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София без места за покойните,
мотаят Общината в съда за
разширяване на Централните
В БАНКЯ ИМА ТЕРЕН ЗА 3 МЕСЕЦА, А ВАС
гробища >>САМО
ОТМЕНИ КОНТРОЛА ВЪРХУ РОМСКАТА МАФИЯ
БИЗНЕС.стр.5

ВОДКА НА ВЕКА

Българският министър-председател Бойко Борисов може да се похвали, че има водка, кръстена нему по подобие на Михаил Горбачов и Владимир
Путин. Алкохолът, носещ името на премиера ни се оказа със съвсем народна цена в Германия видя лично 19’. Една бутилка се продава само за 9,75
лева, по-изгодно от най-евтините български спиртни напитки според родните им цени. Водка Горбачов е далеч по-скъпа, като 100-грамово патронче
може да бъде купено за 3,89 лева. Същата разфасовка от Борисов струва едва 2,13 лева.

Първият синоптик се е самоубива заради грешна
прогноза през 1861

Първа жертва на мистериозния
китайски грип

$800 млн. дали САЩ
за иракската война

Костенурка полов атлет спаси вида си на
Галапагоските острови

Еърбъс изпревари Боинг в производството на
самолети

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Държавните
дружества във
фалит, но не и
началниците им

В

разгара на водната криза
у нас лъснаха
факти
около завидното имотно
състояние на онези,
които отговарят за
кранчето, пише Банкеръ. Оказва се, че шефовете на ВиК от иначе бедния Северозапад
успяха да натрупат
недвижимост и прилични влогове в банки.
Става въпрос за на-

чалниците
държавните дружества във
Видин и Монтана. На
тяхното благополучие
със сигурност могат
да завидят дори и мениджърите на едни от
най-големите и успешно работещи частни
фирми у нас, посочва
изданието.
Монтанснкият
ВиК шеф Валери Иванов оглавява водната
компания от 2006 г., а

работи в нея от 1990а. Той е спряган за
приближен до БСП, но
очевидно това не му е
попречило да си запази мястото и когато
властта бе в ГЕРБ.
Една година след назначаването му за
управител
Иванов
купува заедно с жена
си Цеца апартамент
от 102 кв. м в Монтана за 37.2 хил. лева.
Това обаче е само на-

Ревизоро също сочен за нов
екоминистър
Емил Димитров-Ревизоро
е сред обсъжданите за
нов министър на околната среда и водите. Припомняме, че другите две
имена, които се спрягат
като евентуални наследници на Нено Димов
са зам.-шефът на ВМРО
Искрен Веселинов и настоящият зам.-министър
на МОСВ Николай Кънчев.
Очаква се те да бъдат
предложени от вицепре-

миера Красимир Каракачанов на Коалиционен
съвет днес. Министерството на околната среда
и водите е от квотата на
ОП в коалицията Борисов
3.
Напомняме, че Димитров
беше шеф на агенция
Митници по времето
на правителството на
Симеон Сакскобургготски.
В момента е депутат от
ВМРО.

чалото.
След още година
той се сдобива и с
жилище в София (56
кв. м) срещу 27.2 хил.
лева. През 2010-а пък
става собственик на
втори имот в столицата (59 кв.м), за
който плаща 44 735
лева - нереално ниска
за пазара цена. После
идва една втора от
къща с двор в Монтана за малко над

>>ДИМОВ Е ЖЕРТВА НА КАРИЕРИЗМА
СИ, СЕЧЕ АТАНАСОВ
„Нено Димов напусна ДСБ, след това
мина през други политически сили…,
бих казал, че той в някакъв смисъл
е жертва на своя кариеризъм”, заяви
пред bTV лидерът на ДСБ ген. Атанас
Атанасов. Коментарът му е по повод на
безпрецедентния арест на действащия
екоминистър Нено Димов. Припомняме, че той влезе в кабинета Борисов 3
от ГЕРБ, който при Борисов 2 го вкара в
борд на държавно дружество.
Ген. Атанасов е убеден, че премиерът
Бойко Борисов е разпоредил ареста
на Димов, а прокуратурата е действала
на принципа „помогни на другарчето“.
„Когато няма вода – ето ви зрелище.

Това е с цел временно отпушване на
общественото напрежение“, коментира лидерът на ДСБ.
„В настоящото НС няма политическа
воля за сваляне на това правителство.
Страхът на Борисов е от обществено
недоволство и протести, които могат
да свалят кабинета. Затова е този
рязък ход – хвърляме една жертва на
хората“,смята генералът.
Според него жителите на Перник са
станали жертва на двата вота, които
се проведоха м.г.– избори за ЕП и за
местна власт. Проблемът е замитан,
за да не повлияе на изборните
резултати, каза още Атанасов.
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Милионери в имоти са ВиК шефове с
държавни заплати
19 хил. лв., както и
две-трети от друга
вила с голям двор (420
кв.) в с. Смоляновци,
за която са платени
1626 лева. През 2011а шефът на държавното ВиК дружество
си купува нова кола
от ловешкия завод на
Грейт Уол за 16.3 хил.
лева. През 2012 г. той
става съсобственик
в още една къща - в
село Сумер, чийто
двор е над два декара,
а в началото на тази
година плаща 5500 лв.
за гараж в Монтана.
След всички тези покупки Иванов даже е
успял да спести над
310 хил. лв., които
държи на депозити в
банки.
Шефът на водната
компания във Видин
- Георги Владов също
успя да се замогне на
поста си. През 2006
г., а след това и през
2009 г. той си купува
2 апартамента в София (съответно от
71 и от 91 кв.м). За
първия плаща близо
46 хил. лв., а за втория - 86.6 хил. лева. И
макар да не е теглил
кредити, през 2008-
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а Владов става собственик и на нова
кола - Тойота, за 32
хил. лева. Въпреки
това той успява и да
спести над 100 хил. лв.,
които е сложил на депозити. Може би голяма част от парите са
дошли от проектантския хонорар от 80
хил. лв., които Владов
взима от частната

5,8% безработица у нас
Шестима безработни се борят за едно
свободно работно
място, сочат данни
на Агенцията по
заетостта. Причината
е рекордно ниската
безработица у нас,
която е спаднала
до историческите
5,8% през ноември.
За същия месец пък
Евростат пък отчита
3,7% на хората без
работа. В столицата
безработицата почти изчезва и стига
едва 1,8%. Областта с най-много
безработни остава
Видин, където е
13,1%. Общо 35 хил.
души са младите без
работа, тези над 50
години са 75 хил.

фирма Водоканалпроект - София.
Всичко това на фона
на ниските заплати
на редовите служители, лошото качество
на водата, амортизирана мрежа, плачевно
финансово състояние
на самото дружество.
Така например ВиК-

Перник където е епицентърът на водната
криза е пред фалит.
Припомняме, че градът от края на м.г. е
в състояние на воден
режим. Ексшефът на
дружеството в Перник Иван Витанов,
който получи прякор
Сушата бе уволнен
лично от зам.-регионалният
министър
Николай Нанков. Последва и арест на Витанов, който преди

срещата си с Нанков
отказваше да освободи поста си.
В момента ВиК-Перник не плаща заплати, няма работници,
масово напускат и
малкото
останали
служители.На
този
фон шефът на младежката структура на
ГЕРБ град Радомир Борислав Иванов оглави
скандалното пернишко държавно предприятие ВиК Перник.

>>ГЕШЕВ: ДОКУМЕНТИ ЗА БОКЛУКА В
ДОМА НА НЕНО ДИМОВ
„Има данни, че задържаният бивш министър Нено Димов има
отношение към вкарването на отпадъци от
Италия у нас”, съобщи
във Враца главният
прокурор Иван Гешев.
Той посочи, че при
обиска в дома на Димов
били иззети документи и

имало доказателства за
извършени престъпления и допълни, че в този
случай нямало да има
притеснения да повдигне
обвинения.
Гешев подчерта, че дaли
някoй щe бъдe зaдъpжaн
и щe бъдe ocъдeн, мoжe
дa peши caмo бългapcкият cъд.

„Щoм бългapcкият cъд
e пpeцeнил зaдъpжaнe
пoд cтpaжa, никoй нe
мoжe дa гo пocтaвя пoд
cъмнeниe”, отсече той.
Според него, след като
имало дoкaзaтeлcтвa зa
кмeтoвe и тe ca били зaдъpжaни, нямало пречка дa бъдe зaдъpжaн пoд
cтpaжa и миниcтъp.

Адвокат: Законът позволява източване на Касата
"В законодателството на България
се съдържат възможности за т.нар.
източване на Касата", заяви пред
БНР адвокат Андрей Дамянов, член
на Надзорния съвет на НЗОК. Той
уточни, че още със замисъла на
Касата са били заложени т.нар.
бомби със закъснител, които с
течение на времето са се развивали в законодателството и в зависимост от това кой е на поста
министър на здравеопазването.
Дамянов посочи, че Дечо Дечев
е показвал доста консервативно

управление и категорично заяви,
че казаното от управителя на НЗОК
е самата истина.
Според него Дечев е направил
сериозен опит и е успял да спре
част от течовете в Касата. "Едно
от постиженията му е балансиран бюджет и в края на годината
да не излезем на дефицит, а това
се случва за първи път от създаването на Касата", коментира още
Дамянов. Той заяви, че членовете
на НЗОК ще опитат да го убедят да
остане на поста и след 12-и март.

БСП праща НЗОК на прокурaтурата
„Източват язовири, източва
се и НЗОК”, заяви зам.-шефът
на БСП Драгомир Стойнев на
брифинг в партийната централа, свикан след интервюто
на шефа на здравната каса
д-р Дечо Дечев. От Левицата
внасят сигнал до главния прокурор за казаното от него за
лобистките текстове, прокарани от министър Ананиев от
ГЕРБ. Дечев заяви пред Дарик,
че „касата се източва с фиктивни
дейности и лобистки закони, а

реформи няма” и обяви за своето
оттегляне през март.
„Това източване на НЗОК вреди
на пациентите и не е в помощ на
медиците. Освен да се източва
касата, не се предлага нищо на
българските граждани”, посочи
Стойнев. Червените запитаха
и дали ще последва още една
министерска оставка (на Кирил Ананиев).
„Пари в държавата има, само не
трябва да се краде”, посочи социалистът. Той припомни, че БСП

е внесла преди време вот на
недоверие по темата здравеопазване и ако той е бил успешен,
сега е нямало да има такива проблеми в сектора. „Институциите
са пропити от некомпетентност”,
смята Стойнев.
Левите отново посочиха, че
болниците не трябва да бъдат
търговски дружества. Оказа се,
че едно и също лекарство се
заплаща повече на частните болници, отколкото на държавните
и общински лечебни заведения.
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>>ЦВЕТАНОВ ПАК
НАПАДНА БОРИСОВ
„Кризата с липсата на вода
в Перник не може да бъде
определена като сценарий”, заяви бившият №2 в
ГЕРБ Цветан Цветанов пред
БНР. Така той опроверга
думите на премиера
Бойко Борисов. „Това е
един план да вдигнат
в различни градове,
че е водна криза, и за
февруари те се готвят за
подобна работа”, обяви
Борисов в края на м.г.
„Който говори, че има
някакъв сценарий, трябва да си зададе въпроса
защо се стигна дотук“,
посочи Цветанов. Според
него не може да се прави
аналогия между 2013 г. и
сега, тъй като тогава имало
„сериозен сценарий, който
е бил разигран“.
Припомняме, че както
бившият областен управител на Перник Ирена
Соколова, която бе арестувана, но после освободена, така и министърът на регионалното
развитие Петя Аврамова,
която сама признава, че
"все още не е арестувана", а е основен виновник като принципал на
причинилото кризата с
бездействието си местно
ВиК дружество, са хора
именно на Цветанов.
Той определи ситуацията
като "най-тежката криза в
управленския мандат на
ГЕРБ". И отново намекна,
че Борисов проявява
авторитаризъм, което
се отразява лошо. „По
това, което наблюдавам,
мисля, че в управлението всичко се фокусира
и отива директно към
премиера. Тук отсъстват
тези, които координират
дейността в съответните
министерства“, посочи
шефът на мозъчен тръст.
"Това управление трябва да
покаже как ще се излезе от
тази криза. Защото, ако се
отиде на предсрочни избори по време на развитието
на тази водна криза, резултатът ще бъде много тежък
за коалицията", прогнозира
Цветанов.
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>>534 ПРЕДПРИЯТИЯ ВНАСЯТ БОКЛУК У НАС,
ДИМОВ ОТКАЗАЛ ДА ДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩО 534 ПРЕДПРИЯТИЯ(ВИДНО ОТ СНИМКАТА) СА ВНАСЯЛИ БОКЛУКА СИ У НАС В ПЕРИОДА 01.08.2014 – 28.08.2019, СТАВА ЯСНО ОТ
ОТГОВОР НА БИВШИЯ ЕКОМИНИСТЪР И НАСТОЯЩ ПОДСЪДИМ НЕНО
ДИМОВ. ТОЙ Е ПРЕДОСТАВИЛ САМО ЧАСТ ОТ НАДЛЕЖНО ПОИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА РАЗСЛЕДВАЩИЯ ЖУРНАЛИСТ НА
БИВОЛЪ ДИМИТЪР СТОЯНОВ. ДИМОВ Е ОТКАЗАЛ ДА ПРЕДОСТАВИ
ПОВЕЧЕ ДАННИ ПО КАЗУСА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТЕ СА БИЛИ ПОИСКАНИ
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

Гешев заплаши всеки,
който внася и гори
боклук

Г

лавният прокурор Иван Гешев
обеща, че "предстоят интересни времена". Той направи този коментар
след въпрос дали предстоят нови обвинение
заради водната криза
в Перник. „Разследва
се абсолютно всичко.
В случай, че се съберат
доказателства,
ние
нямаме абсолютно никакви притеснения да
ангажираме към наказателна отговорност
лица, които смятаме,
че са виновни. Дали
са виновни или не, ще
реши българският съд“,
уточни той, цитиран
от Дарикнюз.
Шефът на държавното обвинение заплаши
всеки, който внася или
гори боклуци незаконно, че ще си носи последствията. „Не ме
интересува кой го е извършил. Всички дишаме този въздух и пием
тази вода. Както казваше баба ми – който
каквото е надробил,
да си го сърба“, закани се той. Според него
"българските граждани и България не
заслужават да бъдат

Предстоят интересни времена,
обяви главният прокурор по
повод на водната криза
превърнати в кофа за
боклук или тоалетна
чиния".

Гешев уточни, че при
претърсването на кабинета на бившия еко-

министър Нено Димов
са иззети документи
и в тази насока, като

прокуратурата няма
да има притеснение
да повдигне ново обвинение, ако се съберат
достатъчно доказателства за извършено престъпление. Той
отново подчерта, че
не прокуратурата решава кой да бъде задържан за постоянно
в ареста. Главният
прокурор направи това
уточнение във връзка с
критиките, че задържането под стража
на Нено Димов е прекомерна мярка. „Дали някой ще бъде задържан
под стража, дали ще
бъде осъден, може да
реши само българският съд. След като той
е решил, че има необходимите законови предпоставки, че едно лице
може да бъде задържано под стража, никой
не може да подлага на
съмнение решението
му.
Прокуратурата
може само да изрази
становище и да направи искане“, категоричен е Гешев.

ВАС оправда цар Киро за нападение над двама журналисти
Върховният касационен съд (ВКС)
оправда Кирил Рашков, по-известен като Цар Киро, по обвинението за хулиганство заради нападение над двама журналисти.
По това дело Рашков беше осъден
на 8 месеца затвор, но ВКС отмени
присъдата и го оневини, защото
прие, че пострадалите фоторепортери са го провокирали, като
безпричинно са го снимали на
улицата, а неговите действия не са
ескалирали толкова, че да бъдат
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квалифицирани като дръзко и изключително цинично хулиганство,
което е и опасен рецидив, какво
е повдигнатото му обвинение,
съобщава ЛЕКС.
До обвинението на Рашков се
стигна, след като през юни 2014
г. двама фоторепортери отишли
да снимат пред дома на ромския
лидер, тъй като получили сигнал
за скандал с негова съседка. На
мястото обаче заварили Рашков
спокойно да разговаря с друг

човек. Журналистите започнали
да го снимат, при което Рашков
ги нападнал и започнал да души
единия. Той пък казал на колежката си да снима случващото се,
при което Рашков опитал да я
заплюе.
От решението на ВКС става ясно,
че в крайна сметка Рашков няма
да бъде дори глобен за дребно
хулиганство, тъй като абсолютната давност е изтекла още преди
година.

Само в Банкя
има терен
за 3 месеца, а
ВАС отмени
контрола върху
ромската мафия
Всички гробища в София са затворени, само
в Банкя има места в
следващите 3 месеца. В
останалите паркове за
покойните се приемат
единствено последващи погребения – ако семейството ви е купило
парцел за вечни времена и са минали 8 години
от последното полагане на тленни останки – т.нар. санитарен
срок, мястото може
отново да се използва
за член на фамилията.
На този фон между Коледа и Нова година – на
27 декември, Върховният административен
съд реши, че отпадат
членовете в наредбата
на София, които осигуряваха контрол върху
достъпа на фирми за
работа в гробищните
паркове – сега вече всеки
може да прави каквото
си иска. Което означава
пълен хаос и празник за
ромската мафия, която
доминира на този терен.
В същото време няма
движение обществената поръчка за разширяване на Централните
софийски гробища. Проблемът отново е в съда,
където тя се обжалва.
Малцина знаят, но вмес-

то за 20 милиона лева,
както
настояваше
собственикът на парцел от 80 дка, купен
по времето на Цветелина Бориславова от
нейната бивша банка
СИБанк – сега част от
ОББ, ще получи само 2,5
млн. лв. за терена. Това
е голяма победа за Столичната община.
Но за да има смисъл
от цялата, продължила
дълги години операция с
преговори, отчуждаване и безброй действия,
създаването на новия
гробищен парк зад бензиностанцията откъм
кръговото кръстовище

на Надежда, трябва да
бъде стартирана, което не става. Кой има
изгода от мотаене? Същата ромската мафия,
която в голяма степен
държи и погребалните
агенции.
А разширяването на
Централните софийски гробища с 80 дка ще
гарантира места за
покойните в града за
15 години напред!
По данни от директора на общинското
предприятие Гробищни
паркове Райна Божичкова въведеното видеонаблюдение намалява
с 50% посегателствата

върху гробове от действащите ромски банди.
Специално на Алеята на
творците има 0 посегателства, благодарение
на мобилните екипи. За
първи път от 20 години
е извършено почистване
на парка и парцелите,
асфалтирани са алеи и
са осветени, за Задушниците е направено
озеленяване, рисковите
сгради са обезопасени,
ремонтирани са плочниците и фасадата на
Дома на покойника, създадено е място за разпръскване на урнов прах
по евростандартите,
реновирано е админи-
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стративното здание в
Банкя – единственото
реално запълняемо гробище, реконструирани
са дори тоалетните,
освен салоните на останалите.
В момента на гробищата има междувластие, тъй като
директорът е в отпуск
по болест, а заместникът й Димитър Хаджикотев, който по всяка
вероятност ще я наследи на поста няма как
де юре да поеме поста,
въпреки че де факто
вече се разпорежда. Божичкова стана медийна
знаменитост заради
инцидент в кабинета й,
при който е нападната.
Покрай личните истории за любов, омраза и
силикон, които ще доведат до отстраняването на директорката,
се създават условия за
създаване на хаос от
ромската мафия. Наред с другите практики
имаме уникално положение, при което, освен
гробовете на мъртви,
са ограбвани дори дрехите – продавани като
втора употреба, и цветята, с които са изпращани хората, на които
е предстояла кремация.
А трупове са престоявали с по десет дни и повече в камерите.
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еган Маркъл
е
извъртяла интриги,
заради които Хари
и старият му приятел Дейвид Бекъм
са в хладни отношения, пише Daily Mail.
Принцът и бившият
футболист бяха много близки. Херцогинята обаче обвинила
Виктория Бекъм, че
споделя поверителна
информация с медиите. През декември на
2017-а в The Sun излиза материал за това
как дизайнерката е
съставила списък за
Меган с имената на
фризьори, стилисти
и козметици, които
новата кралска снаха
може да ползва. Като
резултат
Бекъмови са извадени от
списъка на гостите
за афтър партито
след сватбата. След
време обаче станало ясно, че изтичането е от студиото
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Меган разделила Хари
и Дейвид Бекъм?

>>ЮЛИАН
КОСТОВ СИ
ПАРТНИРА
С АКТЬОР
ОТ ИГРА НА
ТРОНОВЕ

за красота и Виктория е невинна. Напрежението
обаче
се възродило, когато
Меган заявява, че никога няма да облече

ДЖЕЙ ЛО Е НОВОТО ЛИЦЕ НА ВЕРСАЧЕ
Джей Ло позира
в първата
си рекламна
кампания като
лице на Версаче,
облечена в
емблематичния
джънгъл принт.
След като закри
дефилето през
септември миналата година, вече съвсем очаквано Лопес си извоюва
позицията като лице на известната марка. Тогава тя облече подобрената версия на роклята, която й осигури
всички погледи на наградите Грами преди 20 години.
Сега за кампанията пролет/лято 2020 Джей Ло позира
в още по-различна версия на модела – под формата
на костюм. Освен него на снимките, които певицата
сподели, я виждаме облечена в две секси черни рокли
със златисти елементи, както и в червена мини рокля,
перфектна за парти.

нейни рокли. По-късно обаче се оказало, че
Маркъл говори така,
защото
Бекъмова
отказала да й подари свои модели. Меж-

дувременно Хари няколко пъти говорил с
Дейвид за недоразуменията между съпругите им и това още повече огорчило Бекъм.

ДЖАЗ ЛЕГЕНДАТА ЛЕНИ ВЪЛКОВА
КАНДИДАТСТВА ЗА ГИНЕС
Не, Лили Иванова не е най-възрастната певица дори
у нас. Единственото радио за джаз, соул, фънк и
световна музика в България – Jazz FM, издава албум
на първата професионална българска джаз певица
Лени Вълкова. По този начин тя става най-възрастният записващ артист в света, което е повод
радиото да кандидатства за вписване в Книгата с
рекордите на Гинес. Албумът ще проследи всички
важни моменти от творческия й път – специално
написани песни от Йосиф Цанков, световни шлагери
с нейни хумористични текстове, джаз стандарти и
дори джаз версия на оперна ария в характерни за
епохата и
културата ни
аранжименти. Албумът
е естествено
продължение
на проекта на
радиото Джаз
истории.

Актьорът Юлиан
Костов ще си партнира с Лиъм Кънингам,
известен като сър
Давос от популярния
сериал Игра на тронове, в новия филм
Последният фронт.
Той е вдъхновен от
реални събития през
Втората световна
война, когато населението на Белгия е
трябвало да изтърпи зверствата на
нацистите. Освен
с Кънингам Костов
ще си партнира и с
красивата Саша Лус,
чиято звезда изгря
в шпионския филма
Анна, който излезе
по кината миналата
година.

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

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

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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Семейният сериал
All Inclusive тръгва в ефир
Морски, свеж, позитивен и много забавен семеен сериал започва по Нова
през пролетта. All
Inclusive ще поднесе дългоочакваната
доза класическа комедия в тв ефир, която
отдавна липсва на
българските зрители. Две приятелски
семейства тръгват
на вълнуващо лятно пътешествие от
София към родното
Черноморие.
Една
щура ваканция, изпълнена с много смях,
малко сълзи, неочаквани обрати, истин-

Deva Premal & Miten с
първи концерт в София
Над три
часа необикновена
музика,
вплела
тибетски
мантри в
основата
си и забелзана и от
най-острите критици. Това
ни чака с
концерта
на Deva
Premal &
Miten, които пристигат за първия
си концерти в България. Той ще се
състои на 17 октомври в първа
зала на НДК. В годината, в която
самата Дева е номинирана за Грами
в категория Ню Ейдж за едноименния си албум, който записва
с Митен и Manose (традиционна
индийска флейта), всички те пристигат, за да ни изсвирят необикновената комбинация от традиционни ведически мантри и западни
музикални похват. С тях на сцената
на НДК ще излязат и музикантите
от Temple Band.

ско приятелство и
много любов. Приятелите откриват, че
мечтаният 5-звезден
лукс всъщност е маловажен, защото найценното е да имаш
близки хора до себе
си, с които да посрещаш радостите и неволите в живота. В
главните роли се превъплъщават: Ненчо
Балабанов, Любен Кънев, Елена Атанасова,
София
Маринкова,
Йоанна Начева и други. Продуцент на сериала е Краси Ванков,
а главен сценарист
Иван Ангелов.

Родните звезди се отдадоха
на екзотични почивки

Паразит с премиера
на София Филм Фест
По традиция носителят на Златна
палма може да
гледаме на София
Филм Фест. Така на
24-тото издание в
програмата влиза
Паразит. Корейският режисьор Понг
Джун Хо е добре
познат на публиката
и киноспециалистите в Кан – негови
творби участват на
най-авторитетния
кинофестивал от
2006 година, когато
е премиерата на
Чудовището.
През 2017 година

Окджа беше номиниран за Златна
палма, а миналата
година режисьорът
бе удостоен с тази
престижна награда
за седмия си пълнометражен филм
– Паразит. Творбата му заслужено
спечели и Златен
глобус за най-добър чуждоезичен
филм. Историята
ни запознава с две
семейства - едното
богато с фамилия
Парк, а другото тънещо в мизерия
-Ким.

Тази зима родните звезди стегнаха куфари
и тръгнаха по екзотични дестинации,
където се отдават на активна почивка и
релакс. Актрисата Дария Симеонова от
Откраднат живот обикаля Шри Ланка и
публикува фотографии от красотите на
азиатската държава. Мис България Ивайла
Бакалова пък предпочете Колумбия и
публикува първи кадри от Меделин –
крепостта на Пабло Ескобар. Актьорът
Владо Пенев заложи на Аржентина и
Уругвай. Дори посрещна 2020-а в Буенос
Айрес, заедно с колежката си Теодора
Духовникова. Николета Лозанова и Ники
Михайлов предпочетоха Виетнам. Фолк
дивата Преслава, на снимката, пък избра
да релаксира в Тайланд. Екзотиката й
донесе и силни усещания, като певицата
имаше близки срещи с алигатор. Тайланд
е изборът и на рапъра Ицо Хазарта.
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ОСВЕН В
ДЕВЕТНАДЕСЕТ
МИНУТИ ДНЕВНИ,
СЕДМИЧНИ И
МЕСЕЧНИ ПРОГНОЗИ
ЧЕТЕТЕ И В САЙТА
WWW.SLAVA.BG

Близнаците се впускат
в нови сфери на дейност.
Скорпионите ще срещнат
сложни ситуации, но с
присъщата си енергия и
ентусиазъм ще се справят.
Динамични промени около
Водолеите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Съсредоточавайки се върху
позитивните
възможности,
ще откриете решение
на проблемите, които
ви вълнуват. Нещата ще
се променят и скоро ще
погледнете по-ведро на
живота си.

Способността
ви да се адаптирате днес ще
се окаже много
важна за професионалните ви
занимания. Новото положение
е възможно да смути другите,
но не и вашата склонност да
намирате и в най-заплетената
ситуация нещо позитивно.

Неотложна работа ще Ви направи
по-активни. В
очакванията си
няма да усещате умора.
Постигнатото ще Ви
помогне да подобрите
финансовото си състояние
и да планирате бъдещите
си проекти.

Преливате от
топли чувства
към всички
и желаете
да направите деня им
значим. Вие най-добре
знаете как да постъпите,
затова е разбираемо, че
предпочитате да слушате
вътрешния си глас.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Приемете предизвикателствата в живота си
като средство
да сте будни и в крак с
новостите. Благоприятна развръзка на личен
проблем ще ви успокои
и зареди с добри очаквания.

Осъществяването
на служебните
ангажименти
днес няма да
представлява никаква
трудност за представителите на зодията. С
присъщата си енергия и
ентусиазъм се справяте
дори със сложни ситуации, които стимулират
неспокойната Ви мисъл.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Ще се възползвате прагматично от шансовете си днес и ще
подобрите финансите
си. Други ще се харесат
на широк кръг от хора с
успешните си изяви и ще
направят заявка за подоброто си бъдеще.
Близнаци

Ще се впуснете
в нови сфери
на действие.
Ако работите в
екип шансовете ви да получите изгодна поръчка
за работа значително ще
нараснат. Не забравяйте
близките си, зарадвайте
ги с малък жест.

Дева

В стремежа си да
сте полезни, ще
направите възможно стартирането на добра инициатива,
която ще се последва и от
други. Интуитивно ще се
предпазите от хора, които
се домогват до вас, но в същото време ще отбележите и нечие отдръпване.

времето
Днес времето ще бъде
предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде -6°,
а максималната 10°.

Стрелец

Не допускайте
финансови или
други проблеми
да помрачат
настроението ви днес. С
помощта на добър човек ще
излезете бързо от кризата.
Понякога и сами си причинявате главоболия с желанието си да сте назидателни
и коректив на всички.

Динамични
промени около
Вас. Получавате
лична увереност, която идва от
успешния развой на събитията. Съвместните Ви
начинания носят добри
резултати, а Ви предстои
и подготовката на нови
мащабни проекти днес.
С чувството си
за отговорност
всяка работа за
вас е неотложна и се налага и вие да
участвате в нея. Но, не
всеки път е така. Понякога трябва да отстъпите
и да дадете преднина на
другите.

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

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

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

Русе

min: -3о max: 5о

min: -2о max: 3о

Варна

min: 2о max: 9о

Велико Търново

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

min: -1о max: 6о

min: -4о max: 6о

В Перник ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде -4°, а
максималната 9°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Видин

София

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

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

МИЛЕНА САВОВА

Риби

В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде
-1°, а максималната 6°.

Във Варна ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 2°, а
максималната 9°.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: -1о max: 9о
min: -4о max: 9о

min: 0о max: 10о
Сандански

Кърджали

min: -2о max: 8о

min: -1о max: 8о
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БОРИСОВ И ПИАРЪТ МУ СЕВИ – ГЕРОИ НА МОСКВА.КРЕМЪЛ. ПУТИН
Премиерът Борисов и неговата пиарка
Севи станаха герои на седмичното
предаване на държавната руска
телевизия РТР Москва. Кремъл. Путин,
което представя задкулисните кадри
и подробности около работата на властелина на червената империя. Найинтересните кадри са от опита на
медийната съветничка да обърне
министър – председателя към себе
си чрез дърпане, за да може да го
снима анфас за собствения му Фейсбук
профил, където редовно пуска видеа
от живота на лидера. Борисов приема
със спокойствие жеста, докато Путин
се опулва на подобно посегателство,
което явно екипът му не би могъл да
си позволи. И премиерът, забелязал

` ти, де“.
това, се обръща към Севи: „Ела
След тези думи дългата схватка и неравната
битка на пиарката с охранителите на Путин
и Ердоган е възнаградена с няколко мига за
спокойно отснемане на големите началници от нейна страна - кадри, които обиколиха родните медии. В шеговит тон руските
репортери представят и Борисов, който

първо се свени да врътне кранчето на
Турски поток, та се налага Путин да го
подкани. Нашият лидер дава и кратко
интервю с обещание да работим
по-бързо по свързването на тръбите
със сръбските, докато президентът
на комшийската страна и руският
министър на енергетиката се изказват
скептично по темата след него пред
същия микрофон. РТР показа и опита
на Борисов да прегърне шефа на
Газпром Милер, трудно, но учтиво отклонен
от московския монополист. В шеговито
– ироничен тон продължи и коментарът
на водещия на обзорното предаване на
официалния тв орган на Кремъл по отношение на България и нейното включване и
изключване от Южен и Турски поток.

Още лятото
Тръмп наредил
убийството на
Сюлеймани: NBC

П

резидентът
на САЩ още
преди
месеци е наредил убийството на
иранския военен лидер
Сюлеймани, съобщава
водещата американска тв компания NBC
като се позовава на
инфо от „служители в
администрацията на
Белия дом“. По техни
данни през юни 2019
г., а не след удара по
американското посолство в Багдад на
31 декември, по искане на тогавашния си

съветник по националната сигурност
Болтън и държавния
секретар Помпео не
така ястребски настроение Тръмп е
взел съдбоносното решение.
Повод за това е
било свалянето на
безпилотен дрон на
САЩ, който бе ударен
от Иран над негови
териториални води,
а според Техеран дори
над
територията
на ислямската република. Сензацията на
NBC хвърля още по-го-

ляма сянка на съмнение след изразените не
само от демократи,
но дори от сенатори
от президентската
Републиканска партия
недеволства от обясненията, дадени от
Помпео и шефовете
на щатските служби
по повод основанията
им за атаката срещу
Сюлеймани.То запрати света на прага на
глобален конфликт.

Новината на тв канала беше последвана
от обявяването от
Иран на Пентагона –
военното ведомство
на САЩ, за терористична организация.
В Техеран в момента има маскирани
антиправителствени протести, заради
свалянето на украински граждански самолет недалеч от летището на града по

хонконгски образец.
Близо половината и
най-голяма част от
пътниците, загинали
до един, бяха иранци.
В същото време обаче текат и масирани
антиамерикански,
антибритански – посланикът на Обединеното кралство беше
обвинен от властите
за организиране на
бунтове, и антиизраелски митинги.

>>ПРЕСЪХНАХА КАНАЛИТЕ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ
СЛЕД УЖАСЯВАЩИТЕ НАВОДНЕНИЯ
СЛЕД КАТО ВЕНЕЦИЯ ПРЕЖИВЯ УЖАСЯВАЩИ НАВОДНЕНИЯ В КРАЯ
НА МИНАЛАТА ГОДИНА, КОИТО СТРУВАХА НА ГРАДА МИЛИАРДНИ ЗАГУБИ ОТ ТУРИЗМА И ЗА СТРОИТЕЛНОТО ВЪЗСТАНЯВАНЕ НА
СТАРИТЕ СГРАДИ, СЕГА ПЪК ПРОЧУТИТЕ КАНАЛИ, ЗАРАДИ КОИТО
МИЛИОНИ ХОРА ОТ ЦЯЛ СВЯТ ГО ПОСЕЩАВАТ, ПРЕСЪХНАХА. РАЗХОДКИТЕ С ГОНДОЛИ СТАВАТ НЕВЪЗМОЖНИ, РАЗКАЗВА И ПОКАЗВА
МЕСТНИЯТ ВЕСТНИК IL CORRIERE DEL VENETO.
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Посланикът на Косово у нас за Джокович:
Примитивен балкански шовинист Алберт
Попов: Искам
добър резултат и във
Едон Цана
нападна сърбина,
забравяйки колко
много е направил
тенисистът за
родината му

П

осланикът на Косово в България
Едон Цана се из-

каза остро срещу Новак
Джокович, като го определи за „изостанал балкан-

ски шовинист“.
Повод за недоволството
му стана радостта след

спечелването на АТР къп.
Сръбският тенисист показа в близо десетминутно видео празненствата в
съблекалнята след голямата победа срещу Испания
в Сидни. В радостта си
Джокович и съотборниците му поздравиха и
България с песента на
Камелия Луда по тебе.
Цана се е подразнил от
звученето на песента
Видовдан, която остава
символ на съпротивата
срещу Косово.
В припева на Видовдан
(Видовден) се пее: „Където
и да отида, винаги ще се
връщам. Никой не може да
откъсне Косово от душата ми. След военния марш
те продължиха с Косово!
Можеш да си шампион в
АТР, но дълбоко в себе си
оставаш
примитивен,
изостанал и обикновен
балкански националист и
шовинист“, написа Цана в
Туитър.
И добави: „Неслучайно
Новак Джокович е наймалко харесваният и обичан тенис шампион в историята.“
Дипломатическият
представител явно е забравил, че родителите и
роднините на Джокович
са именно от сръбската
част на Косово. 16-кратният носител на титли
от Големия шлем нееднократно е помагал с
инвестиции на бедната
област.

Венген

Най-добрият ни скиор Алберт
Попов разкри, че се надява на
добър резултат и в слалома във
Венген в края на тази седмица.
Българинът завърши на престижното 13-о място в най-техничната
дисциплина на супер трудния
терен в швейцарския зимен
център Аделбоден.
“Много съм доволен - специално
от втория си резултат. Първият
манш беше на 12 метра - нещо,
което наистина ми е трудно за
момента. Но във втория манш вратите бяха на по-къси разстояния и
мисля, че това беше моето трасе.
Програмата е много тежка - или
караме ски, или пътуваме. В крайна
сметка всички излизат на старта и
трябва да покажат най-доброто от
себе си, така че стискаме зъби и
продължаваме напред.
Искам да направя два силни
манша, за да мога да се придвижа възможно най-напред. Мисля, че карането ми е на ниво,
просто трябва да повярвам още
малко в себе си, да пусна ските
и ще стане. Във Венген е доста
подходящо за мен - през миналия сезон изхвърчах на десетата
врата и нямах възможност да
покарам до финала. Но мисля,
че е трасе като за мен - тежко,
стръмно, ледено и мисля, че ще
има добро класиране”, сподели
Попов

>>ГРИШО ПАК ЩЕ УЧАСТВА НА
ТУРНИРА В СОФИЯ
Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров
се завръща у дома и ще участва в Sofia Open 2020.
Петото издание на турнира от сериите АТП 250 в София ще се проведе в нов период на годината - от 27
септември до 4 октомври в Арена Армеец.
„Развълнуван съм и съм много щастлив, че се завръщам да играя на Sofia Open тази година“, заяви Григор
Димитров. Григор Димитров е шампион от 2017 г., след
което бойкотира 2 издания на турнира.
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Гая е най-добрата пекарна и
сладкарница в Пловдив
Гая, разположена досами
входа на обновения хотел The
Stay, преди България, на главната улица в Пловдив, се нарича Пекарна, а всъщност е
най-добрата сладкарница на
града. Всичко е с гръцки акцент. Домакините, идващи от
съседната страна, запазват
ориенталския привкус, който са си избрали местните
заведения. Но го правят по
гръцки. Пример е носещата
името на пекарната торта,
която е направена на основата на баклава с блат от орехи,
меки кори, които я оформят в
кръг, а отгоре шоколадово покритие, всичко комбинирано
достатъчно фино. Традиционните за гръцка сладкарница
пресладки десерти, но и по
европейски направени торти
и кремове допълват голямото

разнообразие от ядки, които
също се продават в сладкарницата. Както и шоколад на
парче в безброй вариации с
допълнения от ядки, плодове
и какво ли не. Недостатъците са два - единият е, че тоалетна се използва в друго заведение, а вторият са цените
над софийските за тази категория заведение, което се
струва не дотам логично на
туристите от столицата,
но е типично не само за това
заведение в Пловдив. Така се
отрази очакваният наплив
на туристи за Европейската столица на културата,
който се състоя в непълна
степен. Но остави котировките твърде високи. Особено
за местните заплати, които
са поне 30% по-ниски от софийските.

УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

Ул.Ракита съществува не само
в песента, но и в София
„Една девойка ме попита къде
е улица Ракита“ – няма начин да
не сте чували поне веднъж този
ретро хит. Пътна артерия с такова
име обаче съществува не само в
главата на поета, написал текста
на парчето, но общинският гений
кръстител се е постарал да я има
и реално на картата на столицата.
Нищо, че ракита – то е вид върба, от
чиито стебла се плетат градинските
мебели, има в Силистренско, но не и
в равното Софийско поле. В курортния квартал Горна баня, тя всъщност
представлява къс коларски път между улици с не по-малко интересни
наименования – Прибойница, а сме
тъй далеч от морето по склоновете
на Люлин планина, и Отец Михаил. Тя пък, от своя страна, също е
късичка, простира се само до улица
Урал, чието планинско название все
пак донакъде може да има общо с
мястото.

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
05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg Българският гений, удивил света /2 част/п/
13.30 Бай Ганьо във Виена тв филм
/2 епизод/
14.05 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Точица анимационен филм
14.45 Сид - дете на науката 2
анимационен филм
15.10 Разследването на Мун
13-сериен тв филм/Великобритания, 2009г./
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
/54, последен епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист музикалноразвлекателно предаване
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Законът на Дойл 6 тв филм /6
епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл /п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм
/54, последен епизод/п/
03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 6 тв филм /6
епизод/п/ (12)
bTV
05.40 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.3 еп.2
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.26
15.00 Премиера: „Шест сестри“ -
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сериал, с.7 еп.49
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.3 еп.9
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, еп.47
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ сериал, с.2 еп.4
21.30 Премиера: „Вътрешен човек“ сериал, еп.65
22.30 „Медичите“ - сериал, с.2 еп.9
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Мъртва точка“ - сериал,
с.4 еп.5
01.00 „Стрелата“ - сериал, с.6 еп.22
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед“ /п./
04.10 „Търси се“ /п./ - токшоу
04.50 „Втори шанс“ - сериал, еп.28
NOVA
05.20 „Добрата съпруга“ - сериен
филм, сезон 6 /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 „Под прикритие“ - сериен
филм, сезон 2
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
Diema
06.00 „Драга фамилия“ - сериал,
сезон 3
07.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 7 /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 „Библиотекарят: В търсене на
копието“ - приключенски екшън с уч. на Ноа Уайли, Кайл
Маклоклън, Соня Уолгър,
Олимпия Дукакис, Кели Хю
и др. /п/
19.00 „Военни престъпления“ сериал, сезон 10

20.00 „Скорпион“ - сериал, сезон 2
21.00 „Пожарникарите от Чикаго“
(премиера) - сериал, сезон 7
22.00 „Война на дронове“ - трилър
с уч. на Хелън Мирън, Алън
Рикман, Аарън Пол, Баркад
Абди, Иън Глен и др.
00.00 „Скорпион“ - сериал, сезон
2 /п/
01.00 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
07.00 „Мадагаскар 2“ - анимационен филм /п/
08.45 „Мистериите на Ема
Фийлдинг: Невидимият
обект“ - мистерии с уч. на
Кортни Торн-Смит, Джеймс
Тъпър, Мартин Къминс, Адам
ДиМарко, Тес Аткинс, Ситара
Хюит и др. /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12.00 „Отмъщението“ - сериал,
сезон 4
13.00 „Колкото, толкова“ - комедия
с уч. на Джак Никълсън,
Хелън Хънт, Грег Киниър, Куба
Гудинг мл. и др. /п/
15.50 „Хобит: Пущинакът на
Смог“ - фентъзи с уч. на Иън
Маккелън, Мартин Фрийман,
Ричард Армитаж, Кен Скот,
Греъм Мактавиш, Илайджа
Уд, Орландо Блум, Кейт
Бланшет, Кристофър Лий и
др. /п/
19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити
сериал
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 5
21.00 „Последният оцелял“
(премиера) - екшън с уч. на
Марк Уолбърг, Емил Хърш,
Бен Фостър, Тейлър Кич, Ерик
Бана, Александър Лудвиг, Али
Сулиман и др.
23.30 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 5 /п/
00.30 „Игра на нерви“ - трилър с
уч. на Ема Робъртс, Джулиет
Луис, Дейв Франко, Самира
Уайли, Емили Мийд и др.
FOX
05.15 Необикновените - първи
сезон, еп. 1
06.00 Наръчник за оцеляване от
Купър Барет, еп. 1
06.20 Теория за Големия взрив,
еп. 23
06.40 Теория за Големия взрив,
еп. 24
07.05 Хавай 5-0 - първи сезон,
еп. 19
08.00 Макгайвър - втори сезон, еп. 7
08.55 Под наблюдение - четвърти
сезон, еп. 5
09.50 Кости - четвърти сезон, еп. 26
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 5
11.35 Лигата на необикновените
13.30 Скорпион, еп. 21
14.25 Касъл - четвърти сезон, еп. 14
15.15 Под наблюдение - четвърти
сезон, еп. 6
16.10 Макгайвър - втори сезон, еп. 8
17.10 Кости - осми сезон, еп. 1
18.05 Теория за Големия взрив осми сезон, еп. 1
18.35 Теория за Големия взрив осми сезон, еп. 2
19.00 Хавай 5-0 - първи сезон,
еп. 20
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 6
21.00 Любов и Други Катастрофи,
еп. 1
22.55 Скорпион, еп. 22
23.50 Касъл - четвърти сезон, еп. 15
00.45 Теория за Големия взрив осми сезон, еп. 1
01.15 Теория за Големия взрив осми сезон, еп. 2

01.45 Необикновените - първи
сезон, еп. 1
02.35 Империя - четвърти сезон,
еп. 4
03.20 Заразата - втори сезон, еп. 6
04.05 Кости - осми сезон, еп. 1
04.50 Наръчник за оцеляване от
Купър Барет, еп. 1
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, с.3 еп.10, 11
08.00 „Ченге в детската градина 2“ екшън, комедия (САЩ, 2016),
режисьор Дон Майкъл Пол, в
ролите: Долф Лундгрен, Дарла
Тейлър, Бил Белами, Алекс
Поновик, Сара Стрейндж и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Седем часа разлика“ - сериал,
с.3 еп.12, 13
12.15 Телепазар
12.30 „Марсианецът“ - фантастика,
приключенски, екшън (САЩ,
2015), режисьор Ридли Скот, в
ролите: Мат Деймън, Джесика
Частейн, Кристен Уиг, Джеф
Даниълс, Майкъл Пеня, Шон
Бийн, Кейт Мара, Себастиан
Стан, Чиуетел Еджиофор, Бенедикт Уонг, Макензи Дейвис,
Доналд Главър и др.
15.30 „Спечели среща с Тад Хамилтън“ - комедия, романтичен
(САЩ, 2004), режисьор Робърт
Лукетич, в ролите: Кейт
Бозуърт, Джош Дъмел, Тофър
Грейс, Нейтън Лейн, Гари Коул,
Джинифър Гудуин и др.
17.30 Телепазар
17.45 „Отвъд Африка“ - драма, романтичен, биографичен (САЩ,
1985), режисьор Сидни Полак,
в ролите: Мерил Стрийп,
Робърт Редфорд, Клаус Мария
Брандауер, Майкъл Кичън,
Майкъл Гоу, Малик Боуенс,
Рейчъл Кемпсън и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: „Бруклин“ - драма,
романтичен (Ирландия,
Великобритания, Канада,
2015), режисьор Джон
Кроули, в ролите: Сърша
Ронан, Фиона Гласкот, Джим
Бродбент, Емори Коен, Айлийн
О`Хигинс, Джули Уолтърс,
Емили Бет Рикардс, Саманта
Мънро, Донъл Глийсън и др.
23.30 „Юношество“ - биографичен,
драма (САЩ, 2014), режисьор
Ричард Линклейтър, в ролите:
Итън Хоук, Елар Колтрейн,
Патриша Аркет, Тамара Джолейн, Ник Краузи, Лорелай
Линклейтър и др.
03.00 „Бютифул“ - драма (Мексико,
Испания, 2010), режисьор
Алехандро Гонсалес Иняриту,
в ролите: Хавиер Бардем,
Марисел Алварес, Гийермо
Естрело, Едуард Фернандес и
др. [14+]
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
06.00 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Райски градини - филм
10.00 По следите на храната - филм
10.30 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 VIB /п./
15.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
15.30 Новините ON AIR
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Изгряващо слънце - романтичен сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Полицейски войни - криминален сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 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 Брюксел 1 - предаване за Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
/п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок
с Живка Попатанасова и
Христо Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло
Лаков/п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок
с Живка Попатанасова и
Христо Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Бизнес среща с Таня Кръстева
20.30 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков
21.00 Цитати на деня
21.30 Update /п./
22.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23.00 Предприемачи - док. поредица на Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок
с Живка Попатанасова и
Христо Николов /п./
02.00 Update - предаване за високите технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
03.00 В развитие - с Вероника
Денизова/Делян Петришки
/п./

Водоравно: БТ. Асие. Бенка. Калимавка. Адина. Рана. Рин. Скорец. Сигла. Ати. Ат. Лири. Ин. Манева. Ягода. Рвс. Раи. Питон. Ка. Оратори. Молар. Газ.
Мазина. Иса. Джиро. Фурия. Рале. Карлов. Ев. Ом. Каматир. Ало. Анани. Юни. Анарак. Икона. Ата.
Отвесно: Сакар. Ася. Риф. Садист. Грам. Сукмани. Билини. Моа. Омара. Лик. Теин. Гладиола. Ирко. Маслина. Раздяла. АН. Аба. Каре. Париж. Омана.
Евро. Иврит.Нирвана. Анкара. Автогара. Тара. Канети. Сора. Олеинат. Па. Ацини.Низа. Еврика.

14

15

16

www.19min.bg

ШОУ

РОМАНТИКА

Бате Гошо:

Кратери, негоден за
дишане въздух, лоши
условия за живот...
Разликата между
Марс и Перник е, че
на Марс има вода.

>>СУДОКУ
лесно
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брой 2403
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НОВИНИ

Звъни се на вратата.
- Кой е?
- Костадинова съм. От
горния етаж?
- Да, кажете?
- Заради моя Гошко
идвам. Дето ви счупил
фара и мигача на колата с топката. Казали

умерено

сте, че ще му, нали,
майката, ако не ги
плати.
- Така?
- Ами... Няма да плати
:) :P :D
Една жена се оплакала на приятелката си:
– Мъжът ми е отвратителен! Все говори за
майка си – мама това,
мама онова, мама така
готви, на мама онова
й харесва…
– Трябва да му напомниш, че и ти си
жена, та да ти обърне
внимание. Сложи си
нещо по-секси и го
изненадай.
Вечерта мъжът се
прибира и жена му го
чака по черни бикини,
черен сутиен и черни
ръкавици. Мъжът
възкликва:
– Боже! Що си цялата
в черно, ма ?! Да не
е станало нещо с
мама?!?
:) :P :D
- Ти в ред ли си?
- Да, в произволен!
:) :P :D
Мъжете нарочно хъркат нощем, за да ни
отмъстят, че ние им
пилим през деня!
:) :P :D
Започнете деня с по-

ложителна мисъл:
- "Ще се върна в
леглото само след
някакви си 17 часа"...
:) :P :D
Понякога децата издават ужасяващи звуци!
Например - искат
пари...
:) :P :D
Аз се Храня Здравословно! След това,
Задължително Ям!
:) :P :D
Включих телевизора,
не можах да намеря
къде се пишат коментарите, изключих го!
:) :P :D
- И?!
- Хубава е, ама на
Европейското била за
Бразилия!
:) :P :D
Тя:
- Обичам смелите
мъже!
Той:
- Надебеляла си!
:) :P :D
- Ученици, запишете
домашното си за утре
"Къде се намират Седемте рилски езера, и
колко на брой са?!"
:) :P :D
Жените са като индианците. Гримират ли
се старателно, значи
ще ходят на лов.

трудно
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