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АПОКАЛИПСИС СЕГА
Ако картината ви прилича на Нено Димов пред язовир
Студена, всяка прилика с действителни лица и събития е
случайна. Това е плакатът на новия сериал на Амазон с бившия
на Анджелина Джоли – Били Боб Торнтън.

Щастието е пътуването, не в пазаруването,
доказаха учени

Тайната на младостта е хапването на шоколад и
пиенето на червено вино

Забравянето е знак
за висока интелигентност

Жените с по-големи гърди
понасят настинките по-трудно

Русия пуска най-евтината електрическа кола
през тази година

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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2-ри шеф на НЗОК с оставка заради министъра некадърник

„Касата се източва
с фиктивни дейности
и лобистки закони, а
реформи няма”, заяви
шефът на НЗОК д-р Дечев пред Дарик радио.
Той обяви за своето
оттегляне през март.
Припомняме, че това
ще е втората смяна на
ръководството за помалко от година. През
май м.г. от шефския
пост в НЗОК деликатно беше отстранен
проф. Камен Плочев,
който разкри реалните задължения на своето ведомство и влезе в
пререкания лично с министър Кирил Ананиев,
който нагло лъжеше,
че ги нямало! Борчът
се оказа 271 млн. лв, при
133 млн. лв. от просрочени дългове, а от МЗ
утпорито твърдяха,
че НЗОК дължи едва
7.6 млн. лв. Но проверка
закова твърденията на
Плочев, който дори получи заплахи за живота си.
Сега и Дечев отправи
сериозни критики лично към Ананиев, който
не е ясно защо е на поста! Докторът подчерта, че е парадоксално
сметките на министърсчетоводител системно
да се разминават, което

Ананиев открито лобира
за частни болници
19’ писа многократно. „В
няколко случая каруцата беше поставена пред
коня. Първият случай
беше с тези 50 млн. лв.
за сестрите, за които
беше обещано, че ще се
дадат от бюджета на
държавата. Най-парадоксалното е, че това
го предлагат хора, на
които
професионалният живот е минал
в правене на бюджети. Именно тези хора
трябваше да знаят, че
това е невъзможно да
се случи в един модел,

Искрен Веселинов фаворит
за нов екомонистър
Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов ще
предложи на премиера Бойко Борисов две кандидатури за министър на околната среда и водите.
КС във вторник ще определи кой заема мястото
в правителството – зам.-шефът на ВМРО Искрен
Веселинов или зам.-министърът на екологията
Николай Кънчев.
За фаворит на мястото на арестувания Нено Димов
се смята Веселинов, а Кънчев е резервен вариант.
Припомняме, че Димов, който беше министър от
квотата на ВМРО, въпреки че си е на ГЕРБ, подаде
оставка чрез своя адвокат, след като беше задържан и му повдигнаха обвинение за умишлена
безстопанственост заради водната криза в Перник.

в който приходите на
една болница се получават на база дейност”,
категоричен е шефът
на НЗОК.
„Оказа се, че няма как
да се дадат тези 50 млн.
лв. и беше казано – да
ги даде касата. Но как
НЗОК да ги даде?”, запита той. „Единственият
начин е като се повишат цени на определени
дейности. Повишиха се
цени, това не доведе до
нищо и след три месеца
тръснахме друга идея,
без касата да знае – уве-

личаваме цени на клинични пътеки, даваме
200 милиона и поставяме фонда пред свършен
факт. Реалният резултат е такъв – ние наказваме работещите
болници. Два пъти разбрахме, че котлонът
пари и продължихме да
го пипаме,“ посочи Дечев.
По думите му Ананиев и заместничката Жени Начева са
прокарали лобистки
текстове, в които за
частните болници е

било забранено на касата да иска финансови
показатели. „Държавните и общинските
болници да дават отчети как са похарчили
парите си, а частните
да не дават. Второто
нещо, което направиха – извадиха частните
болници от задължителните обществени
поръчки, които се провеждат, когато се харчи обществен ресурс.
Това доведе до огромни
девиации. Примерно –
едно и също конкретно лекарство на един
и същи производител,
когато се отчита от
държавна и общинска
болница, се заплаща
от касата на 150 лв., а
когато се отчита от
частна, го плащаме на
цена от 1050 лв. Разликата е 7 пъти. Защо ви
ги казвам тези неща?
Защото всеки греши, но
разумният човек си вади
изводи и не повтаря
грешките си. Ние обаче
– един път пипаме котлона, втори път, трети път – животно да
беше, щеше да се научи,
че котлонът пари. Ние
обаче не се научихме,“
посочи управителят на
НЗОК.

>>№1 СМЕ ПО ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЗДРАВЕ
България оглави европейската класация по
доплащане за здраве както за лекарства.
„Парите за лекарства изобщо не са много.
Възможно е да са относително много в
зависимост от общите разходи за здраве, но
това в абсолютна стойност не е така”, заяви
пред Nova Николай Костов от Асоциацията
на собствениците. „Тези средства се харчат
нерационално. Отдавна говорим за т.нар.
прогенерина политика, която така и не се
случва. Това означава да се предписват
и плащат от НЗОК основно генерични
продукти, когато това е възможно, а не
скъпи оригинални продукти. Голяма част от
бюджета на НЗОК се изяжда от иновативните терапии, които в много случаи, далеч
не са такива. Но пък са винаги са скъпи”,

посочи той. „Нормалното доплащане в ЕС за
лекарства е до 15%. Скъпите лекарства изразходват голяма част от бюджета на НЗОК,
а не винаги си заслужава да се плащат
толкова пари”, допълни Костов.
„Доплащаме за лечение, защото публичните
средства, които плащаме са малко, а и, защото тези средства се разпределят неефективно. Голям проблем на доплащането е не
само размерът, а и крайно неравномерното
разпределение. Има хора, които доплащат
по няколко хиляди лева, но има и такива,
които не доплащат нищо. Ето това е несправедливо, защото са здравно осигурени.
Ако системата е справедлива, би трябвало
всички хора да заплащат равномерно”,
коментира д-р Стойчо Кацаров от ЦЗПЗ.

Според д-р Дечев, се
налага „основен ремонт“
на НЗОК, защото инситуцията не е адекватна
на промените, които са
настъпили в последните
20 години от съществуването й. По думите му
не повече от шест районни каси за цялата
страна са достатъчни, а не 28, както е в
момента, но една година преди парламентарни избори такава ревизия била невъзможна.
„МЗ и т.г. не успя да

ПАСИ: ХАКЕРИ
И УЧЕНИ
ВДИГАТ ТРЕТА
СВЕТОВНА
„Следващият мащабен
световен конфликт
може да бъде и на
територията на генетиката”, заяви пред
bTV бившият външен
министър Соломон
Паси. „Генетичните
престъпления са
част от престъпленията на бъдещето,
както и киберпрестъпленията. Те могат
да се превърнат в
терен на следваща голяма световна война“,
посочи той. По думите
му опасни също са и
нерегулираните със
закон дронове и космически дейности.

свърши национална информационна система.
За пореден път се провали внедряването на
електронната борса за
лекарствата, за пореден път и тази година
темата за промяна на
осигурителния модел
бе отложена. Медицинските стандарти, правилата, по които се

работи – там е много
тревожно положението. Фармако-терапевтични ръководства,
които определят унисона на терапиите –
също нищо не се направи. Всичките тези неща
са извън дейността на
НЗОК”, посочи шефът на
касата.
Той добави, че за да

се случат всички тези
неща, трябва да има
унисон в действията на
НЗОК с МЗ, визийрайки,
че в сега такъв няма. „Аз
си отивам на 12 март,
защото ангажиментът,
който съм поел, е за
един мандат, който изтича тогава“, обяви оттеглянето си от поста
д-р Дечев.

>>МФ: НЯМА РОКАДИ В МИТНИЦИТЕ
Министерството на
финансите
(МФ) отрече фейк
новина, че
шефът на
Агенция
Митници
(АМ) Георги
Костов
е подал оставка. Написаното не
отговаря на истината, посочват от
ведосмтвото във връзка с публикации, базирани на неофициални
източници в новинарски сайтове.
„Оставка не е подавана от г-н

Костов, нито
му е искана
от министъра на
финансите
Владислав
Горанов”,
допълва
ведомството. Шефът
на АМ дори
получи похвали в съобщението до
медиите. „Откакто Костов оглавява
АМ, резултатите от работата на
институцията са отлични”, заключават от МФ.

>>СВИНСКИ ГРИП В 5 ГРАДА
Градовете, в които има
свински грип вече са
пет. Мъж и жена от
Смолянско са последните двама заболели
у нас. От началото на
годината са регистрирани няколко случая
София, Бургас, Русе,
Сливен и Смолян.

Специалистите са
категорични грипната
епидемия се забавя.
За първата седмица от
2020 г. има по-малко
заболели в сравнение
със същия период на
м.г.. Грипна вълна обаче
ще има. Въпреки че
епидемията се забавя,

вече има регистрирани
случаи на усложнения
от грипа. В София три
деца са получили такива. Усложнения има и
при боледували в още
4 града от страната.
Лекарите предупреждават пациентите да
не се самолекуват.
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>>ГАЗПРОМ ПОХВАЛИ
БЪЛГАРИЯ ЗА ТУРСКИ
ПОТОК
„България стана по-активна
в изграждането на система
за транспортиране на газ
за Турски поток в страната
си”, заяви шефът на Газпром
Алексей Милер, цитиран от
РИА Новости.
Припомняме, че в края на м.г.
руският президент Владимир
Путин обяви, че България
умишлено забавя Турския
поток на своята територия,
очевидно под външен натиск.
Тогава той добави, че ако българите не искат да реализират
проект за транспортиране на
газ на своята територия, Русия
ще намери други възможности за транзит на газ през
Южна Европа.
Руският посланик в България
Анатолий Макаров обясни в
средата на декември, че българският премиер Бойко
Борисов му е обещал, че
руският газ ще премине
през България към Сърбия
на 31 май 2020 г.
"Виждаме, че нашите български партньори в момента
работят много по-интензивно
от преди", коментира Милер.
Министърът на енергетиката
Александър Новак изрази
увереност, че България ще
изпълни задълженията си в
това отношение.
"Днес работата е в разгара си,
в голям мащаб. Ние сме уверени, че българските колеги
ще изпълнят задълженията
си и ще изградят своята част",
посочи той.
В същото време президентът
на Сърбия Александър Вучич
заяви, че строителството вече
е завършено в страната му.

НИНОВА: Кризата в Перник и Бобов дол е страшна
„Защо никой не отиде в
Бобов дол и да каже на
хората, че не страдат от
изхвърлянето на боклуците, че си въобразяват
и че това е сценарий?”,
запита лидерът на
БСП Корнелия Нинова
пред bTV. „Да отидат
да кажат на хората в
Перник, Шумен и другите градове, където
няма вода, че те нямат
проблем, че има вода, и

че просто им внушават.
Да не го обясняват
по студията. Да се
изправят пред хората.
Защото ние сме били
там. Знаем техните
тревоги и представляваме техните искания”,
каза още Нинова.
Тя заяви, че ГЕРБ са им
дали още един аргумент
за вот на недоверие освен за кризата с водата
в Перник - вносът на

боклуци, преработката
и изгарянето им и замърсяването на въздуха
вследствие на това.
“Освен че са некомпетентни и проявиха
безхаберие за кризата
с водата и боклука,
умишлено прикриват
информация, опасна
за здравето на българския народ”, посочи
Нинова.
Още - на стр.7
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ДЕПУТАТИТЕ ПРЕДЛАГАТ ПО-ЛЕКИ НАКАЗАНИЯ ЗА ДРОГИРАНИ ШОФЬОРИ
Депутати от управляващото мнозинство
и техни колеги от Воля и ДПС предлагат
да се смекчат наказанията за шофьорите,
хванати с дрога на пътя. По-либералният
режим ще се прилага за водачите, за които е доказано, че наркотикът не е повлиял
на поведението им на пътя, или когато
употребата се установява на базата на
свидетелски показания или със специални разузнавателни средства. Законопроектът за промяна в Наказателния кодекс е
качен на сайта на парламента.
Според НК всяка употреба на наркотици
е престъпление. За разлика от алкохола,
където за престъпление се счита само

шофирането след употребата на алкохол
над 1,2 промила, при наркотиците няма
граница. Самите тестове за дрога отнемат
седмици, а понякога и месеци.
Депутатите предлагат употребата на
наркотици да се установява чрез тест на
слюнката, а след това - с кръвна проба.
"Ако се докаже наличие на наркотично
вещество в слюнката, при това с утвърдените тестери, чиито настройки, специално
предназначени за контрол на шофьори,
показват положителен резултат само в
кратък период след употребата, може да
се приеме, че наркотичното вещество
оказва влияние и върху реакциите на

водача", пишат в мотивите си те.
На практика депутатите са се загрижили
за случаите, в които тестовете за наркотици показват наличие на наркотик, който
обаче е бил употребен преди време.
Предложението подобна употреба да
се доказва чрез всички допустими по
НПК средства - веществени доказателства, свидетелски показания, специални
разузнавателни средства и др., противоречи на идеята този вид деяния да следят
от контролните органи, отговарящи за
безопасността на движението, и наказателното производство да започва след
проверка на пътя.

Топдело на Гешев
увисна в съда
Процесът за помощ на ИД
върнат на прокуратурата

К

лючово дело от визитката
на новия главен прокурор
Иван Гешев с фалстарт
в съда, съобщи Сега. Изданието
се позовава на онлайн съдебните
регистри. Става дума за процеса, рекламиран като дело срещу международна организирана
престъпна група, свързана с финансиране на тероризъм извън
България и използвала метода
"хавала", чрез който парите не се
преместват физически.
Делото беше едно от разследванията, с които Гешев се
отличи като отговарящ за спецпрокуратурата. Тази акция
беше цитирана и когато тогавашният му началник му Сотир
Цацаров го заведе в Хага на среща с президента на Евроджъст
Ладислав Хамран. Припомняме,
че делото е едно от първите в
ЕС с такъв предмет, каза Гешев
преди година, докато се хвалеше
с успешната акция срещу сирийците. Тогава той добави, че системата "хавала" генерира между
100 и 300 млрд. евро.
Две съдебни инстанции обаче намират, че обвинителният

акт има пороци, заради които
трябва да бъде върнат на прокуратурата, става ясно от
определението на Апелативния
спецсъд. Според съдиите Георги
Ушев, Стоян Тонев и Мариета
Неделчева прокуратурата не
е изяснила и как са протичали контактите между подсъдимите и какви конкретно
действия по вменената им
задружна предварителна престъпна дейност е извършвал
всеки от тях, както и какви
цели са преследвали.
Делото е срещу петима сирийци и една българка, които
бяха сред десетките задържани
на 18 януари 2019 г. при мащабна операция на ДАНС, ГДБОП и
спецпрокуратурата в цялата
страна. Като основен организатор на престъпната дейност
разследващите сочат сириец,
пребиваващ в България. Той "е
влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с
лица, за които има информация,
че са свързани с финансиране на
тероризъм и други видове престъпна дейност", твърди държавното обвинение.
Системата "хавала" е обяснена на теория, но не и на практика. В обвинителния акт е
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отделено голямо внимание - описани са смисълът и начинът
на действие, "но липсва изложена фактологична обосновка
с какви точно действия кога и
какви суми са трансферирани" в
други държави, става ясно още
от определението. Твърденията за дейността на двама от
подсъдимите "са твърде общи и
неясни", допълват съдиите. Не
става ясно и как чрез трансфера
на паричните средства в посока
държави от Западна Европа се
финансира ИД. В обвинителния
акт липсват твърдения за дейност на терористична организация в Европа и не е посочено
коя е тя.
Обвиненията на шестимата
са абсолютно еднакви, прокуратурата не твърди, че те са били
в съучастие. Така излиза, че всеки
от тях е пренесъл по 16 млн. лв.
и е прекарвал автомобили към
Сирия. Това обаче влиза в противоречие с обстоятелствената
част на обвинителния акт и
подсъдимите не могат да разберат обвинението и да организират адекватно защитата си,
пише съдът. Според апелативните съдии за всеки обвинен прокуратурата трябва да посочи
конкретно какви суми са е пренесъл и началната и крайната
точка на пренасянето им.

Близки на
Ценко Чоков
заклаха
зверски
18-годишно
момиче в
Галиче
Приближени на
скандалния бивш
кмет на Галиче Ценко
Чоков братовчеди са
задържани за жестоко
убийство на 18-годишно момиче във врачанското село. Андреа бе
намерена в ромската
махала на селото голо,
пребито и с прерязано гърло в двора на
къщата, в която живее.
Според първоначални данни преди да
бъде убита Андреа
е била изнасилена.
Двамата заподозрени
са известни като приближени на бившия
кмет Ценко Чоков и с
честите си изцепки,
които съпътстват техните сбирки. Според
местните братовчедите от циганската
махала са заклети наркомани. Преди година
двамата нападнали
и пребили до смърт
с камъни клошар от
селото, в досието си
имат и нападение
над полицай. Единият
от тях 17-годишният
Аксел Олеков вече е
признал вината си.
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Изпуснахме срока за
спасяване на ТЕЦ-овете си,
в пъти ще скачат цените
Поне 10 000 енергетици
остават без работа,
но правителството
няма стратегия нито
за сектора, нито
за потребителите,
нито за бъдещите
съкратени
„Всички срокове за предоговаряне на изключения за въглищните централи у нас са
пропуснати“, заяви в коментар по темата за бъдещето
на комплекса Марица изток с
неговите 3 ТЕЦ-а енергийният експерт и член на Стратегическия съвет към президента Еленко Божков. По
думите на бившия член на
КЕВР и ексдепутат липсата
на действия от страна на
правителството в най-голяма степен засяга бъдещето
на държавния ТЕЦ Марица изток 2, предаде БНР.
Напомняме, че както 19 минути неведнъж е писал, но за
съжаление без резултат от
страна на правителствата
Борисов 1,2 и 3, още от 2011
г., при ресорен министър
тогава Трайчо Трайков, в
Европейския съюз започна
надлъгването по темата.
За разлика от нас, които
ще окастрим целия сектор,
а с това е повече от 10 000
работни места, Полша договори почти изцяло запазването на своя въгледобив
и ТЕЦ-овете на неговата
основа. Много други европейски страни също успяха да
постигнат изгодни за тях
условия. Даже такива, където партиите на зелените
или са силни, или дори участват в управленията.
Напомняме, че през по-

следните 5 години и 4 месеца
енергиен министър е счетоводителката Теменужка
Петкова, която веднъж вече
с основание, поради лична обвързаност с крупния производител на ток от ВЕИ Гинка
Върбакова, подаде оставка,
премиерът я прие, но после я
върна на работа.
Тя и до момента не е дала
на правителството и обществото стратегия не само за
енергетиците и какво те ще
правят при предстоящото
съвсем скорошно затваряне
на ТЕЦ-овете, но и как ще
бъде закрепен електробалансът на страната. Всеизвестен факт е, че и сега
той е проблемен, като дър-

жавата плаща 60 млн. лв.
годишно от нашите пари на
данъкоплатци за несъществуващ „студен резерв“ на
ДПС-олигарсите Ахмед Доган
и Христо Ковачки.
Напомняме, че само допреди
10 години България беше найголемият износител на ток
в региона, от което печелеше
стотици милиони евро годишно. Вече отива към ситуация
на крупен вносител и то от
страни, на които до вчера
продаваше електричество.
По-важното, което министърът не казва е какво превръщането на страната от
износител във вносител на
ток, с колко това ще струва
на гражданите под форма-
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та на многократно увеличение на цената на тока. Наблюдавайки
повишаването
на цените за бизнеса след
наложената от Теменужка
Петрова либерализация, личи
качването на котировките
до най-високите в ЕС. При положение, че преди въвеждането на скандалната промяна
министърът убеждаваше, че
всъщност щяло да има намаление на цените, а 19 минути
прогнозира 30-50% ръст. Който, уви, значително бе надминат в реалността.
Всякакви възможни буфери
са елиминирани, като Българският енергиен холдинг
затъна през последните 3 години в многомилиардни дългове под вещото управление
на кабинетите Борисов 2 и
3. Отпадането на транзита
на 13 млрд.куб. м газ за Турция,
заменен от нищожните 3,5
млрд. кубика, които пренасяме за Гърция и Македония ще
лиши от печалба една от найважните му съставни части
– Булгатрансгаз. Който осигурява жизнеспособността на
Булгаргаз холдинг, от 100 млн.
долара годишно. А с това - от
шанса да субсидира, както 30
г. досега топлофикационните
дружества в София и на Ковачки в страната.
В разговора по БНР Божков
сподели мнението си за газовите проекти, които трябва да
бъдат реализирани на територията на страната, както
и необходимостта от втора
атомна електроцентрала у нас.
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РАЙКМЕТЪТ НА КР. СЕЛО НЕ ЗАБЕЛЯЗВА ДУПКИТЕ НА СОФ. ВОДА
5 ДНИ РАЙОННИЯТ КМЕТ
НА КРЕСНО СЕЛО – КМЕТ
НА ПРОМЯНАТА, НЕ ВЗЕМА НИКАКВИ МЕРКИ ЗА
ЗАПЪВАНЕТО НА ДУПКИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЕДНО
ОТ НАЙ-НАПРЕГНАТИТЕ
КРЪСТОВИЩА В РАЙОНА,
ОБРАЗУВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА
ВОДА. ДРУЖЕСТВОТО
ПО СВОЯ ОТВРАТИТЕЛНА
ТРАДИЦИЯ ГИ Е ПОСИПАЛО САМО С ЧАКЪЛ,
КОЕТО ПРИ ДЪЖДОВЕТЕ,
СНЕГОВЕТЕ И ВЯТЪРА
ОСИГУРЯВА ПОКРИТИЕ САМО ВРЕМЕННО.
НУЖНО Е ПОЛАГАНЕ НА
АСФАЛТ. ТОВА Е ОСОБЕНО СПЕШНО НА ЪГЪЛА
НА БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И
УЛ. ДОЙРАН, КЪДЕТО СЕ
ПРАВЯТ МАНЕВРИ ВЪВ

ВСИЧКИ ПОСОКИ И БЕЗ
ДРУГО ПОЛОЖЕНИЕТО
Е ДОСТА НЕВРАЛГИЧНО,
ОСОБЕНО СЛЕД ПУСКАНЕТО НА ОБНОВЕНОТО
СЪСЕДНО КРЪСТОВИЩЕ НА БУЛЕВАРДА – С
БУЛ. ЦАР БОРИС ТРЕТИ.
ПОДОБНА Е СИТУАЦИЯТА
НА КРЪСТОВИЩЕТО НА

УЛ. НЕВЕСТИНА СКАЛА И
УЛ. ПОДУЕВО В БОРОВО.
ОСВЕН ДУМИ, ТРЯБВА
И РАБОТА! ДУПКИТЕ ПО
КВАРТАЛИТЕ СА РАБОТА
НА РАЙОННИТЕ КМЕТОВЕ. ВКЛЮЧИТЕЛНО И „НА
ПРОМЯНАТА“, КАКЪВТО Е
СЛУЧАЯТ С ДАМАТА, НАЧЕЛО НА КРАСНО СЕЛО.

С над 1,5 тона намаляват ФПЧ
с монтирането на 84 филтъра
в София
До края на
годината ще
станат 1000 –
намаляват
80% вредните
емисии
„Над 100 филтъра на комини са монтирани досега
в София, като само през последния месец са поставени
над 84 такива устройства.
С всеки монтиран филтър

се намаляват емисиите с
около 80%, или изразено от
досега монтираните филтри резултатът е намаляване на емисиите на ФПЧ
от битово отопление в раз-

мер на повече от тон и половина“, обяви зам.-кметът
по екология Йоана Христова
по време на проверка в район Красна поляна, който е
един от най-замърсяващите

в целия милионен град.
„До края на 2021 година предстои филтрите да
станат 1000. А след това
имаме допълнителна възможност за още 1000 до
края на 2023 г.“ – каза още
Христова.
Тя уточни, че устройствата се монтират в район Красна поляна и Слатина, а желаещите могат да
подават заявление в районната администрация. Това
е допълваща мярка към дейностите на Столичната
община за намаляване замърсяването на въздуха от
битово отопление.

Установиха нерегламентирано горене на отпадъци в Подуяне и Триадица
Екипи на Столичния инспекторат са установили нерегламентирано изгаряне на боклуци и
са съставили два акта. Те са за
горене на отпадъчни материали на територията на район
Подуяне на ул. Резбарска и
ул.Пасарелски язовир. Съставен е и 1 акт за изгаряне на

отпадъци с цел отопление в
район Триадица. Проверките,
които извършва Столичен
инспекторат, целят установяване на замърсяване на въздуха с
прахови частици от нерегламентирано изгаряне и източници
на замърсяване от строителни
обекти, автосервизи, пунктове

за смяна на гуми, площадки за
изкупуване на отпадъци, цехове
за производство на мебели. При
проверки на строителни обекти
са съставени 3 акта за напускане
на строителни площадки от
строителна техника със замърсена ходова част и без чергила.
Наложени са и 5 глоби на ав-

тосервизи и пунктове за смяна
на гуми. От началото на месеца
екипите на Столичен инспекторат са съставили 18 акта и са
направили над 200 проверки.
Напомняме, че горенето на
отпадъци по нерегламентиран
начин е основният замърсител
на въздуха в София.
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П Перник без капка
до 2 седмици
ерник
има вода
за 2 седмици,
максимум за 20
дни. Точно около
планираните
за
25-и януари протести ще бъде пикът
на кризата. След
това няма да има
режим,
защото
няма да е останала и капка. Още в
следващите дни, понеже в момента се
изтича от дъното
на язовир Студена,
областният град на
16 км от София ще
пие предимно утайката. Информацията на 19 минути
беше засечена от 2
независими един от
друг
политически
източника.
В тези срокове
няма да бъде възможно захранването с достатъчно
количество
вода
откъдето и да
било. Сега откритите новоизползваеми източници
няма как да снабдят дори при минимално потребление
цялото население,
евентуално
само
ще могат да дадат
супер малко количество на отделни
малки махали.
Каквито и арести
да бъдат осъщест-

Не режим, никаква вода няма да
има в областния център на 16 км
от София
вени, а наред е министърът на регионалното развитие
Петя
Аврамова
като принципал на
причинилото кри-

зата с бездействието си местно
ВиК дружество, те
няма да напълнят
чешмите с вода.
Няма вече да може

Шеф на младежкия ГЕРБ оглави ВиК
в града, което е и във фалит
Тоталната управленска неадекватност
на властта лъсна
със страшна сила,
след като калинка и
поредно политическо
назначение, вместо експерт оглави
местното ВиК дружество. Шеф на младежката структура на
ГЕРБ град Радомир

Борислав Иванов
оглави скандалното
пернишко държавно
предприятие по водопровод и канаизация,
съобщи zaPernik.com.
Днес, на заседание на
Асоцияцията на „ВиК“
името му е гласувано
да бъде новият шеф на
водното дружество.
Борислав Иванов ще

бъде директор на мястото на Иван Витанов
– Сушата.
ВиК е пред фалит. Дружеството не плаща заплати, няма работници, масово напускат
и малкото останали
служители.
Борислав Иванов
работил до момента в
помпена станция.

да помага и контролирането от полицията на основните активисти на
местните протести, които досега
бяха омиротворявани чрез мека сила.
Както екоминистърът Нено Димов, който вече бе
задържан, така и
Аврамова имат информация още от
октомври 2018 г. за
настъпващата катастрофа. Въпреки
възможностите за
цялото това време
да спрат промишленото използване
на питейна вода за
населението и да

осигурят алтернативни
източници
– например от язовира край Земен, те
са бездействали съвършено престъпно.
Което няма как да
не е било мотивирано и по друг начин от заинтересованите олигарси.
Проблемът е, че
същите са помагали за кампаниите
не само на ГЕРБ, но
и на новия кмет на
града.
Настъпващият
грип създава опасност от развитие
на остри епидемии в областния
център, а близостта му със
София прави още
по-страшна заплахата, предупреждават лекарите.
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Съдят Джей Ло за
$40 милиона
Дженифър Лопес продължава да си
навлича неприятности покрай лентата Да
свалиш Уолстрийт. Този път продуцентската й компания е на прицел. Жената,
вдъхновила героинята на Лопес Рамона
във филма, ги съди за 40 милиона долара.
В съдебни документи Саманта Барбаш
твърди, че продуцентите се свързали с нея
преди да започнат работа по филма, който
е по личната й история, но не получили
съгласието й нито тя да бъде изобразена
на екран, нито да използват перипетите
й за основа в сюжета. Във филма героинята на Джей Ло произвежда и използва
незаконни вещества в собствения си дом,
където живее с детето си. Саманта заяви,
че това е абсолютно невярно.
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РИЧАРД МАРКС ИДВА ОТНОВО У НАС
Десет години след първия си концерт в София, Ричард Маркс
отново ще зарадва своите почитатели в България. На 28
март в първа зала на НДК, популярният изпълнител, текстописец и продуцент ще представи своята соло-акустична програма с хитовете си Hazard, Should`ve Known Better,
Right Here Waiting, Now and Forever. Роденият в Чикаго изпълнител има над 30 милиона продадени албума по света,
като се започне от едноименния дебют с топ 5 сингъла. През
2010 г. той издаде албум с най-големите хитове - Stories To Tell.

Иво Аръков
снима със
Салма Хайек

А
НИКИ
ИЛИЕВ
СТАВА
ОТЕЦ
ЕРЕДИЯ
Ники Илиев, след десет
години отсъствие от
театъра, се завръща
на сцената в ролята на
йезуитския свещеник
отец Ередия от Осъдени души по Димитър
Димов. Постановката
е на Шуменския театър. В последните години името на Илиев се
спряга все по-често като режисьор, но този път в театъра ще е
отново актьор. А за режисурата отговаря баща му Бойко Илиев.
Премиерата на спектакъла ще в София ще е на 12 февруари на
сцената на Нов театър НДК. Той не е единствената звезда, която
се появява в новата постановка. Елена Петрова се превъплъщава
в главната женска роля на Фани Хорн, а Любомир Ковачев играе
другата мъжка роля на д-р Жак Мюрие.

ктьорът и тв водещ
Иво Аръков може да се
похвали с поредно участие в чуждестранна продукция. Той застана пред обектива за холивудската лента
Бодигард на жената на убиеца, в която главните роли
са поверени на Райън Рейнолдс, Самюел Джаксън и
Салма Хайек. Снимките към
първата част - Бодигард на
убиеца, която излезе на екран през 2017 г., се осъществиха в България. За продължението от екипа заложиха

Н
на друга основна локация –
Хърватия.Към новия филм
все пак са заснети и няколко
сцени в киноцентър Бояна.
Една от тях е именно с Иво,
съобщава агенция Монитор.
За последно Аръков се снима в
турската криминална драма
Сблъсък, в която си партнира
с Къванч Татлъту. Предстои
и стартът на сериалът Съни
бийч по бТВ, който е с негово
участие. С роли в романтичната комедия се разписват
още Бойко Кръстанов, Явор
Бахаров и Лидия Инджова.

Радост Георгиева:
“Да запазиш
частица от
Калоферския дух
на Йордановден
– безгранична
радост!”. Празникът
мина, но малцина
са тези, които се
потопиха в ледените
води на Тунджа
и взеха Божията
благословия върху
себе си. Успешна
2020!!!

овият
драматичен
сериал
Ягодова луна тръгва в ефир през пролетта по Нова.
Той е посветен на
пожарникарите.
Продукцията
ще
впечатли
зрителите с внушителното пресъздаване
на автентични ситуации от пожарникарската
професия, напрегнати
екшън сцени, каскади и пиро-експлозии, специални
ефекти и заплетен
сюжет. За първи
път български сериал ще представи
толкова голям обем
от компютърно генерирани образи и
звезден каст, които включва едни
от най-изявените
български актьори. В главните роли
се превъплъщават
Асен
Блатечки,
Александър Сано,
Радина
Боршош,
Христо Мутафчиев, Деян Донков
и Стефка Янорова. Сценарият е
дело на Милена
Фучеджиева и Елена Иванова, а режисьори са Зоран
Петровски, Асен
Блатечки и Димитър Гочев.

Сериалът
Ягодова луна
тръгва през
пролетта

www.19min.bg
show@19min.bg
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МЕГАН ЩЕ ОЗВУЧАВА ФИЛМИ
НА ДИСНИ
Меган Маркъл е
подписала договор
за озвучаване на
анимационни филми
с Дисни. Херцогинята на Съсекс е записала гласа си преди 6-седмичната
ваканция с принц Хари. В замяна на ангажимента,
компанията на Боб Айгър ще дари щедра сума на
благотворителната фондация в защита на слоновете, която работи за опазването на животните от
бракониери. Уговорката на Меган с Дисни е показател за евентуалните бъдещи планове на кралската
снаха – тя вероятно ще се възползва от статуса си, за да
помогне на различни благотворителни организации.
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ВРЕМЕ

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

Напрегнат ден очаква Овните.
Раците ще останат удовлетворени
от свършеното, ако успеят да
организират добре множеството
си ангажименти. Девите намират
решение на въпрос, който от отдавна
владее мислите им. Скорпионите
навлизат в период на стабилизация.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Предстои ви
напрегнат
работен ден,
в който ще ви
се налага да се справяте
с какви ли не ситуации,
особено ако работата ви
е свързана с непрекъснат контакт с хора.

Възможно е
днес да ви се
струва, че няма
да се справите
с всичките си задачи. Ако
съумеете да организирате
добре ангажиментите си и
да работите задълбочено, ще
останете удовлетворени от
свършеното.

Създавате добри
взаимоотношения с хората от
обкръжението Ви
и това помага да разширите
обхвата на интересите си.
Ще спечелите, ако запазите
позициите си, независимо
от трудностите и подготвите
следващите си изяви.

Взаимоотношенията с
партньори ви
се нуждаят от
обновяване, ако не искате да загубите интереса
му. За това си наложете
да сте по-търпеливи и да
не изтъквате заслугите
си за щяло и нещяло.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

На работното
място ще се отличавате с високата
си компетентност
и това ще ви издигне в
йерархията. Притесненията
ви, свързани с присъствието или отсъствието на определена тема в днешните
преговори ще ви мобилизират да сте подготвени за
всякаква развръзка.

Навлизате в
период на
стабилизация
в материален
и емоционален план.
Очакванията Ви ще бъдат
надхвърлени и това ще
Ви мотивира да дадете
повече от себе си.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Намирате решение на въпрос,
който отдавна
владее мислите
ви. За предпочитане е да
работите самостоятелно.
Намесата на други хора
може само да обърка
плановете ви. Ще успеете
да се възползвате от определен факт.

Ще загърбите
старото и ненужно притеснение и с нови
сили ще се отдадете на
приоритетите си. Нова
работа или друга промяна ще ви направи по-старателни и общителни, от
което ще спечелите.

Ще преодолеете финансови и
други възникващи ограничения, които възпираха
работата ви по текущ
проект с помощта на
влиятелни познанства и
най-вече благодарение
на находчивостта си.
Близнаци

Посветете се
на кариерата
си, там е вашата
сила днес. Дайте преднина на организираността и дисциплинираността си. Успех за
всеки работодател е да
има такъв човек като вас
в екипа си.

Дева

времето
Днес времето ще
бъде предимно слънчево. Минималната
температура ще
бъде -5°, а максималната 12°

Усмихнете се на
утрото и започнете с делата,
които планирате
за днес. Ще Ви се наложи
да останете чужди на изкушенията, ако действително имате намерение
да отхвърлите всичко, с
което се ангажирате.

Стрелец

Предстои ви
успешен ден в
делови план.
Ще ви споходят
финансови придобивки,
но по-ценното за вас е
успокоението, на което
ще се радвате. То е предпоставка за професионален просперитет.

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: 10о

min: -2о max: 6о

Варна

min: 0о max: 11о

Велико Търново

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 0°, а
максималната 10°.

min: -3о max: 7о

min: -4о max: 8о

В Перник ще има променлива облачност. Минималната температура ще
бъде -4°, а максималната 7°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

МИЛЕНА САВОВА

Риби

София

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

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде
-3°, а максималната 7°.

Във Варна ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 0°, а
максималната 11°.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: -1о max: 9о
min: -4о max: 7о

min: 0о max: 10о
Сандански

Кърджали

min: -2о max: 8о

min: -1о max: 8о

www.19min.bg

СВЯТ

С

лед 3 и половина часа преговори в Кремъл
лидерите на
Русия и Германия постигнаха твърдо споразумение да отстояват против волята
на САЩ своя общ газов
проект Северен поток
2 и ядрената сделка с
Иран. Това е основното, за което двамата
се разбраха, минавайки от немски на руски
език и обратно по време на първото посещение на канцлера в Москва за петилетка.
„По-добре да говорим един с друг, отколкото един за друг“,
започна срещата със
стария си познайник
федералният канцлер.
Тя подчерта, че „очаквала с нетърпение срещата“.
„Санкциите са неправилен път Северен
поток 2 е правилен
проект“, категорична
беше Меркел пред медиите на общата пресконференция след срещите на 4 очи с Путин
и на 8 – на лидерите в
компанията на външните министри на Германия и Русия. Путин
заяви, че Москва сама
ще довърши газопровода, което според него
ще забави пускането
му, предвидено за началото на тази година до
края на 2020 г. или „найкъсно до първото тримесечие на 2021 г“.
Меркел добави, че Путин я е информирал за
въвеждането в експлоатация на газопровода
Турски поток и изрази
задоволството си от
продължаването
на
транзита на руски газ
през Украйна.
По положението в бившата съветска република се изказа Путин,
който подчерта, че
Русия и Германия категорично се обръщат
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Лидерите тон в тон

Путин и Меркел
не се отказват
от Сев. поток 2
и ядрената
сделка с Иран
към Киев да изпълнява
в пълна степен Минските споразумения на
постоянна, а не на временна база.
По-голямо внимание
световните медии отделят на единната
позиция на Москва и
Берлин по най-горещите теми от международния
дневен
ред. Въпреки подчертаното в последното
тв обръщение на американския президент
Тръмп желание на САЩ
Германия и Русия до
последват примера му
и да излязат от ядре-

ната сделка с Иран,
двете държави нямат
подобно
намерение.
Защото смятат, че
това ще изправи света пред огромен риск
за липса на контрол
върху този вид оръжия,
които се разработват
не само от Техеран, но
и от други държави в
региона. Нещо повече
– страните се обявяват за по-бързо задействане на системата
за международни разплащания на Иран,
която според сделката вече трябваше да
е задействана.

Обща е позицията и
по положението в Либия. Германия и Русия,
която наложи на почти превзелия столицата Триполи ген. Хафтар да спре похода си,
са за мирно решаване
на конфликта в страната. Москва прави
още по-голяма крачка:
тя ще съдейства за
исканата от Берлин
още от миналата година международна
конференция, която
да се проведе не къде
да е, а именно в немската столица Либия.
Което се оценява от

наблюдателите като
силен ход на Меркел
и нейно предимство
пред другите претендиращи за лидерство
в ЕС Франция и Италия, които също се
стремят да бъдат
играчи в урегулирането на гражданската
война. Немското първенство пред другите
две водещи икономики
и държави в Съюза е гарантирано от Путин.
Той, разбира се, не
пропусна в отговор на
въпрос има ли руски наемници, които участват на страната на
Киринайка в конфликта, да подчертае, че
няма представители
на руската държава. С което не отрече
включването на частни армии. По-важното
според него е обаче изтеглянето на ислямски терористи от
Идлиб – последния анклав на терористите
от ИД в Сирия, който
Путин и Асад се опитват да превземат, и
пренасочването им на
фронта в Либия под
знамената на международното признатото правителство.
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Късметлия от Родопите спечели
200 000 лева от играта “Еврошанс”

числа се появиха на монитора, направо полудях и буквално онемях от
вълнение. Няколко пъти проверявах
талона, за да се убедя в печалбата
си.“, разказва с радост Билял.
ПЕЧАЛБАТА СЕ ПАДА В ПУНКТ НА “ЕВРОБЕТ” В СЕЛО МОСТ Щастливецът завършва висшето си
апознайте се с Билял Яхяоглу,
образование в чужбина, където жикойто спечели впечатляващата
вее дълги години, но силната връзка
сума от 200 000 лева в играта
със семейството и родното му място
„Еврошанс“! Знаменателното събисе оказват притегателната сила,
тие се случва навръх Йордановден
която го връща отново в България.
в една от най-късметлийските точки
И сега, години по-късно, той има
на „Евробет“ – родопското село
шанса да държи в ръцете си чек на
Мост.
„Еврошанс“, на който е изписана
39-годишният Билял се отбива
сумата от 200 000 лева.
в местния пункт на „Евробет“ с
„Пожелавам на всички да изпитат
някакво „шесто чувство“. Той има
подобна тръпка и дори да ме задмистранното усещане, че точно днес
нат с по-големи успехи. На играчите
ще спечели. И решава да пробва
на „Евробет“ желая най-много здраве
късмета си с талон в играта „Еврои късмет!“, завършва щастливият
шанс“. Залага на 10 случайно избраБилял.
ни числа, които 5 минути по-късно
Тегленията на играта „Еврошанс“
му носят шестцифреното щастие.
можете да следите в пунктовете на
„В първия момент, когато всички 10
„Евробет“ и на eurobet.bg.

З

Кобрата и Джошуа може
да се бият в Истанбул?
Мачът между Кубрат Пулев и Антъни
Джошуа за световната титла по бокс
може да бъде съвсем
близо до България. Истанбул е сред трите
най-вероятни града
да приемат двубоя,
който ще определи
шампиона в тежката категория, версия Международната
боксова
федерация
(IBF). Новината съобщи
мениджърът
на Кобрата Ивайло
Гоцев, цитиран от
Марица.
Другите две възможности са Лондон
и столицата на Саудитска Арабия Рияд.
„Истанбул е много
добро място за мача,
защото съм сигурен,
че ще дойдат хиляди
българи да подкрепят
Кубрат. Градът разполага със стадиони,
които да поберат
десетките
хиляди,

Щабовете на двамата
боксьори трябва да се
разберат за мача им
до 31-и януари
които ще искат да
гледат битката. Започнали сме преговорите. Всичко зависи
от условията. Ще
се огранича да кажа
само, че шансовете
мачът Пулев - Джошуа да е в Истанбул

са доста големи“, разкри Гоцев.
Двамата боксьори трябва да се разберат за мача помежду си до края на
този месец, съобщиха пък от Международната боксова фе-

дерация IBF. Както
е известно, българинът е задължителен
претендент за пояса
в тежка категория
на тази организация.
По информация на
Скай Спортс двамата боксьори и техните представители
вече преговарят за
мача, но са поискали
повече време, за да
постигнат споразумение.
“Беше ни казано, че
щабовете на Пулев
и Джошуа са поискали крайният срок да
бъде удължен до 31
януари”, заяви говорителят на IBF.
“Разговорите текат в момента и
всички страни следват своя план. Ако
нещата се получат,
до няколко седмици
може да приключим”,
коментира промоутърът на Джошуа
Еди Хърн.

Кикбокс звездата Рико
Верхувен бе гост на хотел
Маринела

Голямата кикбокс
звезда Рико Верхувен бе гост на
хотел Маринела в
София. Шамионът в тежка категория
на най-елитната професионална
кикбокс организация в света Glory
пристигна у нас за снимките на
филм. Човекът, победил на два
пъти Бадр Хари, публикува видео
от фитнес зала в София с послание
към последователите си. „Преди
началото на този исторически ден
в София, България… не забравяйте
основите си – вложете труд!“, каза
шампионът във видео обръщението си. Малко по-късно сподели видео от декор в кино център Бояна.
Верхувен има три филма зад гърба си.
30-годишният боец е активен състезател в кикбокса от далечната 2004 г. Той
има в актива си има 66 професионални
битки, а в 56 от случаите е излизал от
тях като победител.
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Най-евтин и най-уреден пазар в
София е Красно село
Красно село е най-евтиният пазар, показа сравнително проучване на 19 минути. Освен това, той
е и най-уреденият пазар в София,
като се почне от паркинга за 200
автомобила от едната страна
и се свърши до новата автобусна спирка точно на входа му от
другата страна на тържището,
мине се през обновената обществена тоалетна и всички други инфраструктури. Голямото му богатство обаче е изключителното
многообразие. Освен плодовете и
зеленчуците, които открай време
се продават там, пазарът Красно село вече събира под покрива си
НЯКОЛКО ЩАНДА И МАГАЗИНА ЗА ФЕРМЕРСКИ ПРОДУКТИ
С НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО

Има и за млечни, и за местни
продукти от частни стопанства, където се работи по всички европейски норми и продукцията е еко-,био- и органична, а
цените са твърде добри и много
привлекателни. От месните на
място се приготвят и скара и
други топли храни, които заетите домакини спокойно могат да
вземат на път към дома или пък
мъжете им по този начин да ги
отменят в кухнята.
На място се пекат и много
от продуктите на щандовете
и в търговските обекти за тестестени изделия, разположени
на пазара. Хит е кулинарният
павилион за италиански и други европейски специалитети на
певицата Камелия Воче, за който пишем отделно, но е важно
да се знае, че там винаги може
да се намери прясна, приготвена на място паста, сладкиши, торти и всичко е на високо

La Delizia, където готви и обслужва звезда
Звездата от ВИП Брадър и една от жените с най-красив глас на българската попсцена Камелия
Воче, след като издаде готварска книга, отвори и павилион, където сама приготвя храна в
самото начало на покритата част на пазара Красно село, ако идвате откъм бул. Гоце Делчев.
И, ако имате късмет като нас, сама и продава своята направена пред очите ви продукция. От
различни видове домашна лазаня през друга прясна паста и до прекрасните типично италиански и европейски сладкиши – има и еклери, има дори и толкова трудоемкия баварски крем,
а също чудесни торти, радват окото на почитателите на този вид кухня. Добрата новина е, че
както всичко на пазара Красно село, и нейните кулинарни творения са на достъпни цени.

ниво, но при приемливи цени.
СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ЗА
РЕДИЦАТА ПАВИЛИОНИ ЗА
ТУРШИИ

и други мариновани продукти
– от маслини през зеле до бамя,
които събират голям интерес
от страна на клиентите, макар
да са разположени извън централната покрита част на пазара
– намират се вляво от нея, ако
тръгвате от входа откъм бул.
Гоце Делчев. На Красно село има и
най-голямо разнообразие на рибно
предлагане в цяла София, което
също е важно да се знае.
На пазара могат да се намерят
също дрехи, обувки и техника, битова химия и още ред стоки, но
много е важно, че не са забравени
и книгите. Тръгнали от новата
спирка, направена след преобразяването на кръстовището на бул.
Гоце Делчев с бул. Цар Борис Трети, това е първият търговски
обект, пред който се изправяте.
Там не само могат да се купят
книги и учебници, но също така
е възможно да се дадат стари,
срещу които да се вземят добри
пари.
Още книги може да се открият
в съседство с цветята, които са
изместени в по-новия търговски
център, намиращ се зад старата
и вече нефункционираща автобусна спирка в посока бул. България.
Той също е част от пазара и двете площи са разделени от малка
и ремонтирана улица. Зоната е
покрита, осигурява сухо и защитено от ветрове място в сняг,
дъжд и студ, и е много приветлива, разкрасявана е от свежия
колорит на изложените флорални
композиции.

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
05.40 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 Вяра и общество с Горан
Благоев /п/
13.30 Бай Ганьо тръгва по Европа
/95г. от рождението на
Георги Калоянчев/ 4-сериен
тв филм/България, 1991г./,
1 епизод, режисьор Иван
Ничев, в ролите: Георги
Калоянчев, Стоян Алексиев,
Емил Котев и др.
14.05 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен филм
14.50 Сид - дете на науката 2
анимационен филм
15.15 Гимназия „Черна дупка“
тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв
филм /53 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Българският
гений, удивил света /2 част/
22.00 Телевизионен театър:
Хъшове сериен тв филм /2
серия/
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Законът на Дойл 6 тв филм
/5 епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца тв
филм /53 епизод/п/
03.15 Малки истории /п/
04.15 Законът на Дойл 6 тв филм
/5 епизод/п/ (12)
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.3 еп.1
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
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ТВ ПРОГРАМА
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова любов“
- сериал, еп.25
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.48
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.3 еп.8
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.46
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ сериал, с.2 еп.3
21.30 Премиера: „Вътрешен човек“
- сериал, еп.64
22.30 „Медичите“ - сериал, с.2
еп.8
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Мъртва точка“ - сериал,
с.4 еп.4
01.00 „Стрелата“ - сериал, с.6
еп.21
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед“ /п./
04.10 „Cool...T“ /п./ - лайфстайл
предаване
04.50 „Втори шанс“ - сериал, еп.27
NOVA
05.20 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 5 /п/
05.30 „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“ (премиера) 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 „Кошмари в кухнята“ риалити
22.00 „Хавай 5-0“ - сериен филм,
сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 6
00.30 „Нощна смяна“ - сериен
филм, сезон 3
01.30 „Завинаги свързани“ сериен филм
02.30 „Слънце и луна“ - сериен
филм
KINO NOVA
06.00 “Касъл” - сериал, сезон 7 /п/
06.50 “Голямото сърце на Лъки”
- комедия с уч. на Наташа
Хенстридж, Хари Хамлин,
Антони Лемке и др. /п/
08.50 “Коледен танц” - романтичен филм с уч. на Андрю
Маккарти, Мишел Нолдън,
Стефани Ан Милс и др. /п/
11.00 “Касъл” - сериал, сезон 7
12.00 “Отмъщението” - сериал,
сезон 4
13.00 “Враг номер едно” - трилър
с уч. на Крис Прат, Джесика
Частейн, Кайл Чандлър,

Джейсън Кларк, Джоел
Едгъртън и др. /п/
16.30 “Жива стомана” - екшън с
уч. на Хю Джакман, Кевин
Дюранд, Хоуп Дейвис,
Джеймс Ребхорн, Антъни
Маки, Еванджелин Лили
и др. /п/
19.00 “София - Ден и Нощ” риалити сериал
20.00 “От местопрестъплението:
Маями” - сериал, сезон 5
21.00 “Трансформърс: Отмъщението” - екшън с уч. на Шая
Лебьоф, Мегън Фокс, Джош
Дюамел, Тайрийз Гибсън,
Джон Туртуро, Кевин Дън
и др.
00.00 “От местопрестъплението:
Маями” - сериал, сезон
5 /п/
01.00 “Жертва на спасение” криминален филм с уч.
на Кейси Афлек, Морган
Фрийман, Мишел Монаган,
Ед Харис, Ейми Райън,
Тайтъс Уеливър, Джон
Аштън, Ейми
Diema
06.00 „Драга фамилия“ - сериал,
сезон 3
07.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 6 /п/
08.00 „Кобра 11: Обади се!“ сериал, сезон 15 /п/
09.20 „Да се посмеем“
10.00 „Комисар Рекс“ - сериал,
сезон 12 /п/
11.00 „Военни престъпления“ сериал, сезон 10 /п/
12.00 „Пожарникарите от Чикаго“
- сериал, сезон 7 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“- сериал, сезон 7
14.00 „Кобра 11: Обади се!“ сериал, сезон 15
15.00 „Комисар Рекс“ - сериал,
сезон 12
16.00 „Женени с деца“ - сериал,
сезон 8, 2 епизода
17.00 „Горският воин“ - екшънкомедия с уч. на Чък Норис,
Тери Кисър, Макс Гейл,
Роско Лий Брауни и др. /п/
19.00 „Военни престъпления“ сериал, сезон 10
20.00 „Скорпион“ - сериал, сезон 1
21.00 „Пожарникарите от Чикаго“
(премиера) - сериал,
сезон 7
22.00 „Мачете убива“ - екшън
с уч. на Дани Трехо, Мел
Гибсън, Антонио Бандерас,
Амбър Хърд, Мишел Родригес, София Вергара, Чарли
Шийн, Лейди Гага, Демиан
Бичир и др.
00.10 „Скорпион“ - сериал, сезон
1 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/
FOX
06.00 Следващият топмодел на
Америка - 22 сезон, еп. 12
06.45 Д-р Зоуи Харт - трети сезон,
еп. 19
07.45 Отчаяни съпруги - втори
сезон, еп. 13
08.40 Американска съпруга, еп. 12
09.05 Американска съпруга, еп. 13
09.35 Как се запознах с майка ви девети сезон, еп. 19
10.00 Как се запознах с майка ви девети сезон, еп. 20
10.30 Специализантът, еп. 23
11.30 Сладки неприятности, еп. 9
12.25 Раздялата, еп. 1
14.35 Нови в квартала - трети
сезон, еп. 9
15.10 Д-р Зоуи Харт - трети сезон,
еп. 20
16.05 Нови в квартала - трети

сезон, еп. 11
16.30 Нови в квартала - трети
сезон, еп. 12
17.05 Как се запознах с майка ви девети сезон, еп. 21
17.30 Как се запознах с майка ви девети сезон, еп. 22
18.00 Американска съпруга,
еп. 14
18.30 Американска съпруга,
еп. 15
19.00 Отчаяни съпруги - втори
сезон, еп. 14
20.00 Станция 19 - първи сезон,
еп. 1
21.00 Лекарите от Чикаго - втори
сезон, еп. 20
22.00 Дръзки момичета, еп. 6
22.55 Сладки неприятности, еп. 10
23.50 Д-р Зоуи Харт - трети сезон,
еп. 20
00.50 Нови в квартала - трети
сезон, еп. 11
01.15 Нови в квартала - трети
сезон, еп. 12
01.50 Американска съпруга,
еп. 14
02.15 Американска съпруга,
еп. 15
02.40 Отчаяни съпруги - втори
сезон, еп. 14
03.30 Станция 19 - първи сезон,
еп. 1
04.20 Следващият топмодел на
Америка - 22 сезон, еп. 12
Foxcrime
05.15 Инстинкт - втори сезон,
еп. 3
06.00 Тандем, еп. 3
06.50 Каин, еп. 2
08.05 Частни детективи - втори
сезон, еп. 18
09.00 Убийства в Мидсъмър седми сезон, еп. 3
10.55 Хароу, еп. 10
11.55 Тандем, еп. 4
13.00 Каин, еп. 3
14.10 Частни детективи - втори
сезон, еп. 18
15.10 Броукънуд, еп. 2
17.10 Глейдс - първи сезон, еп. 12
18.05 Глейдс - първи сезон, еп. 13
19.05 Убийства в Мидсъмър седми сезон, еп. 4
21.05 Ризоли и Айлс: Криминални
досиета - четвърти сезон,
еп. 1
22.00 Роко Скиавоне, еп. 8
23.00 Военни престъпления: Лос
Анджелис, еп. 2
23.55 Частни детективи, еп. 1
00.50 Ризоли и Айлс: Криминални
досиета - четвърти сезон,
еп. 1
01.50 Глейдс - първи сезон, еп. 12
02.40 Глейдс - първи сезон, еп. 13
03.30 Частни детективи, еп. 1
04.15 Убийства в Мидсъмър седми сезон, еп. 4
Bulgaria On Air
06:30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09:30 Фокус: Образование - образователно токшоу
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 Хотел „Русия“ – сериал,
драма, криминален
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
15:30 Новините ON AIR
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Изгряващо слънце –
романтичен сериал
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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 Телепазарен прозорец
22:30 Полдарк – сериал, историческа драма
23:30 Код „Ято“ – военен сериал
00:30 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
/п./
01:30 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова /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./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
06:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове /п./
Bloomberg TV
07:00 Бизнес старт – сутрешен
блок с Живка Попатанасова и Христо Николов
09:00 В развитие – дневен блок
с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./
10:00 Водещите новини
10:05 В развитие – дневен блок
с Вероника Денизова/
Делян Петришки /п./
10:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11:35 Цитати на деня
12:00 В развитие – дневен блок
с Вероника Денизова/
Делян Петришки
14:00 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 Отвътре – док. поредица
на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Блестящи идеи – док.
поредица на Bloomberg
18:00 В развитие – дневен блок
с Вероника Денизова/
Делян Петришки
20:00 Смарт час с Живка
Попатанасова
20:30 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков
21:00 Цитати на деня
21:30 ИмоТиТе с Христо Николов
/п./
22:00 В развитие – дневен блок
с Вероника Денизова/
Делян Петришки
23:00 Предприемачи – 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./
06:30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./

Водоравно: Някога , но не сега. Вуцов. Модел. Бацил. Лоран. Ка. Та. Омари. Араб. Фарс. Авита. Яре. Тезан. Рапел. Гълъбец. Захар. Капе. Акаба. Ам. Мадона. Евита. Нив. Велес. Мит. Чан. Кефир. Сера. Каре.
Аларих. Тороросо. Алиса. Гилен. Мотокар. Сафин. Каталани.
Отвесно: Лявата ръка на бога. Куцар. Ладин. Риф. Гоци. Стъпов. Коли. Голо. Ебен. Карен. Лав. Мазе. Аверон. Лавица. Ефес. Поморин. Кели. Ома. Норит. Завера. Ат. Беда. Арабис. Лата. Сена. Ахат. Салол. Нел.
Ряпа. Америка. Карера. Ирисан. Парабел. Мата хари.
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Старата Нова година отбелязват днес руснаците и в републиките
от бившия СССР, както тези млади жители на приказния узбекски
Самарканд. За 19 минути пък стартира новата вестникарска година, за
нас: 12-та. Да е честита за нашите читатели и за изданието!

>>СУДОКУ
лесно
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брой 2402
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НОВИНИ

умерено

Бате Гошо:

Рибите излизат
на протест срещу
безводието! Мълчалив!
Георги Кушвалиев
:) :P :D
Искрено се възхищавам
на жените, които имат
място в гардероба си за
любовник. В моя няма
къде игла да падне
:) :P :D
Днес в Макдоналдс
празнуват Деня на
ежегодната смяна на
маслото във фритюрниците
:) :P :D
Хванах жената с любовник. Вместо да се
засрамят, ме гледат с
едни хитри погледи...
Веднага се досетих: отворих хладилника - изпили
ракията, гадовете!
:) :P :D
- Как прави полицейската сирена?
- Не-Но Не-Но...
:) :P :D
Семейно положение
„Сложно“ е във фейсбук
означава, че човекът си
търси ново гадже, но
още си ляга при старото...
:) :P :D
Има неща, които човек
може да няма и пак да
дава на другите. Акълът е

едно от тях.
:) :P :D
Ако съберете статусите
на 30 самотни жени, ще
се получи текст на песен
на Веселин Маринов.
:) :P :D
Ще те свърша... като
министър пернишки
язовир
:) :P :D
Из детско съчинение:
- Ние сме щастливо
семейство. Tатко работи,
мама е красивa. A, ако се
наспи, става и добра.
:) :P :D
- Каква е разликата между жените в Техническия
и крокодилите?
- Крокодилите нямат
мустаци.
:) :P :D
- Какво четеш?
- Стивън Хокинг... За
Вселената и точката на
сингулярността...
- А каква е тази точка на
сингулярността?
- Това е място, в което
никакви закони не
действат!
- Хм... Че Хокинг кога пък
е идвал в България?!

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

