕ И В НАЙ-ГЛЕДАНИЯ БЪЛГАРСКИ ФИЛМ ЗА ИЗМИНАЛАТА
2019 ГОДИНА. ВЪПРЕКИ ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ, НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗНЕНАДА
И ПРИЗНАНИЕ ДОЙДЕ ОТ ЧУЖБИНА – ГИГАНТЪТ GOOGLE ОБЯВИ, ЧЕ
ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЪЛГАРСКА ПРОДУКЦИЯ ОГЛАВЯВА ТЪРСЕНИЯТА ЗА
РЕГИОНА В КАТЕГОРИЯ ФИЛМИ. В ТОП 10, ОГЛАВЕН ОТ ДОЗА ЩАСТИЕ,
ПОПАДАТ ОЩЕ АКВАМЕН, ЖОКЕРА, ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ, СЛЕД,
ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ В ХОЛИВУД, ГРОБИЩЕ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ, КАПИТАН МАРВЕЛ, РОДИ СЕ ЗВЕЗДА И ЗЕЛЕНАТА КНИГА.

С нова книга и вълнуваща премиера
изненадва издателство Милениум всички почитатели на книгите и седмото
изкуство. На пазара излезе книгата За
Фестивала в Кан с любов от Жил Жакоб.
Авторът е дългогодишен артистичен директор на Фестивала в Кан (1978-2000),
а по-късно и президент на събитието
(2001-2014). Книгата е приятно и интригуващо четиво, премерена смесица на
сериозното със забавното, на информацията с анализа и компетентната оценка
на един човек, за когото Фестивалът
в Кан е професия, страст, целият му
живот. Всички почитатели на седмото
изкуство ще се срещнат с идолите си от
различните епохи на кинематографията
- Педро Алмодовар, Уди Алън, Микеланджело Антониони, Ингмар Бергман,
Катрин Деньов, Жерар Депардийо, Лео
Ди Каприо и още много други звезди,
които блестят не само на краните, но и
в реалния живот.

С

блъсък на супер атлетите във Фермата вдигна адреналин
и пушилка дни преди
края на шоуто. Най-бързите
и силни участници - фитнес
треньорът Сами и военният
Станислав влязоха в тежък
сблъсък, след който ще стане
ясно кой от тях ще отиде на
големия финал на 14 декември. Двамата се изправият
един срещу друг в последния
вътрешен
елиминационен
дуел на сезона. „Станислав

С

ветовноизвестните Катрин Фостър
и Паоло Лардизоне
ще гастролират на 15 декември от 19 ч. в оперния
спектакъл Турандот. От
Софийската опера и балет
канят почитателите си на
представлението, за да усетят магията на музиката
на Пучини и да се потопят
в китайската легенда за
принцеса Турандот. Това
е една история за любов и
перипетиите, през които
преминава тя. В ролята на
красивата, но и жестока
принцеса Турандот българската публика ще има възможност да види и чуе една
от емблематичните изпълнителки на драматични
роли Катрин Фостър, позната на меломаните по
света със сценичните си
превъплъщения. В София
Катрин ще си партнира
и с изтъкнатия италиански певец Паоло Лардизоне,
сравняван от музикалната
критика с Хосе Карерас,
който ще се првъплъти
в принц Калаф. На диригентския пулт ще застане
Джорджо Пройети. Той дирижира през 2001 година Турандот с Гена Димитрова
по време на турнето на Софийската опера в Япония.

МИНИСЕРИАЛЪТ
ВОЙНА НА
СВЕТОВЕТЕ
ДЕБЮТИРА
ПРЕДИ КОЛЕДА

Новата адаптация по Война
на световете ще дебютира
по Epic Drama на 20 и 21
декември от 22:00 часа.
Минисериалът в две части
по култовата творба на
Хърбърт Уелс е адаптация
от популярния сценарист
Питър Харнес, работил над
МакМафия, Инспектор Валандер и Доктор Ко“. Новата
тв екранизация остава вярна
на историческия период от
оригиналния текст и е пър-

вата версия, чието действие
се развива в Лондон, по
времето на крал Едуард. В
звездния актьорски състав
участват Елинор Томлинсън (Полдарк), Рейф Спол
(Джурасик свят: Падналото
кралство), Робърт Карлайл
(T2: Трейнспотинг) и Робърт
Грейвс (Шерлок). Режисьор
е отличеният с награда на
Нюйоркския фестивал на
международните независими филми Крейг Вивейрос.

не е толкова издръжлив и не
е добър стратег като мен“,
обяви Сами преди да се хвърли на арената. По-добрият в
игрите ще се стане вторият
мъж финалист в шоуто. Първият вече е ясен - автомонтьорът Краси. Във финала
на живо събота вечер двама
мъже ще премерят сили един
срещу друг. Същото ще направят и двете жени, които
стигнаха до решаващата
битка за 100 000 лева - детската учителка Маргарита
и конярката Веселка. Победителите - мъж и жена, ще се
противопоставят в две битки, съобразени с факта, че
участниците са от различни
полове.

10

www.19min.bg

ХОРОСКОП

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

Правилното разпределение на
задачите от страна на Лъвовете
ще им осигури време за всичко
планирано. Везните да не губят
търпението си. Ускорено ще
се развиват днес събитията
за Скорпионите. Денят ще
предложи възможности за
реализация на Козирозите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Проявявайте
повече сдържаност в оценките
си за хората.
Рискувате много, ако налагате мнението си или пък
го споделяте с неподходящи хора. С повече разбиране и подход решавайте
спорните въпроси.

Интелигентни
и находчиви
ще привличате околните,
насърчавайки ги да работят усърдно в подкрепа
на общите ви интереси.
Ако желаете да запазите и
занапред уважението им
бъдете открити.

Имате планове и
конкретни идеи
за развитието на
проекта, върху
който работите, но не бива
да губите търпението си.
Възползвайте се от услугите на колегите си и не
пренебрегвайте желанието им да са Ви полезни.

Денят ще ви
предложи възможности за добра реализация,
най-вече на бизнесмените. Ще се чувствате удобно и в добро настроение.
Причина за това може да
бъде реализирана сделка
или друга придобивка.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Деловите
представители
измежду вас
ще посветят от
времето си на срещи и
договорености, свързани с предстоящи сделки.
Финансите ви ще са
пропорционални на
енергията, която влагате
в работата си, но не при
всички.

Правилното
разпределение
на задачите
ще ви осигури
време за всичко, което
предвиждате за днес. Навременна информация
ще улесни работата ви и
ще ви осигури водещи
позиции в проекта, върху който се трудите.

Ускорено ще се
развиват за вас
събитията днес,
с последните
си действия сте създали условия за това. Без
да изпадате в излишно
притеснение, ще следвате
логиката и интересите си,
грижейки се наред с това
и за доброто на хората от
близкото си обкръжение.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Финансови
успехи днес ще
отвлекат вниманието ви от
интимната сфера. Все пак
може би някои от вас ще
забележат вниманието,
с което ви дарява привлекателна личност от
противоположния пол.

Контактите с
хора от вашата
професионална
среда(или сферата
в която се реализирате), ще
бъдат особено плодотворни
днес. Споделените идеи ще ви
заредят с енергия, а за доброто ви настроение решаващи
са и неочакваните приходи,
които ще реализирате.

Близнаци

Дева

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 9°,
максималната 13°.
В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 0°, максималната 8°.

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

Няма да се
поддадете на напрежението и ще
работите за приключване на започнатите
задачи и всички останали,
които очакват вниманието
ви днес. Уверено ще се
впуснете в надпревара
с можещите, доказвайки
качествата и правото си
да сте сред първите.

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

Риби

Учете се от опита
на успелите, за
да постигне целите си. Правете
компромиси и ще постигнете повече в отношенията си с околните, и което е
по-важно, няма да оставате
разочаровани. Нечие натрапващо се присъствие
ви идва в повече.

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

Русе

min: 2о max: 7о

min: 3о max: 10о

Варна

София

Велико Търново

min: 8о max: 14о

min: 1о max: 9о

min: 2о max: 12о

В София ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде 1°, а максималната 9°.

Във Варна ще бъде предимно облачно.
Минималната температура ще бъде 8°,
максималната 14°.

Със съдействието на влиятелна личност
успявате да
преодолеете административните спънки, които ви забавят в момента.
Съвсем скоро ще имате
нужната ви свобода на
действие и ще осъществите идеите си.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес над страната
ще има променлива
облачност. Минималната температура
ще бъде 0°, а максималната 14°.

В Пловдив ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
4°, максималната 10°.

Стрелец

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 9о max: 13о
min: 0 max: 8
о

min: 4о max: 10о

о

Сандански

Кърджали

min: 1о max: 9о

min: 4о max: 11о
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ВРЕМЕ

>>ИМА ПРЕДВАРИТЕЛНА СДЕЛКА ЗА ПАКЕТА МАКРОН
ПРЕГОВАРЯЩИТЕ ОТ ЕП И СЪВЕТА НА ФИНЛАНДСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС ПОСТИГНАХА ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РЕВИЗИРАНИ ПРАВИЛА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА ВОДАЧИ, ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА НА ШОФЬОРИТЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА КАБОТАЖ. ТЕКСТЪТ, ДОГОВОРЕН ОТ ПРЕГОВАРЯЩИТЕ, СЕГА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОДОБРЕН ОТ
СЪВЕТА НА ЕС И ЕП.
ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС ПО ТРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПАКЕТ МОБИЛНОСТ ЗАПОЧНАХА ПРЕЗ
ОКТОМВРИ 2019 Г., СЛЕД КАТО ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ПОЗИЦИЯТА СИ ПРЕЗ АПРИЛ, А ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ ТРАНСПОРТНАТА КОМИСИЯ НА НОВОИЗБРАНИЯ ПАРЛАМЕНТ ПОТВЪРДИ РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ТРИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА ВОДАЧИ, ПЕРИОДИ НА ПОЧИВКА И ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИЯТА И ДО ПАЗАРА
НА АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ СА ЧАСТ ОТ ПАКЕТА МОБИЛНОСТ, ПРЕДСТАВЕН ОТ ЕК ПРЕЗ МАЙ 2017 Г.

Б

ританците гласуват
на предсрочен парламентарен вот. Изборите на 12 декември
са вече третите за последните 4 г., те са определени от
всички партии като исторически - най-важните от десетилетия, които ще решат
съдбата на Брекзит.
46 млн. жители на Острова
имат право на глас, а 3415
кандидати (206 независими)
от 68 партии се борят за
650 места в Камарата на
общините. Всяка партия,
която спечели мнозинство,
може да формира правителство. Ако нито една партия
не получи мнозинство, ще започнат тежки преговори за
коалиция.
Досегашният британски
премиер Борис Джонсън изглежда има шанс да спечели,
макар че разликата между
неговите консерватори и
опозиционните лейбъристи
се е стопила значително, показаха социологическите изследвания, публикувани в навечерието на вота, посочва
Ройтерс.
Последното проучване на
общественото мнение на
института ЮГав предвижда
победа на Консервативната
партия на Джонсън с 339 от
общо 650 места в Камарата
на общините. Това е с 20 депутатски места по-малко от
последните прогнози на института от 28 ноември, но

Исторически избори
във Великобритания

Решава се съдбата на Брекзит
с 22 повече в сравнение с предишните избори през 2017 г.
Според института такъв
резултат ще бъде най-доброто представяне на торите от 1987 г., по времето на
Маргарет Тачър.
Но
статистическата
грешка, евентуален тактически вот (за когото и да е,
само и само да няма Брекзит) и трендът напоследък
в полза на лейбъристите все
пак могат да доведат до парламент без ясно мнозинство,
отбелязва Франс прес.
Преди изборите Консервативната партия на Джонсън

държеше 298 места, като не
и стигаха повече от 20 места за мнозинство. Липсата
на мнозинство попречи на
Джонсън да прокара мерки за
осъществяване на Брекзит;
Припомняме, че Джонсън
свика предсрочни избори с
надеждата да спечели мнозинство, позволяващо му да
преодолее безизходицата и
да затвори страницата на
тази сага, която дълбоко
разделя страната от референдума през 2016 г. насам,
посочва Франс прес. Джонсън апелира за голямо мнозинство, за да може бързо да

изведе Великобритания от
ЕС, а Лейбъристката партия обещава нов референдум
за Брекзит, който предлага
избор между ново споразумение за Брекзит или оставане
в ЕС.
Джонсън упражни правото
си на глас в компанията на
своето куче Дайлин. Министър-председателят на Обединеното кралство е дошъл
в избирателна секция в центъра на Лондон, разположена
в близост до основни правителствени сгради.
„Спрете тази кавга”, призова лидерът на най-голямата опозиционна сила във
Великобритания Лейбъристката партия Джереми Корбин.
Водачът на основните
политически опоненти на
Джонсън е упражнил правото
си на глас в секция, намираща се в северната част на
столицата на Обединеното
кралство. Малко преди пристигането на Корбин е възникнала свада между човек,
облечен като персонажа от
популярната детска телевизионна поредица Улица Сезам
Елмо, и охраняващи участъка
полицаи.

Давутоглу прави партия срешу Ердоган
Бившият турски премиер Ахмет Давутоглу, някога близък съюзник на президента Реджеп Ердоган, подаде молба
за създаване на отделна политическа
партия, съобщава Ройтерс. По думите
му тя би могла да значително да нама-

ли подкрепата за Ердоган и неговата
управляваща партия АК. Новият политически проект ще се нарича Партия на
бъдещето, коментира източник близък
до Давутоглу.
60-годишният Давутоглу е министър-

председател от 2014 до 2016 г., преди
да се раздели с Ердоган. По-рано т.г.
той критикува президента и икономическото управление на партията AK и
ги обвини в ограничаване на основните
свободи и свободата на словото.
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BELLATOR ОСВОБОДИ ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ
Българският ММА боец Георги Валентинов е освободен от американската верига за смесени бойни изкуства Bellator,
съобщава сайтът Bloodyelbow. Той се
позовава на информация от организацията, която е втората най-голяма верига
за ММА в САЩ след UFC.
Причината за освобождаването на Валентинов само два месеца, след като беше
подписан договор с него, е замесването
му в расисткия скандал от футболната
квалификация между България и Англия
през октомври. Тогава ММА боецът беше

сниман сред част от феновете в сектор Б
на Националния стадион Васил Левски.
Двубоят два пъти беше спиран заради
расистки възгласи, а след втория такъв
около 50 запалянковци от сектор Б
напуснаха стадиона, като преди това бяха
снимани как правят нацистки поздрав.
Боецът, койо има 21 победи и 5 загуби в
ММА, подписа с Bellator през октомври.
Той се готвеше в Ирландия при известния треньор Джон Кавана, който обясни,
че Валентинов има качества да се бие на
високо ниво.

Извънредни
избори във
волейбола на
16-и януари
Венци Стефанов се оттегля
от БФС
Сегашният президент Данчо
Лазаров няма да се кандидатира
за поста

Б

ългарската
федерация
по волейбол
ще
проведе
извънредно изборно
общо събрание на 16-и
януари в София. Това
стана ясно, вчера
след проведения управителен съвет на волейболната централа.
С 12 гласа За срещу 11
против бе взето решение за свикването
на избори в началото
на 2020 г. В същото
време настоящият
президент на волей-

болната ни федерация
Данчо Лазаров няма
да се кандидатира
за нов мандат. Това
разкри вицепрезидентът на БФВ и член
на управителния съвет Борислав Кьосев.
Именно волейболната
ни легенда пък официално се кандидатира
вчера за президент на
централата. Кандидатурата на Кьосев
бе издигната от клуба, воден от един от
най-успешните ни национални селекционе-

ри Мартин Стоев –
ВК Сливнишки герой.
Кьосев е подкрепен и
от много от по-малките клубове в страната. Припомняме,
че почти всички клубове от елитното ни
ниво на първенството НВЛ – Суперлига
подкрепиха публично
другия кандидат за
шефското място –
Любо Ганев.

четете още на
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Президентът на
Славия - Венцеслав
Стефанов, обяви на
пресконференция, че
няма намерение да
влиза в новия Изпълком на БФС.
„Моето момче, аз вече
съм много стар човек.
Отговорих ти на въпроса. Мога да помагам и отвън, но на този,

който иска да се учи.
Този, който е решил да
се удави, няма смисъл
да му се помага. Новото ръководство трябва
да работи с държавата.
Ще помагам на Славия,
докато мога“, отговори
Стефанов на въпрос
дали има желание
да е част и от новия
Изпълком на съюза.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните на войната документална поредица /6 епизод/
13.30 Илия Бешков - човекът, който се
превърна в рисунка документален филм /България, 2004г./,
режисьор Костадин Бонев
14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за
хора с увреден слух
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
/42 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Виждам птица да лети - трибют
за Румен Тосков Пловдив джаз
фест 2019
00.30 Великият Гетсби игрален
филм /копродукция, 2000г./,
режисьор Робърт Марковиц,
в ролите: Мира Сорвино, Тоби
Стивънс, Пол Ръд, Мартин
Донован и др.
02.05 Култура.БГ /п/
03.05 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
04.05 Дойче Веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, еп.13
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова любов“ сериал, еп.8
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.31
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ТВ ПРОГРАМА
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.2 еп.3
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.33
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ - сериал,
еп.43
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити,
с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-криминална риалити поредица, еп.18
(последен)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Мъртва точка“ - сериал,
с.3 еп.7
00.30 „Стрелата“ - сериал, с.6 еп.2
01.30 „Вътрешна сигурност“ - сериал,
с.7 еп.4
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.16
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
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 6
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 „Ледове“ - приключенски филм
с уч. на Ричард Роксбърг, Сам
Нийл, Франсис О‘Конър, Бен
Крос, Саймън Калоу, Патрик
Бърджин, Клеър Форлани,
Стивън Мойър и др., I част /п/
19.00 „Военни престъпления“ сериал, сезон 10
20.00 „Скорпион“ - сериал, сезон 1
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22.00 „Патриотични игри“ - екшън с
уч. на Харисън Форд, Самюел

Джаксън, Джеймс Ърл Джоунс,
Шон Бийн, Тора Бърч, Ан
Арчър др.
00.30 „Скорпион“ - сериал, сезон 1
01.30 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
03.45 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06.50 „Попитай сърцето“ - романтичен филм с уч. Уйлям
Болдуин, Кари Матчет, Роб
Стюарт, Стивън Лав и др.
08.45 „В сънищата ми“ - романтична драма с уч. на Джобет
Уйлямс, Катрин Макфий,
Майк Вогъл, Антонио Купо
и др.
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12.00 „Мистерия 101“ - криминален с уч. на Джил Уагнър,
Кристофър Полаха, Престън
Вандерслайс, Анди Томпсън
и др. /п/
14.30 „В кадър“
15.00 „Скелети близнаци“ (премиера) - романтична комедия с
уч. на Бил Хадер, Ана Фарис,
Люк Уилсън, Тъй Бърел и др.
17.00 „Твърде лично 2“ - екшън с
уч. на Лиъм Нийсън, Фамке
Янсен, Маги Грейс и др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
21.00 „Изменник по вкуса ни“ (премиера) - криминална драма
с уч. на Юън Макгрегър,
Стелън Скарсгард, Наоми
Харис, Деймиън Люис и др.
23.10 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4 /п/
00.10 „Чиракът на Мерилин“ приключенски филм с уч.
на Миранда Ото, Сам Нийл,
Марк Гибън, Тегън Мос,
Дейвид Ву и др., II част
FOX
05.15 Пришиване - втори сезон,
еп. 8
06.00 От Ел Ей до Вегас - първи
сезон, еп. 10
06.20 Теория за Големия взрив трети сезон, еп. 2
06.40 Теория за Големия взрив трети сезон, еп. 3
07.05 Малкълм - седми сезон,
еп. 15
07.35 Малкълм - седми сезон,
еп. 16
08.00 Макгайвър - първи сезон,
еп. 6
08.55 Под наблюдение - трети
сезон, еп. 6
09.50 Кости - четвърти сезон, еп. 4
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
11.45 Батман завинаги, еп. 1
14.20 Касъл - трети сезон, еп. 16
15.15 Под наблюдение - трети
сезон, еп. 7
16.10 Макгайвър - първи сезон,
еп. 7
17.10 Кости - четвърти сезон, еп. 5
18.05 Теория за Големия взрив трети сезон, еп. 4
18.35 Теория за Големия взрив трети сезон, еп. 5
19.00 Малкълм - седми сезон,
еп. 17
19.30 Малкълм - седми сезон,
еп. 18
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 9
21.00 Целувки и куршуми, еп. 1
22.55 Скорпион, еп. 3
23.50 Касъл - трети сезон, еп. 17
00.45 Малкълм - седми сезон,
еп. 17
01.15 Малкълм - седми сезон,
еп. 18

01.45 Пришиване - втори сезон,
еп. 8
02.30 Куантико - трети сезон, еп. 13
03.10 Демоните на Да Винчи - втори
сезон, еп. 4
04.05 Кости - четвърти сезон, еп. 5
04.50 От Ел Ей до Вегас - първи
сезон, еп. 10
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, еп.24, 25
08.00 „На всяка цена“ - криминален,
драма (САЩ, 2016), режисьор
Дейвид Маккензи, в ролите:
Дейл Дики, Бен Фостър, Крис
Пайн, Джеф Бриджис, Уилям
Стърчи, Бък Тейлър и др.
10.15 Телепазар
10.30 „Седем часа разлика“ - сериал,
еп.26
12.30 Телепазар
12.45 „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.
15.00 „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.
16.45 „Новаци“ - комедия, романтичен (САЩ, 2010), режисьор
Майк Милс, в ролите: Кристофър Плъмър, Юън Макгрегър,
Мелани Лоран, Горан Вишнич
и др.
18.45 Телепазар
19.00 „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.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Опасностите на Банкок“ екшън, криминален, трилър
(САЩ, Чехия, Тайланд, 2008),
режисьори братя Панг, в
ролите: Никълъс Кейдж, Чарли
Юнг, Шахкрит Ямнарм, Дом
Хетракъл и др.
23.00 Премиера в петък: „Аз, Ърл и
умиращото момиче“ - драма,
комедия (САЩ, 2015), режисьор Алфонсо Гомес-Рехон, в
ролите: Томас Ман, Ар Джей
Сайлър, Оливия Кук, Ник
Оферман, Кони Бритън, Моли
Шанън, Джон Бърнтол, Мат
Бенет и др.
01.15 „Дъската на дявола“ - хорър,
психотрилър (САЩ, Япония,
2014), режисьор Стайлз Уайт, в
ролите: Оливия Кук, Ана Кото,
Дарън Кагасов, Бианка Сантос
и др. [16+]
03.00 „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.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Брюксел 1 - предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
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09.30 Райски градини - филм
10.00 По следите на храната - филм
10.30 Да нарисуваш престъпление криминален 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 Операция История - предаване с
Росен Петров /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Изгряващо слънце - 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 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
02.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04.30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Update - предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Смарт час с Живка Попатанасова
/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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./

Водоравно: Смях. Чисто нов и готин. Варна. Иванили. Балак. Скакалец. Рош. Пи. Елан. Камила. Ак. Лати. Немо. Миома. Ол. Та. Светини. Сов. Прокат. Лак. Миро. Ед. Лакът. Повод. Сим. Том. Пот. Карт. Ат. Ди.
Лоти. Арабитол. Нике. Алука. Ира. Томан. Медерос. Калан. Вад. Ивет.
Отвесно: Тим. Жива рана. Иполита. Саломе. Протокол. Страшимиров. Тема. Монк. Лоно. Оки. На. Яна. Па. Икеда. На. Ох. Си. Дата. Лар. Вик. Амет. Струма. Иванков. Ли. Дека. Акага. Исламабад. Милано. Ка. Ти.
Те. Стилет. Скът. Тире. Ели. Ола. Тодоров. Ани Цолова. Исалим.
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Това изглежда като мечтаната елха на всяка една жена...
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НОВИНИ

умерено

Бате Гошо:
Летище София Ви
пожелава весела коледа и
честита новa Родина!
Мария Манолева
:) :P :D
Най-досадният виц:
Събрали се 1 млн. души в една котловина и
искат въздуха да им е чист
Диян Божидаров
И да знаете,че.....най - голямата загуба е загубата
на пулс, всичко друго се
преживява.
:) :P :D
Когато бяхме деца
Влади мечтаеше да стане
космонавт,Жоро пожарникар, а аз-пияница.
Първите двама се
пропиха,и само аз успях...
:) :P :D
Всеки делничен ден си
пия по 4-5 ракии! Уикенда са 10-12! Тук в София
минавам за пияница а на
село аз съм шофьора!!!
:) :P :D
Вчера ходих в кардиологията и гледам Коледна
украса-гирлянди на
сърчица.Качих се до
гинекологията,че ми
стана любопитно....
:) :P :D
Изкачвайки се пеша до
7-мия етаж, измислих 150
синонима на асансьорен

техник...!!!
:) :P :D
Как ми се иска да съм
мечка и да проспя
зимата.
Засега само на килограми го докарвам...
:) :P :D
Миналата година не
ходих на ски в Банско,
тази година реших да не
ходя на ски в Пампорово.. малко разнообразие
да има.
:) :P :D
В магазина срещнах
жена.Тя плачеше,защото
изгубила 300 лв. Дадох й
50 лв,понеже пред магазина намерих 300!
Хора!Вършете добри
дела!
:) :P :D
Едно време, когато пиех
компота направо от
буркана, въобще не съм
подозирал, че съм бил
авангардно модерен...

трудно

Весели празници! Очаквайте ни отново на 13.01.2020 г.

