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поскъпване
на всичко,
№1 е
свинското
с 50% скок
за година
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МОРЕТО ПРИИЖДА
Необичайно топлото време у нас за месец
януари докара дори гларуси в София

Снимка: Анна Пенкова

0,4 км на ден правим
от Турски поток у нас

96% от водата се губи
по тръбите в Добрич

Бетовен оглушава заради
отравяне с олово

Дете спаси живота на баба си, благодарение на
видео в YouTube

Морето изхвърли запазена кофичка
от кисело мляко на 44 години

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Желязната линия и стрелката не е
ремонтирана 30 г. и трябвало да се
бракува още през 2001 г.
Според Инструкцията за ремонтите
на
дълготрайните
материални активи
в Национална компания Железопътна
инфраструктура,
след 15 години експлоатационен срок,
трябва да се реализира планов ремонт.
Още повече, че обемът на превозваните товари в периода
2000 – 2016 г. надвишава пределно допустимата граница от
80 млн. бруто тона с
2,5 до 8,3 пъти. Спо-

ред вещите лица на
гара Хитрино е следвало да се извърши основен или минимум два
средни ремонта (има
разлика между основен и среден ремонт).
А изводът, който се
налага, е, че железният път е с просрочени
междуремонтни
срокове. Предвид тази
и още фактологични
данни относно техническото състояние на
пътя, както и поради
сложното съчетание
от различни изчисления, на експертите

им е трудно да определят
вероятната
безопасна скорост на
влаковите
композиции, посочват от Булмаркет. Това налага и
промяна в заключението им от предишната
експертиза. Експертите са убедени, че
не може еднозначно да
се определи конкретно
каква скорост ще бъде
опасна за преминаване
през жп стрелки №1 и
№5 при това състояние на железния път.
По време на устната
защита проф. Майя

Иванова-Йорданова
изтъкна факти за
състоянието на железния път и безопасна скорост, които са
в противоречие с експертизата, под която тя се е подписала,
отбелязват още от
фирмата в становището си до медиите.
Припомняме, че на
експертизите представени на заседанието в Шумен от
миналта седмица се
твърди, че взривилата
се цистерна не е била
годна за експлоатация
и е трябвало да се бракува. Дебелината на
дъното на цистерната пък е по-малка от
минимално допустимата, поясняват от
Булмаркет, позовавайки се на експертиза и
уточнявайки, че композицията не е била
тяхно притежание.
Самият взрив не е
предизвикан от печка на твърдо гориво,
а най-вероятно от
скъсан проводник на
електрическата контактна мрежа на
гарата, която е била
замърсена. В съобщението се допълва, че

Ревизоро става екоминистър

СМЕНЯТ РЕЗЕРВНИТЕ ГУМИ НА НЕРАБОТЕЩА КОЛА: НИНОВА

Емил Димитров-Ревизоро е единствената
кандидатура на ВМРО
за нов екоминистър.
Воеводите го предложиха на премиера Бойко
Борисов по време на
среща на управляващата коалиция в МС.
Припомняме, че Димитров ще поеме поста
на Нено Димов, който
миналата седмица бе
арестуван и обвинен в
умишлена безстопанственост, предизвикала

"Със смяната на министър Нено Димов
няма да се промени нищо”, заяви пред
bTV лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тя
посочи, че кандидатурата на ВМРО за поста
е „политическо назначение, за да се запази
коалиционният мир”.
„Борисов сменя гумите на автомобил,
който не работи. Трябва да се смени моделът
на управление.", категорична е соцлидерката.
По думите й за 113 язовира не се знае чия е
собствеността и кой е отговорен: "Моделът на
управление е сбъркан. Сменят се само министри
на коалиционните партньори, но не и на ГЕРБ.
Отговорността, обаче е на премиера", посочи
Нинова. Тя увери, че партията не се е отказала от
вота на недоверие.

водната криза в Перник.
Димов бе министър в
кабинета Борисов 3 от
квотата на ВМРО, но си
е човек на ГЕРБ. След
ареста му, той подаде
оставка чрез адвоката
си. От ВМРО трябваше
да изберат негов заместник, като за поста бяха
цитирани имената на .
зам.-шефа на Воеводите
Искрен Веселинов и
настоящият зам.-министър на МОСВ Николай
Кънчев.

Според лидера на Левицата "ще изгърмят и
други градове след Перник”.„За 10 години институциите спряха да работят. Цели системи гърмят
една след друга. Задава се криза и в здравеопазването. Политиката не е търговия. Не може, за
да си купиш личното спокойствие, да раздаваш
пари и да отлагаш проблемите", заяви тя.
Нинова напомни, че кметовете не са собственици на язовирите, а проблемът е именно там.
"51% от ВиК-та са на държавата. Продължават
да прехвърлят отговорност, а тя е на управляващите. Целият мозъчен тръст от хидроинженери
трябваше да е в Перник. Пълен хаос е", посочи
още Нинова и допълни, че проблем с водата
има и в градовете Шумен, Ботевград и Добрич, т.е. проблемът е национален.
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Безхаберие на държавата виновно и за Хитрино

,
акто 19 нееднократно
писа,
техническото
състояние на инфраструктурата, а не висока скорост е най-вероятната причина за
инцидента в шуменско
от края на 2016 г., сочи
оценка на експерти.
За фактите около инцидента, при който
7 души загинаха, а 29
бяха ранени, съобщиха
от Булмаркет - компанията, чиято влакова
композиция дерайлира.
"Съществено разминаване между писмената
експертиза и устната
защита се е получило на заседанието на
съда относно инцидента в с. Хитрино", посочват от Булмаркет.
"Според писмената
експертиза след подновяването на жп
стрелка №5 с нова
през 1987 г. до момента на произшествието в Хитрино, не са
извършвани ремонти
или реконструкция
на железния път и
стрелките в този
район”, сочи становището на компанията.
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документът е изготвен от вещите лица
проф. д-р инж. Валери
Стоилов от ТУ-София
и проф. д-р инж. Симеон Ананиев от ВТУ Тодор Каблешков.
Те са извършили детайлно проучване на
техническото
състояние на пробитата
вагон-цистерна,
на
нейните стени и дъна.

>>ДБ: ДЕЧЕВ
ДА ОТВОРИ
ДАННИТЕ
НА НЗОК
От Демократична
България (ДБ) призоваха шефа на НЗОК
д-р Дечо Дечев в
оставащия период на
мандата си да публикува данните на Здравната каса, за да види
обществото "пълната
картина на злоупотребите в НЗОК". Поводът
е изказването на д-р
Дечев, че Касата плаща завишени цени на
лекарствата на някои
болници, като така ги
облагодетелства.
От ДБ посочват, че
за подобни схеми за
източване на касата се
е говорило отдавна,
но за първи път се получава потвърждение
от такова ниво.

Тяхното заключение
е, че цистерната не
отговаря на международните изисквания за
превоз опасни товари.
Експертите посочват,
че върху нея няма поставена маркировка,
указваща датата и
вида на извършеното
изпитание, което е

част от изискванията по стандарт. В
експертизата става
ясно, че дебелината на
дъната на корпуса са
по-малки от минимално допустимите.
Припомняме, че на
25 октомври 2017 г.
окръжната прокуратура в Шумен внесе
в съда обвинителен
акт срещу двамата
машинисти, управлявали влака. Те не се
признаха за виновни.

Първоначалната версия за катастрофата
в Хитрино беше висока
скорост. На заседанието по делото в Шумен
от 15 ноември 2018 г.
бе представена тезата, че причината за
мащабната трагедия
била предизвикана от
печка на твърдо гориво. Другата версия бе,
че незаключена стрелка е предизвикала дерайлирането на товарните вагони.

>>ОТМЕНЯТ НАРЕДБАТА, ИЗКАРАЛА АВТОИНСТРУКТОРИТЕ
Отмениха спорната наредба,
която изкара 50 души от
автоинструкторите на протест
центъра на столицата. Стотици учебни коли се събраха
на площад Ал. Батенберг и
блокираха движението по
булевард Цар Освободител.
От бранша се обявиха против заповедта,
с която броят на часовете по кормуване се увеличава от 31 на 42 часа.
Поправката беше отложена след среща
между протестиращите и министрите
на транспорта и образованието Росен
Желязков и Красимир Вълчев. По време
на разговорите е договорено също да

се създаде нова работна група, която да
бъде оглавена от шефа на Държавната
агенция по пътна безопасност Малина
Крумова.
„Тази група ще има разширени задачи,
които са свързани с това да се уточни
какъв трябва да е изпитът, какво трябва
да е обучението, какви да са необходимите мерки “, обясни Крумова.

Прокуратурата: Няма документи
за боклук у Димов
Главният прокурор Иван
Гешев не е съобщавал,
че при обиск на дома на
задържания министър в
оставка Нено Димов са
били открити документи, свързани с вноса на
боклук от Италия, сочи
прессъобщение на дър-

жавното обвинение. Във
връзка с публикации в
множество медии от институцията опровергаха
тази информация.
Припомняме, че в понеделник Гешев бе във
Враца, където участва
в пресконференция за

убийството на 18-годишното момиче в с.
Галиче. На въпрос за
проверката на вноса
на боклуци у нас, той
обясни, че „България
не заслужава да бъде
превърната в кошче
за боклук или тоалетна чиния” и каза, че е
разпоредил проверка
за отпадъците.

ИВО ХРИСТОВ: Не искаме страна - бунище
"Българските граждани, не искат
страната ни да се превърне в бунище”, заяви в свое изказване по време
на първото за т.г. пленарно заседание на ЕП в Страсбург Иво Христов,
член на Групата на Прогресивния
алианс на социалистите и демократите.
"Преди по-малко от месец над 800
тона отпадъци, предназначени за
изгаряне в български топлоцентрали, бяха задържани от италианските
власти. Последваха разследвания в
италианските медии, които свързват

този трафик с местната мафия",
припомни той.
По думите на българския евродепутат международната престъпност се възползва от свободното
движение в рамките на ЕС. "Де
факто пътят на търговията с боклук в Европа може да бъде и канал
за търговия на наркотици и други
незаконни трафици. Същевременно здравето и околната среда на
българите стават жертва на отсъствието на европейски механизми за
контрол", посочи Христов.

„Затова се обръщам с призив към
представителите на ЕК за бърза
намеса в случая и предложения за
контрол върху търговията на отпадъци в ЕС", призова евродепутатът.
Припомняме, че в края на 2019 г.
Христов запита ЕК - кога и какви
стъпки ще бъдат предприети във
връзка с качеството на въздуха
в България,, както и какво смята
Комисията относно практиката да се
внасят отпадъчни суровини от една
държава членка в друга и има ли ЕК
система за контрол на този процес.
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КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР
ОСТАВА НА ПОСТА
Кметът на Несебър
Николай Димитров
остава на поста си,
постанови Апелативния специализиран
наказателен съд.
Решението на магистратите е окончателно.
От съда поискаха да
не бъде остраняван
от длъжността, защото
предстои приемане на
бюджета.
"Простил съм на
всички. Не пожелавам на никого
това, което ми се
случи", заяви самият
Димитров. "Имаме
сериозна работа за
вършене, предстои
приемането на бюджета за 2020 г., чака
ни и подготовката
за туристическия
сезон", каза още той.
Припомняме, че макар
задържан в ареста
дни преди първия тур
на местните избори
и обвинен в купуване
на гласове, кметът на
Несебър спечели с
над 8000 гласа своя
четвърти мандат.

ГУБЕРНАТОР
НАПУСНА
АТАКА СЛЕД
БОЙ
Областният управител
на Софийска област
Илиан Тодоров е
напусна партия Атака
след скандал, който е
стигнал до физическа
разправа, съобщи самият той пред 24 часа.
В понеделник вечерта
губернаторът отишъл
на среща с лидера на
Атака Волен Сидеров
и негови приближени.
След като Сидеров си
тръгнал, възникнал
спор между него и
неговия колега Николай
Караколев.
“Аз съм в болничен, с
патерици съм”, поясни
Тодоров. “Напуснах
Атака. Вече нямам нищо
общо с нея”, обяви той.
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УВОЛНЕН ЗА КОРУПЦИЯ ПОЛИЦАЙ ЗАПОДОЗРЯН, ЧЕ ВЗРИВИЛ
ДОМА НА БИВШАТА СИ
ДВЕ СА ЖЕРТВИТЕ, ШЕСТИМА СА В БОЛНИЦА СЛЕД АДСКАТА ЕКСПЛОЗИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ КВАРТАЛ ВЛАДИСЛАВОВО. ПРОКУРАТУРАТА ОБРАЗУВА ДЕЛО СРЕЩУ 66-ГОДИШНИЯ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ, ПОЛИЦИЯТА ГО ИЗДИРВА.
АНТОАНЕТА - ЖЕНАТА, С КОЯТО ЖИВЕЕЛ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА, Е В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР
В БЛОКА КАЗВАТ, ЧЕ МЪЖЪТ Е ИЗНАСЯЛ БАГАЖА СИ ПРЕЗ НОЩТА СРЕЩУ ПОНЕДЕЛНИК!
ЕКСПЛОЗИЯТА РАЗТЪРСИ ВАРНЕНСКИЯ КВАРТАЛ ВЛАДИСЛАВОВО ОКОЛО 4,20 Ч НА 13 ЯНУАРИ. ВЪЛНАТА ОТНЕСЕ
ЦЯЛАТА СТЕНА И ТЕРАСАТА НА АПАРТАМЕНТ НА 4-ИЯ ЕТАЖ НА БЛ. 302, А ПЛАМЪЦИТЕ ОБХВАНАХА ОЩЕ НЯКОЛКО
АПАРТАМЕНТА. ДВЕ СА ЖЕРТВИТЕ НА ВЗРИВА, А ШЕСТИМА ДУШИ, СЛЕД КОИТО 3 ДЕЦА, СА В БОЛНИЦА.
ЗАПОДОЗРЕНИЯТ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ Е БИВШ ВОЕНЕН, РАБОТИЛ И В МВР. ОТ ПОЛИЦИЯТА ОБАЧЕ Е УВОЛНЕН ЗА
КОРУПЦИЯ. ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОБРАЗУВА СРЕЩУ НЕГО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТО ЗА
УМИШЛЕН ПАЛЕЖ. АПАРТАМЕНТЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА АНТОАНЕТА - ЖЕНАТА, С КОЯТО ДИМИТРОВ ЖИВЕЕЛ НА
СЕМЕЙНИ НАЧАЛА.

Адвокатът на Арабаджиев:
Животът му е в опасност
Животът на Ветко Арабаджиев е
в опасност заради
неизготвена медицинска експертиза.
Това каза адвокат
Илиян Василев в
Специализирания
наказателен съд на
делото срещу бизнесмена, сърпугата
му, сина му и служителите на фирмите им.
Заседанието беше
отложено,
защото експертизата
от Правителствена болница не беше
пристигнала.
По нея ще работят 7 или 8 медици, а не само уролог, стана ясно в
залата.
Защитата на Арабаджиеви се учуди
защо толкова много лекари ще работят по документа,
когато са поискали само урологична
експертиза.
Арабаджиеви
искат експертиза от
друга болница, а не
от Правителствена заради съмнения
в
безпристрастността на лекарите
там.

Ветко и съпругата му Маринела бяха доведени

под конвой. Останалите
подсъдими,
включително

и синът им Вълчо, са на свобода.
Мaринeлa и Вeт-

кo
Aрaбaджиeви
ca c oбвинeния зa
учacтиe в oргaнизирaнa прecтъпнa
групa c цeл дaнъчни прecтъплeния и
прaнe нa пaри.
Пo иcкaнe нa Кoмиcиятa зa прoтивoдeйcтвиe нa кoрупциятa и зa oтнeмaнe
нa нeзaкoннo придoбитoтo имущecтвo
ca дoпуcнaти oбeзпeчитeлни
мeрки
върху имущecтвo нa
Вълчo и Мaринeлa
Aрaбaджиeви, кaктo
и 9 юридичecки лицa.
Нaлoжeн e и зaпoр нa
имущecтвo нa cтoйнocт нaд 310 милиoнa лeвa, cъoбщихa oт кoмиcиятa.

Бащата на зверски убитото момиче в Галиче:

Законът защитава убийците
Бащата на зверски убитата в Галиче Андреа – Асан Руменов настоява извършителят да получи
доживотна присъда без право
на замяна. Според него законът
в момента защитава убийците.
Всеки ден се чувах с дъщеря
си. Детето ми искаше да се
изучи, да му направя бал.
Имаше приятелче и искаха
по-късно да се съберат. Работя в чужбина, за да отгледам

децата си и да са задоволени
с нужните неща, отгледал
съм ги сам. Ако нямах и друго
дете, нямаше защо да продължавам да живея, сподели
очерненият родител.
Преди година непънолетният
убиец, който е признал деянието, е пребил човек до селото,
но това не е довело до видимо
взимане на мерки.
Момичето се е страхувало, както

и други хора в Галиче, но сигнали не са подавани, стана ясно
от репортажа. В селото са се
събрали много хора, които искат
законът да не дава възможност
хора с нечовешки постъпки
да се възползват от облекчено
наказание.
Максималната присъда, която
може да получи извършителят
е 12 години, възползвайки се от
факта, че той е непълнолетен.

www.19min.bg
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Масово поскъпване
на всичко, №1 е
свинското с 50%
скок за година

Р

екордно е поскъпването
на свинското
месо у нас.
Процентът отстъпва
единствено на хиперинфлацията от 19961997 г., констатира
Асоциацията на месопреработвателите
в България за 2019 г.,
когато страната ни
беше ударена от чума
по свинете и поголовно избиване на животни - болни и здрави.
При 3% средногодишна статистическа
инфлация през ноември 2019 г. свинското
е поскъпнало с 50% на
годишна база, показват данните.
"Това е рекорд по
поскъпване на хранителна стока у нас и
отстъпва единствено на хиперинфлацията", пишат от АМБ.
В големите търговски вериги свинското е предимно внос,
така че не би следвало българската чума
да има ефект върху
етикета, но и там
цената му е много висока, констатират
професионалистите.
При пилешкото цената на месото се е
повишила с около 7%,
при яйцата тя остава без промяна.
Националният статистически институт изчислява общия
индекс на поскъп-

ване на месото и
затова процентът
на поскъпване е различен - с 12,7% към
ноември. Което е над
4 пъти повече от инфлацията.
Началото на 2020-

а година изобщо се
очертава ударно в
ценово
отношение.
От 1 януари водата
поскъпна в цялата
страна с между 1 и
10% - в София със 7
на сто. До края на

месеца
общинските съвети трябва
да приемат промени в наредбите си за
местните
данъци
и такси и заявките
са ясно - тарифите
ще отидат нагоре,

5

пише Сега. Очаква се
повсеместно вдигане на местни налози,
особено за по-замърсяващите
автомобили,
процентите
по продадени имоти
и такса смет. От 1
март ще влезе в сила
новата система за
пътните такси, при
която камиони и автобуси вместо досегашните винетки ще
плащат за изминат
километър. Това означава повече разходи
за превозвачите и вещае верижно поскъпване - на практика
за всяка стока има
транспортни разходи. Ще поскъпнат и
автобусните билети.
Тол
таксуването
ще предизвика вълна от повишения на
цени - от минералната вода и до автобусните билети.
Хлябът, брашното
и баничките са начело в списъка. А те
са сред най-поскъпналите стоки миналата година. Хлябът
мина дълго стоялата граница от 1 лев
и килограмът мина
1,50 лв., като на повечето места дори
разфасовки по 650
грама се търгуват
за 1,50-1,70 лв.
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РАЙКМЕТЪТ БЕЗДЕЙСТВА, ДУПКИТЕ СТАВАТ ЯМИ В РАЙОН КР. СЕЛО
„КМЕТЪТ НА ПРОМЯНАТА“ В КРАСНО СЕЛО
БЕЗДЕЙСТВА, ВЪПРЕКИ
СИГНАЛИТЕ И ПУБЛИКУВАНИТЕ СНИМКИ ЗА
НОВООФОРМЕНИТЕ
СЛЕД РЕМОНТИ НА СОФИЙСКА ВОДА ДУПКИ НА
ВЪЗЛОВИ КРЪСТОВИЩА.
ОТ АЛАРМАТА МИНАХА
ДВА ДНИ, А ОТ БЕЗХАБЕРНОТО ОСТАВЯНЕ НА
КРАТЕРИ, ПОСИПАНИ
САМО С ПЯСЪК И ЧАКЪЛ
В НАЙ-ВЛАЖНИЯ СЕЗОН
НА ГОДИНАТА – ВЕЧЕ
СЕДМИЦА. ЗА 7 ДНИ
„ПОКРИТИЕТО“ Е РАЗНЕСЕНО ОТ АВТОМОБИЛИТЕ
И ПРИРОДНИТЕ СИЛИ И
ДВИЖЕНИЕТО СЕ ЗАТРУДНЯВА. ОЩЕ ВЕДНЪЖ АПЕЛИРАМЕ, ОСВЕН МНОГО
ДУМИ, ВЕЧЕ ДА ВИДИМ

И РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ
РАЙОННИЯ КМЕТ, ЧИЯТО
НЕПОСРЕДСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ Е ГРИЖАТА ЗА
ПЪТИЩАТА, ТРОТОАРИТЕ,
ГРАДИНИТЕ, МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА
И ПОДЛЕЗИТЕ В ТАЗИ
ЧАСТ НА ГРАДА. ДРУГИ
КМЕТОВЕ НА ПРОМЯ-

НАТА – НАПРИМЕР В
ТРИАДИЦА, ВСЕКИДНЕВНО ИНФОРМИРАТ ЗА
СВЪРШЕНОТО ОТ ТЯХ ПО
ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОБЛЕМНИ ИНФРАСТРУКТУРИ. ПОЛУЧИХМЕ ПИСМО
С ИЗВИНЕНИЯ, НО НЕ И
СЪС СРОК ЗА ОПРАВЯНЕ
ОТ РАЙОН КРАСНО СЕЛО.

В

торник
и
сряда станаха дните
на поредно
голямо почистване
на възлови улици и
булеварди в стоицата. За подобряване
качеството на въздуха по нареждане
на кмета на София
Йорданка Фандъкова
и във връзка с повишаване на дневните
температури на 14
януари започна миене на основни пътни
артерии. Това е продължение на акцията, която започна
още в края на миналата година и продължава през тази
с цел да обхване буквално целия град.
Дейностите по миене се извършат с
автоцистерна с маркуч при благоприятни метеорологични
условия в районите
Люлин, Възраждане,
Кремиковци,
Триадица, Сердика,
Илинден, Надежда,
Подуяне, Слатина.
Прави впечатление,
чме те са управля-

Голямо миене на
улици и булеварди
в София
вани както от кметове на ГЕРБ, така
и „на промяната“
– представители на
десницата.
Също

така почистването обхваща далеч
не само центъра, а
в много по-голяма
степен – перифери-

ята – друго от редовните обвинения
към
кметството,
че се грижи само за
представителната

градска част, а забравя кварталите. В
числото на почистваните влизат бул.
Царица Йоана, бул.
Ботевградско шосе,
бул. Владимир Вазов,
ул. Железопътна, ул.
Божурище и др.
Контролът на дейностите се извършва от Столичния
инспекторат, а се
извършват от концесионерите по чистотата.
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ЕС извади града ни от
опасните за живота
В

края на миналата
година Еврокомисията извади София
от градовете със
застрашително мръсен въздух, понеже за първи път е
влязла в средногодишната
норма за фини прахови частици от 40 микрограма на
куб. м на всички 6 измервателни станции, Общината стартира и специална
програма по темата. Това
е още една важна мярка,
след като бяха намалени
с 25% за 2 години вредните емисии от градския
транспорт, а с пускането
на Третия лъч на метрото до седмици процентът
ще се подобри значително,
след като започна поставянето на филтри на комините за 80 на сто редукция на
лошите емисии, след като
стартира заменянето на
печките на твърдо гориво с
екосъобразни, след като за
година бяха засадени над
80 000 нови дръвчета, а
непрекъснато се прокарват
нови велоалеи, докато се
разширяват Синята и Зелената зона за паркиране при
наличие на няколко буферни
паркинга и новооткрит при
националния стадион.
Зам.-кметът по екология
Йоана Христова представи
проекта на Програма за подобряване на качеството
на атмосферния въздух на
територията на Столичната община за периода
2021 – 2026. Общата стойност е 412 583,87 лв. и ще
се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма Околна среда
2014 – 2020 г., национално
съфинансиране от държавния бюджет на Република България и бюджета на
Столичната община. Тя ще

София с 5-годишна
програма за чист
въздух, финансирана от
европейските екофондове
влезе в сила през 2021г., а
мерките в нея ще действат
до 2026г. Граждани, институции, НПО и учени могат
да дават предложения, препоръки и мнения по мерките, с които ще се съобразят
експертите, работещи по
проекта.
При изготвяне на програмата екипът предстои да
набере информация за оценка и управление на КАВ от
различни източници, да направи инвентаризация на
емисиите на замърсителите през 2018 г по сектори,
да анализира причините за
превишаване на нормите
, както и да направи дисперсионно моделиране на

разпространението на замърсяването и приноса на
отделните източници на
емисии, извършено за 2018 г,
да анализира вече планираните и прилагани мерки за
подобряване на КАВ. Като
част от новата програма
ще се направи и прогнозно
моделиране на зони с ниски

емисии от транспорта,
като се включат и емисии
на ФПЧ от битовото отопление.
Сега действащата програма за качеството на въздуха включва над 100 мерки.
Сред тях са подмяната на
старите отоплителни уреди
на общо 20 000 домакинства,
ползващи дърва и въглища, в
следващите 3 г. и монтирането на 2000 филтъра на комините на жилищни сгради в
районите Слатина и Красна
поляна, които са и сред найзамърсяващите заради горене
на твърдо гориво в града ни.

Продавам място в село Дръмша,
общ. Костинброд.
- 3 дка в регулация;
- 20 дка ниви;
Руска Вълканова
0876 554 027, 02/986 13 08
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СВЕТОВЕН ДРАМАТУРГ
ГОСТУВА НА
НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
Ерик Еманюел Шмит идва за юбилея на Мариус Донкин на 13 февруари в Народния
театър. Световноизвестният драматург ще
излезе заедно с големия актьор в Господин
Ибрахим и цветята на Корана на голямата
сцена. Двамата ще изиграят някои от найзабележителните моменти от пиесата, чиито
автор е Шмит. Моноспектакълът на Мариус
Донкин е хит в бг афиша и днес - 16 години
след премиерата през 2004-а. Постановката
на професор Снежина Танковска има серия
от престижни награди от родни и международни форуми, е незабравим разказ от
първо лице на еврейското момче Моисей
- за страданието и просветлението, за найважните уроци за живота и смъртта, които
научаваме, когато най-малко очакваме.

ШОУ

НОВИНИ

>>ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЕ
НА КОНЦЕРТ НА ЕВРОВИЗИЯ
Виктория Георгиева - младата певица, която тази
година ще представя страната ни на Евровизия, е
сред първите изпълнители, потвърдили участие в тазгодишното издание на Eurovision In
Concert. Промоционалният концерт в Амстердам, който ще се проведе на 4 април, е част от
събитията, съпътстващи песенния конкурс, и
има 10-годишна история. На сцената в столицата на Нидерландия Виктория ще изпълни
песента, с която ще представи България на Евровизия пред близо 10 хиляди души в модерната
зала AFAS Live. Българската песен за конкурса ще
бъде представена в началото на март. Двата полуфинала на конкурса ще са 12 и 14 май, а финалът му
ще е на 16. И трите концерта ще са в Ротердам.

П

ПОЛИ ГЕНОВА СПОДЕЛИ СЕМЕЕН КАДЪР

Принц Хари и Меган
Маркъл ще получат
свобода от кралски
ангажименти и задължения, както и шанса
да бъдат финансово
независими. Това е
резултатът от срещата
между кралицата и
принцовете. Според
Daily Mail, Хари е
пристигнал два часа преди уговорката с брат му Уилям, баща
му Чарлз и баба му Елизабет. Той искал да разговаря насаме
с кралицата, за да й обясни в детайли ситуацията. Все още не
е ясно как точно ще се издържат Меган и Хари, защото принц
Чарлз ясно е подчертал, че не могат да разчитат на безграничната му финансова подкрепа. Ще има и строги рестрикции относно използването на имената им за брандиране на
стоки и кампании. Двамата отцепници от короната ще могат
да прекарват времето си по равно между Северна Америка и
Англия, както предварително поискаха.

Спайк Лий
ще бъде шеф
на журито в Кан
Спайк Лий ще оглави журито на фестивала в Кан, който ще се проведе от 12 до 23
май. На този пост той ще е
първият афроамериканец.
Край Лазурния бряг големият режисьор ще бъде удостоен и с почетната Златна
палма. 62-годишният маестро е споделил, че е изненадан, щастлив и горд. „Погледът на Спайк Лий е по-ценен
от всякога. Пламенната му
личност обещава много“, се
посочва в съвместното изявление на президента на ки-

нофестивала Пиер Лекюр и
фестивалния директор Тиери
Фремо. Лий, открил пътя
пред много афроамерикански
кинодейци, се е представял в
Кан с общо седем свои филма
- от 1986 г., когато участва
в Петнайсетдневката на режисьорите с She‘s Gotta Have
It до 2018 г., когато криминалната му драма Черен в
клана печели голямата награда на фестивала. „Кан
очерта траекторията ми
в световното кино“, допълва Спайк Лий.

СИНЬО СЪРЧИЦЕ. ПРЕЗ
ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ СЛЕД
РАЖДАНЕТО НА СИНА СИ,
ПЕВИЦАТА РЕВНОСТНО
КРИЕШЕ ЛИЦЕТО НА БЕБЕТО СИ, КАКТО И ТОВА НА
БАЩАТА, НО НЕОТДАВНА
В ПРОФИЛА � В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА СЕ ПОЯВИХА
СНИМКИ НА ЩАСТЛИВОТО
СЕМЕЙСТВО. ПОЛИ И ДЖОУЕФ ОБИЧАТ ДА ПЪТУВАТ
И ЧЕСТО ГО ПРАВЯТ, КАТО
НАВСЯКЪДЕ МАЛКИЯТ
ДАНИЕЛ В С ТЯХ.

Жокера с
11 номинации
за Оскар
БАЛЕТ ТОДЕС СЕ ЗАВРЪЩА
С НОВ ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ

Меган и Хари получиха
исканата свобода

show@19min.bg

НОВИНИ

ЕВИЦАТА ПОЛИ ГЕНОВА, КОЯТО СТАНА
МАЙКА ЗА ПЪРВИ
ПЪТ ПРЕЗ АПРИЛ МИНАЛАТА ГОДИНА, ПУБЛИКУВА
СНИМКА В ИНСТАГРАМ ПО
СЛУЧАЙ ТОВА, ЧЕ СИНЪТ
Й ДАНИЕЛ НАВЪРШИ 9
МЕСЕЦА. НА СНИМКАТА
ПОЛИ Е В КОМПАНИЯТА
НА МАЛКИЯ И НА НЕГОВИЯ
БАЩА ДЖОУЗЕФ. ДО НЕЯ
ЩАСТЛИВАТА МАЙКА Е
НАПИСАЛА: „9 МЕСЕЦА
ДАНИЕЛ“, ПРИДРУЖЕНО ОТ ЕМОТИКОН СЪС
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Руският модерен балет Тодес се връща
отново в България - с новия си спектакъл
Продължение. Представленията са на 23
март в София и на 25 март - във Варна. Балетът е създаден през 1987 г. от балетмайстора
и постановчик Алла Духова. Трупата не остава незабелязана и от световни музикални
легенди като Майкъл Джексън, Марая Кери,
Алла Пугачова и други звезди, с които споделят сцена. Зрителите ще бъдат пленени от
разтърсващия емоционален заряд на всеки
танц в зрелищния спектакъл. Сюжетните линии, преплитащи се в изящната хореография
ще пренесат публиката в друго измерение.

Ф

илмът Жокера ще е с най-голям шанс да
триумфира на церемонията по раздаването на Оскарите в Долби тиатър. Лентата
получи най-много номинации, за най-добър
филм, най-добър актьор, най-добър режисьор, най-добър
адаптиран сценарий и в технически категории. Непосредствено след него са криминалният епос на Мартин
Скорсезе Ирландецът и Имало едно време в Холивуд на
Куентин Тарантино с по 10 номинации. В категорията за престижната награда ще се борят и
одисеята от Първата световна
товна война
на Сам Мендес 1917, и южнокорейсканокорейската сатира Паразит. В категориите
тегориите
за най-добра актриса са номинирани
минирани
Синтия Ериво, Скарлет Йохансон,
охансон,
Сърша Ронан, Чарлийз Терон
н и Рене
Зелуегър. За наградата Най-добър
добър актьор ще се борят Антонио Бандерас,
Леонардо ди Каприо, Адам Драйвър,
айвър, Хоакин Финикс и Джонатан Прайс.
райс.
Физика на тъгата на ре-жисьора Теодор Ушев
влезе в краткия списък
за Оскар-ите за късометражна анимация, но не
получи номинация. Наградите ще бъдат раздадени
в Холивуд на 9 февруари.

ЗВЕЗДИТЕ НА
ТЕХНО МУЗИКАТА ИДВАТ
В СОФИЯ
След незабравимото
изживяване на последното издание на
фестивала с участието
на редица имена от
световната сцена, Ялта
клуб подарява на феновете ново издание
на фестивала. На 31
януари в централното фоайе НДК ще
посрещне големите
имена в техно музиката – Marco Carola,
Paco Osuna и Liubo
Ursiny. За последно
видяхме Marco Carola
по време на INTERSolar
2018. Малко след началото на 2020 световният посланик на техно
музиката се завръща в
София за дълъг, енергичен сет в ттипично
негов стил. Всеизвестно е, че
ч Carola
е основен
основе инструразвитието
мент за р
на електронната
елект
сцена в нначалото
на 90-те години.
от 20
След повече
пов
години опит,
оп той е
един от най-търсена
ните диджеи
в света,
уважаван продуцент и
собственик на
няколко
лейбъла.

10

www.19min.bg

ХОРОСКОП

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

Девите не трябва да се отчайват, ако
днес делата им не вървят по план.
Стрелците ще се почустват много подобре, ако отстранят дразнителите
около себе си. Козирозите да не обръщат
внимание на дребните проблеми.
Рибите да не се намесват в ситуации,
които може да се решат и без тях.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Коректното ви
отношение в работата и към колегите
ви носи предимства, но и много неща не ви
удовлетворяват. Ако дадете
предпочитание на творческото
си виждане по професионални
и житейски теми ще се изненадате от резултата.

Насърчете
желанието
ви да се разнообразите,
сами или с приятели. Подарете си повече лично
време и го използвайте,
за да възстановите душеното си спокойствие и
равновесие.

Днес се съсредоточете върху
текущите си задачи и оставете
дългосрочните планове
за по-късен етап. Бъдете
търпеливи, не след
дълго ще можете да продължите и то успешно в
тази посока.

Заобиколени сте
от множество
дребни проблеми, и ако решите
да обръщате внимание на
всяки едно от тях, сигурно в
края на деня ще се чувствате много уморени. Затова се
съсредоточете върху онези,
които се неотложни

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Денят ще
започне с добра
възможност да
финализирате
проекта, с който ви
свързват финансови очаквания. Това ще повиши
увереността ви, че скоро
ще можете да имате
повече от нещата, които
желаете.

Ще Ви бъде
по-лесно да спечелите някого за
каузата си, ако сте
добронамерени и усмихнати. Идеите Ви ще срещнат
разбиране и бизнесът ще
потръгне, стига да приветствате доброто у другите
и да не търсите изгода за
себе си на всяка цена.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Дева

Стрелец

Излъчвате
увереност и с
основание печелите довериe
навсякъде. Това обаче
съвсем не означава, че
всичко около вас е спокойно. Напротив. Имате
много неща, за които да
се заловите.
Близнаци

Високата ви само
оценка, която
имате ще повиши претенциите
ви към заобикалящия свят.
Ще ви бъде от полза, ако
приемете, че има и други
като вас, с които не бива
да се конфронтирате,
ако желаете да запазите
постигнатото.

Не се отчайвайте, ако делата
ви не вървят
по план. Имате
време да осмислите
всичко и да прецените
местата, където бъркате.
Посъветвайте се с вашите
близки хора, те могат да
ви дадат ценни напътствия и подкрепа.

времето

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде -1°,
а максималната 7°.
В Перник ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде -3°, а
максималната 9°.

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

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

Риби

Въздържайте
се от намеса в
ситуации, които
могат да се
решат и без вас. Всичко
прекалено натоварва и
предизвиква страдания.
Част от вас ще бъдат
обзети от желания, насочени извън дома.

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

Русе

min: -4о max: 4о

min: -2о max: 2о

Варна

София

Велико Търново

min: 2о max: 9о

min: -1о max: 6о

min: -5о max: 6о

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

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

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

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

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

Ще се почувствате значително
по-спокойни,
ако отстраните
дразнителите и да потърсите тихо място за себе си.
По отношение на спорен
въпрос не заемайте крайни
позиции, може да се реши с
взаимни отстъпки, от които
ще спечелят и двете страни.

Денят Ви ще
е наситен с
ангажименти
и срещи. Няма
да ви липсва енергия,
нито търпение за да се
справите с делата си. В
следобедните часове
ще трябва да отложите
някои от задачите си за
по-късен етап.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: -1о max: 7о
min: -3 max: 9
о

min: 0о max: 10о

о

Сандански

Кърджали

min: -2о max: 8о

min: -1о max: 7о
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ВРЕМЕ

ЛОНДОН ОТКАЗВА НА ШОТЛАНДИЯ НОВ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ
Със свое писмо премиерът на Великобритания
Борис Джонсън отказва на своя шотландски колега
първи министър и лидер на Шотландската национална партия г-жа Никола Стърджан искането, което
е отправила за втори референдум за независимост
на някогашното самостоятелно кралство, което от
векове е под властта на английската корона. Напомняме, че на изборите преди месец БоДжо й
отне 6 места, но все пак Стърджан спечели 48 от
59 кресла в британския парламент. Борбата на
първия министър е да остане в ЕС след Брекзит,
предвиден за все по-близкия 31 януари. Тя се
позовава на „материалната промяна“, настъпваща във връзката между Шотландия и Обеди-

неното кралство с напускането на Евросъюза.
На референдума за независимост преди 5 години
националистите изгубиха пред юнионистите. Джонсън я призова, а с това и всички шотландци: „Да
превърнем 2020 г. в година на растеж и възможности за цялото Обединено кралство“.

Кремъл принуди за мир
Сарадж и Хафтар, като ги
сложи около 1 маса

З

а разлика от
италианския
премиер Конте, който се
опита да събере на
една маса воюващите
в Сирия лидери Фарадж и Хафтар, но те
отказаха да се явят
при него по едно и
също време, даже без
да присъства, руският президент ги принуди за повече. Неговият външен министър
Лавров, поканил за случая турския си колега
Чавушоглу, посрещнат
с шеговитото: „Откога не сме се виждали“,
а не бяха от 3 дни, наложи на маршала и
премиера не просто
да проведат 6 часа
преговори на една
маса. Но дори и да изготвят споразумение
за трайно прекратяване на огъня. Временното е в сила от

неделя по заповед на
Путин и Ердоган, отправена при откриването на Турски поток.
Освен „определения
прогрес“ – начало на
диалог и обещания да
не се стрелят, се определят зони за сигурност в Либия – по
примера на руската

концепция за Сирия,
което на практика
ще изолира терористичните анклави, а
впоследствие ще ги
заличи. Слага се началото и на политически процес в страна,
в която парламентът – демократично
избран и подкрепян

от маршал Халифа
Хафтар и неговата
армия, и премиерът Файез Ал Сарадж,
който е международно признат, но не
е с мандат от парламента, както изисква системата в
правовите държави,
водят
гражданска

война. Знае се, че Русия, Франция и Арабският свят стоят
зад депутатите, а
Турция и донякъде
Италия като бивш
колонизатор – зад
правителството.
Още в неделя, на 19
януари, според споразумението от миналия уикенд между Путин и Меркел, Берлин
ще бъде домакин на
мирна конференция,
която трябва да предоврати де юре разпадането на огромната
де факто разделена
страна. Това е много
важно за ЕС, понеже
Либия е основното
място за генериране
на трафик на икономически бежанци от
Африка, чийто краен
север
представлява, към Евросъюза.
Тази вълна е много
по-опасна за нас от
сирийско-иракско-афганистанския поток
през Турция, защото
е много по-потенциално огромна.

US ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР ОТРЕЧЕ ДА ИМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПЛАНОВЕ НА СЮЛЕЙМАНИ ПРЕД CBS
В СЕНЗАЦИОННО ИНТЕРВЮ ЗА CBS ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР НА САЩ МАРК ЕСПЕР ПРИЗНА, ЧЕ „БЕЗ КОНКРЕТНО ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ПРЕЗИДЕНТА“ Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕТО ЗА УБИЙСТВОТО НА ИРАНСКИЯ ВОЕНЕН ЛИДЕР
СЮЛЕЙМАНИ. ВСИЧКО СЕ ОСНОВАВАЛО ЗА СЪМНЕНИЯ, ДОБАВИ ТОЙ. В МОМЕНТА В ЩАТИТЕ ТОВА Е НАЙ-ОБСЪЖДАНАТА ТЕМА, КОЯТО ДОВЕДЕ ДА ПРИВИКВАНЕ НА КОЛЕГАТА МУ В ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОМПЕО И ШЕФОВЕТЕ НА
ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ В СЕНАТА И ДО РЕШЕНИЕТО НА КОНГРЕСА ЗАНАПРЕД ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА НЯМА ПРАВО НА ВОЕННИ
АКЦИИ, БЕЗ БЛАГОСЛОВИЯТА НА АМЕРИКАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.
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ПРАНДИ: България
трябва да отвори
нова глава в
развитието си
България трябва да
отвори нова глава в
развитието си според
доскорошния
селекционер на националния отбор по волейбол
Силвано Пранди. В интервю за Тема Спорт
италианецът сподели,
че страната ни трябва да работи с млади

Барса уволни Валверде
и назначи изненадващ
наследник

Аз приключих моята работа
начело на националния отбор,
сподели 72-годишният италианец
момчета и някои от
по-опитните, които
ще продължат да играят в националния
отбор. Според Пранди неговият период

начело на България е
приключил. Договорът
ми изтече. След този
турнир (б.р. олимпийската квалификация в
Берлин) аз вече нямам

ангажимент към националния отбор на
България. Въпросът
вече опира до това,
какво иска да направи
ръководството на федерацията.
Аз приключих моята
работа и смятам, че
България трябва да
заложи на нов екип и
да започне нов период.
Това зависи от федерацията, където трябва
да анализират случилото се през последната година и да вземат
решение. Да изградят
екип, който да е по-силен, сподели още 72-годишният италианец.
Според Пранди българският
волейбол
има добро бъдеще:
„Има играчи, които
са много интересни, и такива, които
в момента са сред
най-добрите в света.
Смятам, че ако продължат да работят
и федерацията по-
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Барселона уволни Ернесто
Валверде. След два сезона и
половина начело на тима баският
наставник се разделя с Барселона
по взаимно съгласие.
Само минути след като клубът
съобщи на сайта си, че Валверде
няма повече да е треньор, беше
съобщено името и на неговия
наследник - Кике Сетиен, който
преди това водеше „Бетис“.
Валверде записа 163 мача начело на Барселона, като спечели
108 от тях (66.25%), 35 пъти
завърши наравно и записа 20
загуби. Под негово ръководство
каталунците спечелиха два пъти
титлата в Ла Лига и по веднъж купата и суперкупата на Испания.
След провала в Суперкупата на
Испания през миналата седмица
Барселона взе решение да се
раздели с него
Назначението на Сетиен дойде
минути по-късно въпреки упоритите информации, че фаворит
за поста е бившият капитан на
Барселона Шави Ернандес. Сетиен е на 61 години и до юни 2019 г.
водеше Бетис.

могне за израстването на тези момчета,
пред България се очертават хубави дни.
Може да се търси
прогрес спрямо това,
което бе постигнато
в последно време.“

>>19-ИЯТ В СВЕТА ГРИГОР ЗАПОЧНА С ПОБЕДА УЧАСТИЕТО СИ НА ДЕМОНСТРАТИВЕН ТУРНИР В СИДНИ
Поставеният под номер 19 в
световната ранглиста Григор
Димитров победи Борна Чорич (Хърватия) с 6:3, 5:7 [10-8]
в първия си мач на демонстративния турнир Куйонг Класик,
който е генерална репетиция
за за Откритото първенство на Австралия. Най-добрият
български тенисист се справи със съперника си за малко
под два часа, с което показа, че се намира в отлична форма
преди първия за годината турнир от Големия шлем.
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Гранд Виктория възражда
Тримонциум

Тримонциум е пловдивският
близнак
на софийския Балкан,
наричан от всички
Шератон по името
на веригата, която
го управляваше 30 години. През последни-

те десетина години
мястото беше позалязло, управлявано от
турска група, насочена почти изцяло към
хазартния бизнес. С
влизането на Гранд
Виктория - ресто-

рант от софийската
верига, но с новия й
по-хай имидж, нещата се променят. Това
е второ подобно заведение от веригата
след доста добре направения и на прак-

тика един от найхай
ресторантите
в София в момента в
Ловния парк. Ретроинтериорът на Тримоната запазва красотата си, но със
съвременни акценти

от Виктория. Просторът е огромен такова заведение в
столицата нямаме.
Предвидено е място
в градината, аквариумна, както се прави
напоследък, дори за
пушещите. Менюто е
познато. Това е много по-добър опит на
Виктория, отколкото
в друга ретро сграда - софийския Военен
клуб. Летвата в Тримоната, както пловдивчаните наричат
хотела си, не е чак
толкова висока, колкото веригата вдига
с описания отдавна у
нас неин ресторант
в Ловния парк на София, но също е добър
пример.

УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

Чий е Крим ли? Люлински
Цял свят се пита чий е Крим – в смисъл
дали е руски, както е де факто, или украински, както е де юре. А отговорът е: нито
едно от двете, защото е люлински. Крим е
името на възлова пътна артерия в най-големия столичен жилищен комплекс, която
пресича като нож 8-ата и 9-ата част на панелната спалня, която по население е 4-ти
или 5-и град в България. Още по-забавни
са други географски наименования, които
общинският гений кръстител е сложил,
сякаш за заблуда на противника. Та по тази
липсващата логика Крим се простира
от Филиповско шосе – кръстена на
непрестижната ромска махала, през
улица на името на недотам популярния
шопски градец Годеч, чието ударение в
названието е повод за не един нАучен
спор, за да премине през пътна артерия
с името Балатон на унгарското езеро.
Що дири Крим до Балатон? Искате отговор. Нека той да бъде една поетична
фраза на самия Данте, която може да
бъде мото и на целия Люлин – не само
на 8 и 9: „Надежда всяка тука оставете“!

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 /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Бай Ганьо у Иречека тв филм
/3 епизод/
13.55 Малки истории
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Точица анимационен филм
14.45 Сид - дете на науката 2 анимационен филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдсхед
13-сериен тв филм /
Великобритания, 1981г./, 1
епизод, 1 част, режисьори
Майкъл Линдзи-Хог и Чарлз
Стъридж, в ролите: Джеръми
Айрънс, Антъни Андрюс, Даяна
Куик и др.
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Разследващо предаване
22.00 Концерт на „Дейвид Дауър трио“
Международен джаз фестивал
- Банско 2018
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Законът на Дойл 6 тв филм /7
епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.15 Завръщане в Брайдсхед тв
филм /1 епизод, 1 част/п/
03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 6 тв филм /7
епизод/п/ (12)
bTV
05.40 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.3 еп.3
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“ - коме-
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ТВ ПРОГРАМА
дийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова любов“ сериал, еп.27
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.50
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.3 еп.10
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, еп.48
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.5
21.30 Премиера: „Вътрешен човек“ сериал, еп.66
22.30 „Медичите“ - сериал, с.3 еп.1
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Мъртва точка“ - сериал,
с.4 еп.6
01.00 „Стрелата“ - сериал, с.6 еп.23
(последен)
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед“ /п./
04.10 „Карбовски: Втори план“ /п./ документална поредица
04.50 „Втори шанс“ - сериал, еп.29
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 „Ангелите на Чарли: Газ до
дупка“ - екшън с уч. на Дрю
Баримор, Камерън Диас, Луси
Лиу, Бърни Мак, Деми Мур,

Криспин Глоувър, Джъстин
Теро, Мат Ле Бланк, Шая
Лебьоф 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 „Борба за оцеляване“ - екшън
с уч. на Майк Норис, Дебора
Гудрик, Сеймор Касел, Арлен
Голонка, Джон Шарп и др.
00.00 „Скорпион“ - сериал, сезон 2 /п/
01.00 Еротичен телепазар
03.00 „Национална лотария“ /п/
03.30 „Професионална борба: „Първична сила“, 3-ти епизод
KinoNova
05.50 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
06.45 „Да скачаш от радост“ - семеен
филм с уч. на Линдзи Пулсифър, Уейн Сейбъл, Джо Естевес,
Сам Хенингс, Ранс Хауър,
Виктория Джаксън и др. /п/
08.45 „Добрият динозавър“ - анимационен филм /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12.00 „Мистериите на Ема Фийлдинг:
Зла умисъл“ (премиера)
- мистерии с уч. на Кортни
Торн-Смит, Джеймс Тъпър,
Адам ДиМарко, Тес Аткинс,
Ситара Хюит и др.
14.00 „В кадър“
14.15 „Дневниците на принцесата:
Кралски бъркотии“ - комедия
с уч. на Ан Хатауей, Джули
Андрюс, Хектор Елизондо,
Джон Рис-Дейвис, Хедър
Матаразо, Крис Пайн, Калъм
Блу и др. /п/
16.45 „Вътрешен човек“ - трилър
с уч. Ръсел Кроу, Кристофър
Плъмър, Даян Венора, Ал
Пачино, Колм Феоре, Деби
Мазар, Брус Макгил, Джина
Гершон и др. /п/
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 5
21.00 „Блек Хоук“ - екшън с уч. на
Джош Хартнет, Юън Макгрегър, Том Сайзмор, Ерик Бана,
Уилям Фичнър, Сам Шепърд,
Юън Бремнър и др.
00.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 5 /п/
01.00 „Джакузи - машина на времето
2“ - комедия с уч. на Роб
Кордри, Крейг Робинсън,
Кларк Дюк
FOX
05.15 Необикновените - първи сезон,
еп. 2
06.00 Наръчник за оцеляване от
Купър Барет, еп. 2
06.20 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 1
06.40 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 2
07.05 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 20
08.00 Макгайвър - втори сезон, еп. 8
08.55 Под наблюдение - четвърти
сезон, еп. 6
09.50 Кости - осми сезон, еп. 1
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 6
11.35 Любов и Други Катастрофи, еп. 1
13.30 Скорпион, еп. 22
14.25 Касъл - четвърти сезон, еп. 15
15.15 Под наблюдение - четвърти
сезон, еп. 7
16.10 Макгайвър - втори сезон, еп. 9
17.10 Кости - осми сезон, еп. 2
18.05 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 3
18.35 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 4
19.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 21
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 7
21.00 Светкавицата - пети сезон,
еп. 15

22.00 Риф Брейк, еп. 10
22.55 Скорпион, еп. 1
23.50 Касъл - четвърти сезон, еп. 16
00.45 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 3
01.15 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 4
01.45 Необикновените - първи сезон,
еп. 2
02.35 Империя - четвърти сезон, еп. 5
03.20 Заразата - втори сезон, еп. 7
04.05 Кости - осми сезон, еп. 2
04.50 Наръчник за оцеляване от
Купър Барет, еп. 2
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, с.3 еп.12, 13
08.00 „В какво се превръщат мечтите“
- фентъзи, романтичен, драма
(САЩ, Нова Зеландия, 1998),
режисьор Винсънт Уорд, в ролите: Робин Уилямс, Куба Гудинг
мл., Анабела Шора, Макс фон
Сидов, Вернер Херцог и др.
10.15 Телепазар
10.30 „Седем часа разлика“ - сериал,
с.3 еп.14, 15
12.30 Телепазар
12.45 „Футболен татко“ - комедия,
спортен, семеен (САЩ, 2005),
режисьор Джеси Дилън, в ролите: Уил Феръл, Робърт Дювал,
Майк Дитка, Кейт Уолш и др.
14.45 „Юношество“ - биографичен,
драма (САЩ, 2014), режисьор
Ричард Линклейтър, в ролите:
Итън Хоук, Елар Колтрейн,
Патриша Аркет, Тамара
Джолейн, Ник Краузи, Лорелай
Линклейтър и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Забвение“ - фантастика, екшън,
приключенски (САЩ, 2013),
режисьор Джоузеф Козински,
в ролите: Том Круз, Морган
Фрийман, Андреа Райзбъръ,
Олга Куриленко, Николай
Костер-Валдау, Мелиса Лио,
Уил Форт, Зоуи Бел и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Месец на Оскарите: „Хвани ме,
ако можеш“ - криминален,
биографичен, драма (САЩ,
Канада, 2002), режисьор
Стивън Спилбърг, в ролите:
Леонардо ДиКаприо, Том Ханкс,
Джеймс Бролин, Мартин Шийн,
Кристофър Уокън, Натали
Бeй, Ейми Адамс, Дженифър
Гарнър и др.
23.45 „Списъкът на Шиндлер“ военен, драма, исторически,
биографичен (САЩ, 1993),
режисьор Стивън Спилбърг,
в ролите: Лиъм Нийсън, Бен
Кингсли, Рейф Файнс, Каролайн
Гудал, Джонатан Сагал,
Ембет Давиц, Малгожата Гебел,
Шмуел Леви и др.
03.30 „Девет“ - музикален, драма,
романтичен (САЩ, Италия,
2009), режисьор Роб Маршал,
в ролите: Даниел Дей-Луис,
Никол Кидман, Пенелопе Крус,
Кейт Хъдсън, Джуди Денч,
Марион Котияр, София Лорен
и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
06.30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова
и Златимир Йочев
09.30 Райски градини - филм
10.00 По следите на храната - филм
10.30 Да нарисуваш престъпление криминален сериал
11.30 Законът на любовта - романтичен сериал
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12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Хотел „Русия“ - сериал, драма,
криминален
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Авиошоу с Александър Богоявленски /п./
15.00 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Изгряващо слънце - романтичен
сериал
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
20.30 Полицейски войни - криминален сериал
21.30 Новините ON AIR
22.15 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 Операция История - предаване с
Росен Петров /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова
и Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Insider с Бисер Варчев /п./
14.30 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 Отвътре - док. поредица на
Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17.30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
18.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
20.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Цитати на деня
21.30 Update /п./
22.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23.00 Предприемачи - док. поредица
на Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02.00 VIB - док. поредица, автор
Биляна Митева /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Щастрива Коледа. Нас. Порив. Коп. Лимес. Нитол. Си. Цокъл. Медал. Ват. Симон. Гала. Аретир. Невен. Вазелин. Барак. Пиф. Нушич. Лим. Конец. Симид. То. Лорен. Пънар. Мощ. Томан. Тото.
Семир. Нико. Дебелец. Реване. Тон. Ретур. Дин. Рибар. Латорака.
Отвесно: Баница. Апологети. Само тази нощ. Боб. Отсек. Рефер. Сена. Съсел. Цетел. Чип. Литин. Номер. Вон. Минус. Мицел. Баримор. Шщипар. Та. Китен. Бимън. Рут. Повод. Начин. Неро. Лагер. Датив. Чек.
Лавал. Рокада. Дос. Лекит. Тоник. Капитан. Мото. Ена.
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ПЕРНИШКИ
ТОМ И ДЖЕРИ

Бате Гошо:

Открили при
обиска в Нено
няколко бали
италиански боклук
по 100€ и 500€!

Николай Бареков

Въпреки сухия режим, в Перник могат да бъдат видени
и забавни неща като тунинга на тази кола....

>>СУДОКУ
лесно

умерено

Казус: ако двама,
наели УБО за охрана,
се заплашват взаимно, могат ли да си
организират взаимни преследвания в
специален режим
на придвижване със
светлино-звукова
сигнализация?
Иван Червенков
:) :P :D
При акция на ДАНС на
всички деца от Перник
бяха иззети водните
пистолети.
:) :P :D
В пернишки бар клиент към барман:
- Защо е толкова скъпа
тая ракия?
- Разредена е с вода...
:) :P :D
- Сестра, пак записвате
кулинарни рецепти
върху рецептурни
бланки. Вчера на
пациента в аптеката

му направили супа
топчета...
:) :P :D
- Липсва ми старата
работа.
- Къде си работил?
- Никъде!
:) :P :D
Опишете стила си на
обличане.
- Нямам пари за повече...
:) :P :D
Истинският мъж
различава само два
вида цветя: рози и
"тези как се казват"?
:) :P :D
- Ало, полицията, жена
ми изчезна.
- Ще я обявим за издирване, но ни трябва
някакво описание.
- Аз описание ще ви
дам, но ако тя го види,
после ще трябва да
издирвате мен.
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

