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В Албания и Македония с по-високи
пенсии от нашите, в Босна – двойни
>>В БИВШИТЕ ЮГОРЕПУБЛИКИ ДАВАТ БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, ОСВЕН
ГРАДСКА.стр.6
МЕСЕЧНИТЕ ЗАПЛАЩАНИЯ

МОТИВАЦИЯ

Популярният
девиз на една
от най-големите
спортни марки
в световен
мащаб„Просто
го направи“
среща сериозен
„отпор“!
$ $

Учени създадоха ембрион на почти изчезналия
вид северен бял носорог

Жена шофира 1445 км
вместо 145 км заради GPS грешка

Финландски учени произведоха
протеин от въздуха

Японски милиардер раздава $9 млн. на свои
последователи в Туитър

Близнаци се родиха с 5 минути разлика, но... в
различни десетилетия

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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БЪЛГАРИЯ

З

ваше да проверяват
учителите
според
първия вариант бяха:
разтройство на настроенията, психични и поведенчески
разстройства, дължащи се на употреба
на психоактивни вещества, деменция и
педофилия.
В крайна сметка обаче, министерството

МОН налива
милиони
на частни
болници и
фондове по
втория начин

дост всяка година до
30-и септември.
Новоназначените
учители ще ги плащат
сами. А след това разходите ще бъдат за
сметка на училището.
Мотивите на МЗ са
осеяни с добри намерения и корупционни
съмнения. И в името
на сигурността на децата идват новите
правила. Става дума
за нормативен акт,

който посочва кои за
заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и
здравето на децата и
учениците и съответно ако учител страда
от някое от тях, не
трябва да упражнява
професията си. Преподавател няма да може
да бъде човек, който
има шизофрения, разстройства на настроението, епилепсия, де-

ГЕРБ и ОП направиха Ревизоро
екоминистър Язовиро
Емил Димитров-Ревизоро е
новият министър на околната
среда и водите. Номинацията му в НС мина благодарение на отсъствието на
депутатите от Воля, които
направиха театър уж по
принципни причини, но с
прозрачен смисъл.
Още преди гласуването от
БСП, ДПС и Атака заявиха,
че няма да подкрепят
номинацията, ПГ Воля демонстративно напусна залата

и осигури мнозинство без да
се компрометира.
В крайна сметка за Димитров гласуваха 111 депутати от ГЕРБ и ОП, както и
двама независими. Против
бяха 96 от БСП, ДПС и Атака. Малко по-рано НС прие и
оставката на Нено Димов.
Припомняме, че Димитров e
хореограф и юрист и бивш
шеф на Агенция Митници.
Той е депутат от квотата на
ВМРО.

>>АТАКА:
СПРЕТЕ
ВНОСА НА
БОКЛУК

менция, педофилия или
белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.
Не е ясно дали хора с
подобни недъзи досега
са могли да упражняват професията безпрепятствено.
Припомняме,
че
идеята за подобна се
появи още през 2016
г., когато сегашният
министър беше главен секретар в МОН
при Борисов 2. МЗ из-

готви съответния документ и през 2017 г.,
психотестовете вече
трябваше да станат
ежегодни и през тях
да минават всички
педагози. Тогава обаче, след недоволството на синдикати и
учители, проверката
на психичното здраве
беше отменена.
Списъкът на заболяванията, за които
психиатрите тряб-
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Учителите - на психотест до един, вони
на корупция в МОН

адължителна
проверка
за
професионално
прегряване
в
училищата предвижда
наредба на здравното
министерство, която
вече е в сила. За дигиталната грамотност,
липсваща на 80% от
даскалите, не се грижи
никой. А образованието
безвъзвратно изостава. Това е пореден опит
за прокарване на мярката, която ще налее милиони в частни
болници и фондове,
разгневи учителската
гилдия. В пълен шаш са
и синдикатите, защото поправката не била
съгласувана с тях.
Заради приетия нов
закон за образованието се оказва, че МЗ
прави прегледите при
психиатър задължителни за учителите.
Педагозите трябва
да предоставят на
шефа си медицински документ, който
удостоверява тяхното психично здраве.
Те ще трябва да се
явяват на тест за лу-
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„Внасяме в НС предложение за справянето и налагането на
мораториум относно
вноса на боклуци
от чужбина”, заяви
депутатът Атака Павел
Шопов по време на
дебатите по персоналните промени
в МС. Според него
проблемът е бил неглижиран и от ОП.
Припомняме, че в
понеделник от друга
патриотична формация - Възраждане
вече отправиха аналогично предложение
до премиера Бойко
Борисов.

остави прегледите задължителни само при
назначаване на работа. От гилдията повдигнаха въпроса дали
подобно тестиране е
обидно за преподавателите или е необходимо в името на учащите.

В същото време според експерти учителите са сред най-честите
жертви на професионалното прегряване, известно още като "бърнаут". Причината за
явлението често е заради прекалено многото
отговорности и задължения - както в грижата към децата, така и
административни. Министрите също страдат от това!

В последните години
специалистите отчитат зачестяване на
случаите на професионално прегряване или
т.нар. "бърнаут" при
учителите. Жертвите сред педагозите са
колкото тези при лекарите и полицаите.
Напомняме, че психотестовете за преподавателите са задължителни в повечето
развити страни.

Борисов откри военноморска база в Египет
"България ще продължи да подкрепя
Египет в усилията му в
борбата срещу тероризма и религиозния
екстремизъм", заяви
министър-председателят Бойко Борисов по
време на срещата си с
президента на Египет
Абдел Фаттах Ас-Сиси.
Двамата разговаряха

в рамките на събитието за официалното
откриване на военноморската база Бернис
на брега на Червено
море.
След това Борисов
се срещна с престолонаследника на
емирство Абу Даби и
заместник-върховен
главнокомандващ

въоръжените сили на
ОАЕ шейх Мохамед бин
Зайед Ал-Нахаян.
По време на срещата
бяха обсъдени борбата
с тероризма, бъдещите възможности за
надграждане на връзките в сектори като
енергетика, земеделие,
туризъм, иновации и
високи технологии.

БСП И ДПС ПРИВИКАХА ШЕФА НА НЗОК
Депутатите от
здравната комисия ще изслушат
днес шефа на
НЗОК д-р Дечо
Дечев във връзка
с изнесените от
него разкрития
за източване на
касата. От БСП
и ДПС са внесли в деловодството на
НС искане Дечев.да бъде изслушан.
Очаква се в комисията за редовния

парламентарен контрол
да бъде и здравният министър Кирил Ананиев.
Припомняме, че в
понеделник БСП
сезира прокуратурата
по повод изнесените
в интервю на Дечев
пред Дарик от събота
данни за източване
на НЗОК чрез лобистки поправки на
министър Ананиев и грешни политики
от страна на МЗ.

>>ГУБИМ ЕКОПАРИТЕ ОТ ЕС: РАДАН

Променят лобисткия закон за лекарствата

Брюксел дава 1 трилион евро за
зелени политики, подминавайки
страната ни, съобщи евродепутатът Радан Кънев във Фейсбук. „ЕК
представи Инвестиционния план за
EUGreenDeal и Фонда за справедлив преход. Общо 1 трилион евро, а
100 млрд. са само предвидените
фондове за въглищните региони”, посочи Кънев. Като Перник!
„За съжаление, България не беше
спомената, за разлика от Полша,
Гърция, Испания. И причината не е,
че сме малки или пренебрегнати.
Причината е, че нашето правителство бездейства”, подчерта евродепутатът.

Частните болници да бъдат задължени да правят обществени поръчки
при закупуването на лекарства, както
това правят държавните и общинските, предвиждат промени в ЗОП. За
поправката обяви в кулоарите на НС
здравния министър Кирил Ананиев, чийто син взема 25 000 лв.
месечна заплата от частна болница, и който вече я предложи и на
финансовия Владислав Горанов.
Той и шефът на НЗОК д-р Дечо Дечев
бяха на извънредна среща при
шефката на ПГ на ГЕРБ и на здравната
комисия Даниела Дариткова. Повод
за нея станаха изнесените преди дни
разкрития на Дечев за източване на

„Страната ни не участва в Платформата за въглищни региони в
преход. Няма стратегия за енергийна модернизация. Няма конкретни
проекти за развитие на Маришкия
басейн и долината на Струма. Няма
концепция за инвестиране на част
от кохезионните фондове в зелени
и климатични политики и модернизирана индустрия. Има само ...
студен резерв за ТЕЦ Варна, и то
след като го придоби Доган. Така
управляващите поставят в риск
цялото ни общество да изгубим
най-голямата възможност за
инвестиции в модерна икономика”,
констатира Кънев.

здравната каса чрез 7 пъти по-високи цени за лекарства, давани от
частни болници.
До този момент в министерството не
бяха постъпвали сигнали за подобни
разлики, това е първият, обясни
Ананиев, въреки че практиката
съществува от години и за никого не
е тайна.
Промените в ЗОП частните болници да не провеждат обществени
поръчки са направени във връзка с
евродиректива, обясни Дариткова.
Тя допълни, че промяната е внесена
между двете четения на закона и е
приета почти консенсусно. Такъв
текст не е имало като предложение

на вносителя, обясни и Ананиев. Той
допълни, че текстът в директивата
не е ясен и не може да се тълкува
еднозначно, може би през 2016 г. НС
е приел тълкуванието, че не се отнася за частните болници. В момента
обаче тече процедура от ЕК, която ни
поставя 2 въпроса и единият е да се
въведе ЗОП да се прилага и за частните лечебни заведения, допълни
министърът.
Да се направи проверка на лечебните заведения и търговците на едро
за цените, по които се търгуват онкологичните и онкохематологичните
лекарства, ще поиска още министърът с писмо от НАП, с копие до МФ.
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ОСЪДИХА БАБХ ДА СИ
КАЖЕ ЗА 30 МЛН. ЛВ.
НА ВЯТЪРА
От Антикорупционния
фонд (АКФ) осъдиха
Българската агенция за
безопасност на храните
(БАБХ) да предостави
информация за инсинераторите за животински
отпадъци, съобщиха от
АКФ.
Решението от 18 декември
2019 г. е получено на 14
януари 2020 г.. С него от
Административния съд
София град отменят отказа
на БАБХ да предостави
достъп до обществена
информация.
Напомняме, че от
БАБХ неправомерно са
похарчени 30 млн. лв.
през 2018-2019 г. и са
сключени договори за
още 30 млн. лв. за 2020
г. Парите са отпуснати с
мотив за чумата по дребните преживни животни,
африканската чума по
свинете и птичи грип.
Липсват публични данни
инсинераторите да са използвани, при която и да
е от тези епидемии, пишат от Антикорупционната организация.
В разследване на АКФ и
журналиста Генка Шикерова от август 2019 г. бяха
разкрити множество данни
за нарушения на ЗОП.
Информацията е за отчетените месечни количества
обезвредени животински
отпадъци и месечните
суми, изплатени от БАБХ на
фирмите с инсинератори
- Син Кръст ЕООД и Еко
БГ-СЖП ЕООД.
Според Съда липсват
каквито и да било мотиви,
обосноваващи твърденията на БАБХ, че исканата
информация, представлява
търговска тайна и разкриването й би довело до
нелоялна конкуренция.
Съдът е категоричен, че
при надделяващ обществен интере съгласието на
фирмите - изпълнители е
без значение и достъп до
информация трябва да се
предостави.
В БАБХ тече проверка на
Агенцията за държавна
финансова инспекция, започнала по сигнал на АКФ.
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>>НАПУСНАЛИЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЯ СЕ БИЛ НАПИЛ И ЧУПЕЛ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЯ
И ДЪЛГОГОДИШЕН ДЕПУТАТ ОТ
ГРУПАТА НА АТАКА ИЛИАН ТОДОРОВ
ОБЯВИ, ЧЕ НАПУСКА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИЛА.ПРИЧИНАТА – СКАНДАЛ С
АКТИВИСТИ НА ПАРТИЯТА.
СПОРЕД ТОДОРОВ ТОЙ Е БИЛ
НАПАДНАТ ОТ ОПЕРАТОР НА ПАРТИЙНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ СЛЕД СПОР С
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ НА ТЕМА ЛИС-

ТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ.
СПОРЕД ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА
ПАРТИЯТА ОБАЧЕ НИТО СИДЕРОВ,
НИТО ЧУКОЛОВ СА ПРИСЪСТВАЛИ
НА ПОДОБЕН СКАНДАЛ ТАКИВА СА
И ФАКТИТЕ.
„РЕШИ ДА АГРЕСИРА КЪМ КОЛЕГИТЕ,
ДА ОБИЖДА И МУ КАЗАХ, ЧЕ АКО НЕ
МУ Е ПРИЯТНА НАШАТА КОМПАНИЯ,

ВИНАГИ МОЖЕ ДА СИ ТРЪГНЕ, СЛЕД
КОЕТО ТОЙ МИ УДАРИ ШАМАР“,
РАЗКАЗА ПЕТЪР ДУЧЕВ, ЖУРНАЛИСТ
В ТЕЛЕВИЗИЯ АЛФА.
„ИЛИАН ТОДОРОВ, СЛЕД ГОЛЯМО
КОЛИЧЕСТВО АЛКОХОЛ И СЛЕД
КАТО РАЗКАЗА ЗА ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ С ЕДНАТА СИ ЖЕНА, С ДРУГАТА
– МАЛКО СЛЕД ТОВА ЗАПОЧНА ДА
ЧУПИ И ДА ХВЪРЛЯ ЧАШИ, ДА БУЙСТВА, ДА ОБИЖДА КОЛЕГИ“, КАЗА
ПЪК РЕПОРТЕРЪТ ОТ ПАРТИЙНАТА
ТЕЛЕВИЗИЯ НИКОЛАЙ КАРАКОЛЕВ.

Подпалиха къщата
на адв. Ирен Савова
Палежът е
бил умишлен,
заключиха
от МВР, това
е поредното
посегателство
срещу
защитника

К

ъщата на известната адвокатка Ирен
Савова е била умишлено подпалена във вторник срещу сряда вечерта.
Инцидентът е станал в
03:30 през нощта. Огънят
е тръгнал от покрива на
къщата, която се намира
в Ихтиман. По думите на
Савова на покрива е имало
хора. Според нея те са поставили взривно устройство.
Сигналът е подаден от
съседите. Ирен Савова благодари за бързата реакция
на пожарната и на полицията, които са овладели настъпването на по-големи
щети. 1/3 от покрива на
дома е унищожен.
По думите на Ирен Савова е открита туба с
някакво вещество. Има и
следи от стъпки и от гуми
на автомобил или автомобили. Тя е убедена, че става

въпрос за умишлен палеж.
Подобна версия лансира и
вътрешният
министър
Младен Маринов.
Самата Ирен Савова заяви, че непрекъснато е подложена на някакви атаки
и това се случва особено
по времето, когато е поела знакови дела. Тя се явява като представител
на държавата по делото
за Царските конюшни.
През 2018 година Ирен Савова е била защитник на
отстранения и обвинен
в корупция заместник
кмет на Младост Биляна
Петрова.
В края на 2018 г. пред
дома и пред кантората й

www.19min.bg
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бяха разлепени нейни некролози. Производството
за това деяние бе прекратено.
Последният случай, когато Ирен Савова е била
обект на заплаха, е от преди година, когато са установили, че на всички нейни
автомобили са сложени
тракери - проследяващи
устройства. Разследването е поето от ГДБОП, но и
до този момент адвоката
няма информация за неговия ход. Устройствата са
поставени на автомобилите, паркирани в гаража на
къщата в Ихтиман - това
означава, че е имало и проникване в дома й.

ГДБОП: Масирана
спам атака от
името на КАТ
ГДБОП предупреждава за
активна спам атака спрямо
гражданите, а целта е
заразяване на компютърни конфигурации и смарт
устройства. Това съобщиха
от пресцентъра на МВР, цитирани от Агенция Фокус.
Както и при предишни
подобни атаки, се използва
името на държавна институция - в случая Министерството на вътрешните работи.
Съобщенията се изпращат от електронен пощенски адрес: opp@mvr.
bg, наименован Пътна
полиция МВР, и съдържат прикачен файл, за
който се претендира, че
е електронен фиш от КАТ
или призовка за извършено друго нарушение
по Закона за движение
по пътищата.
МВР напомня, че такава
практика не съществува
и всяко едно електронно
съобщение следва да бъде
разглеждано от получателите му като измамно.
Затова – не го отваряйте и
директно го изтрийте.
От специализиран отдел
Киберпрестъпност на ГДБОП посочват, че в днешни
дни спам кампаниите излизат от обичайната си цел:
разпращане на непоискани
търговски съобщения с
рекламна цел и придобиват вид на кибератаки,
които целят заразяване на
устройства на крайните
интернет потребители.

С

ветът дължи 3 пъти
повече, отколкото
произвежда.
При
брутен продукт от
около 87 трилиона
USD
съвкупният
глобален борч е 253
трилиона USD. Повече от половината от този дълг е
на САЩ и ЕС, предава CNN.
Според Института
за международни финанси, цитиран от
CNN това поставя
съотношението на
световния дълг към
световното БВП до
322%, което превъзхожда
рекордната
2016 г. като най-високо ниво досега.
Повече от половината от този огромен дълг е натрупан
на развитите пазари като Съединените щати и Европа,
чието съотношение
като дълг/БВП като
цяло достигна 383%.
Има много виновници. Всички страни
като Нова Зеландия,
Швейцария и Норвегия имат нарастващи нива на домакинския дълг, докато
съотношението на
държавния дълг към
БВП в Съединените
щати и Австралия е

Светът дължи
3 пъти повече,
отколкото
произвежда
най-високо.
На
развиващите
се пазари нивата на
дълга са по-ниски,
общо са 72 трлн.
долара, но и те се
покачват по-бързо
през последните години, според IIF.
Съотношението

на дълга спрямо БВП
на Китай например се приближава
до 310%, най-високото ниво сред развиващите се. След
натиска върху китайските компании
през 2017 и 2018 г. за
успокояване, нивата

на дълга отново се
повишиха миналата
година, се казва в доклада Глобален мониторинг на дълга на
Института за международни финанси.
Такъв масивен дълг
в световен мащаб е
реален риск за све-
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товната икономика, очаква се нивата
да се повишат още
повече през 2020 г.
"Подтикната от
ниските лихви и лошите финансови условия, ние изчисляваме, че общият дълг в
световен мащаб ще
надхвърли 257 трлн.
долара през първото
тримесечие на 2020
г.", съобщи Институтът.
През
миналата
година Федералният резерв понижи
лихвите три пъти,
а
референтната
ставка на Европейската
централна
банка все още е найниската след финансовата криза.
Целите на Обединените
нации
за устойчиво развитие, свързани с
промяната на климата изискват 42
трилиона
долара
инфраструктурни
инвестиции до 2030
г., но „страните с
ограничен капацитет за заеми могат да се изправят
пред сериозни предизвикателства за
посрещане на нуждите от финансиране за развитие“,
заяви ИМФ.
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ГРАДСКА

СДВР ПРЕДУРЕЖДАВА ЗА
КРАЖБИ НА КОЛИ, КОИТО ЗА
КРАТКО СА ОСТАВЕНИ НА РАБОТЕН РЕЖИМ И БЕЗ НАДЗОР.
ОТ ПОЛИЦИЯТА ПОСОЧВАТ,
ЧЕ В ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ СА
РАЗПРОСТРАНЕНИ Т.НАР.

www.19min.bg

ЗАЧЕСТЯВАТ АВТОКРАЖБИТЕ “НА КЛЮЧ”: СДВР
КРАЖБИ „НА КЛЮЧ“. НА ПОЛИЦЕЙСКИ ЖАРГОН ТАКА
ОПРЕДЕЛЯТ АВТОМОБИЛИ,
КОИТО СА ОТКЛЮЧЕНИ, С
КЛЮЧА ВЪТРЕ И ЕДВА ЛИ НЕ

ПРИКАНВАТ КРАДЦИТЕ ДА ГИ
ПОДКАРАТ. ЧЕСТО ТОВА СЕ
СЛУЧВА, КОГАТО СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕД-

В Албания и Македония
с по-високи пенсии от
нашите, в Босна – двойни

Дори в Албания и
Македония пенсиите
са по-високи от българските. В момента
минимумът,
който
получават възрастните хора у нас е 219
лв. В Албания границата е макар и с лев
отгоре, но страната
е далеч от членство в
ЕС и се движеше доста по-назад от нас
икономически и при
соца, и при капа. 306,
15 лв. е най-ниската
пенсия пък в Северна
Македония, също извън ЕС, или близо 50%
над нашата. Както
в.19 минути писа от
мястото на събитието, още по-страшно
за нас е, че в Босна
и Херцеговина, където до неотдавна
се водеха повече от
10 г. военни действия, а конфедерацията трудно сработва и до днес трите
си части – сръбска,
хърватска и албаноезична, минималната пенсия е почти
двойна – 395,20 лв.
Което е колкото

В бившите югорепублики дават
и безплатни лекарства на
възрастни хора, освен месечните
заплащания
най-близката до нашето ниво държава
в ЕС – Румъния – 395,
85 лв. Още по-далеч
са другите балкански
членове на Евросъюза
като Словения с нейния пенсионен минимум от 975 лв. или

500 евро. В другите
членове на ЕС на полуострова – приетата след нас Хърватия
дава от 710 лв. нагоре
на възрастните си
граждани, а в южната ни съседка Гърция пенсиите за ста-

рост са над 780 лв., а
за стаж тръгват от
877 лв. или над 4 пъти
повече, отколкото в
България. Не е утеха
минималната пенсия
в Сърбия от 175,34
лв., защото там,
както и в другите

ексюгорепублики още
действа
титовата система на безплатни лекарства за
старите. Средната
пенсия при сърбите –
воювали сума години,
е по-висока от средната у нас – 431,89
лв., сочи проучване на
24 часа. Без фондове
от ЕС, дори Турция с
огромното си население отделя минимум
392,02
земеделска
пенсия, но от 556,71
лв. нагоре за останалите осигурявали се,
нищо че страната
от 3 години се води
в икономическа криза. Има минимални
прагове и за отделни
професии – при държавните служители
- 784,04 лв., при учителите е 936,84 лв,
а при професорите е
2114,36 лв. най-ниска
пенсия на месец. Наймалко 2546 лв. взимат
работилите
като
директори в икономиката, а бившите
заместник-министри
получават от държавата поне 2825,6 лв.

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Кардиология, Кардиохирургия
и Съдова хирургия
www.tokudabolnica.bg
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Съвременно лечение на сърдечно-съдовите
болести – планово и спешно
По договор с НЗОК

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

СТВА ОСТАВЯТ КОЛИТЕ С
РАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ, ДОКАТО
ГИ ПОЧИСТВАТ ОТ НАТРУПАН
СНЯГ ИЛИ СКРЕЖ, ДОКАТО
СЛИЗАТ ДА СИ КУПЯТ ВЕСТ-

www.19min.bg
soa@19min.bg

НИК, КАФЕ ИЛИ ЗАКУСКА,
А СЪЩО И НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ПРЕД ОФИС ИИ
БАНКА, НАДЯВАЙКИ СЕ НА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО ИЛИ
БЛИЗКА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА. МАЙСТОРИТЕ ОБАЧЕ

РАБОТЯТ ЗА СЕКУНДИ.
СДВР ПРИЗОВАВА ВОДАЧИТЕ ДА ПРОЯВЯВАТ ПОВЕЧЕ
ВНИМАНИЕ И В НИКАКЪВ
СЛУЧАЙ ДА НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ
НАДЗОР КОЛАТА СИ, КОГАТО
ТЯ Е В РАБОТЕН РЕЖИМ.

След като източи
водата, Ковачки
отрови Перник
с ТЕЦ-а си

С

лед като Топлофикацията от кръга
на Ковачки е едно
от двете предприятия, източили с мълчаливото съдействие на
властта питейната вода
на Перник, който вече
пие и се къпе само с тиня,
ТЕЦ-ът от същото съзвездие отрови и въздуха на областния център само на 16
км от София. Регионалната
инспекция по околната среда обяви, че в центъра са
регистрирани четири поредни превишения на алар-

мения праг за серен диоксид
/500 мкг/куб. м/. Превишенията са регистрирани
на 15.01.2020 г., от 05:00 до
08:00 часа, като най-високата средночасова стойност
- 999,13 мкг/куб.м, е регистрирана в 07.00 ч. След
съобщението
местната
община свика директорите
на детските градини и училищата, за да обсъдят мерки за защита на децата.
Чувствителните групи
от населението са деца,
пенсионери и хора с астма, сърдечно-съдови или
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хронични белодробни заболявания, предупреждава
екоинспекцията в Перник,
цитирана от в.Сега. Оттам добавят още: „При
кратковременна експози-

ция на серен диоксид се
засяга преди всичко дихателната система. При
нормална физическа активност и дишане през носа,
дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира
още от първата бариера на
респираторната система –
лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват
дишането през устата и
съответно инхалирането
на серен диоксид в по-ниските дихателни отдели.
Това провокира здравословни проблеми от страна
на дихателната система.
След като експозицията
на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява
напълно за няколко часа“.
Причина за високите
концентрации на серен
диоксид са неблагоприятните метеорологични
условия - безветрие и гъста мъгла, повишеното
потребление на твърдо
гориво в битовия сектор
и работата на ТЕЦ Република към Топлофикация
Перник АД, посочват от
инспекцията. На ТЕЦ-а
са дадени предписания за
незабавно намаляване на
производствените мощности до възможния минимум. Коет към обяд вече
даде резултат и опроверга
контра пиара, че хората
сами си били виновни.

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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В ДИВАТА ПУСТОШ С
БЕЪР ГРИЛС ТРЪГВА
ПО NG

>>БИЛИ АЙЛИШ ЩЕ
ИЗПЪЛНИ ПЕСЕНТА КЪМ
25-ИЯ ФИЛМ ЗА БОНД

Популярната приключенска поредица В
дивата пустош с Беър Грилс намира своя
нов дом в ефира на National Geographic от
тази неделя. Любимецът на зрителите ще
демонстрира умения за оцеляване на нова
група известни личности. Те ще се отправят
към дивото в предстоящия сезон на продукцията, който ще се излъчва премиерно всяка
неделя от 22 часа. Сред звездите, които ще
придружават популярния авантюрист, са
Алекс Хонълд, Арми Хамър, Бри Ларсън,
Кара Делевин, Чанинг Тейтъм, Дейв Батиста
и други. Те ще заменят цивилизацията за
едно пътешествие без ограничения през някои от най-свирепите терени на планетата.

Тази седмица музикалният свят на 25-ия филм
за легендарния Джеймс Бонд беше белязан от
изключително важни новини. Смъртта може да
почака ще бъде не само емблематичен момент от
историята на най-иконичния франчайз в цялата
киноиндустрия, но ще подари на зрителите привилегията да се насладят на изкуството на двама
от най-популярните и талантливи артисти на нашето време – американската звезда Били Айлиш,
която през 2016 година дебютира на световната
сцена и я покорява с таланта си, както и знаменитият немски композитор Ханс Цимер, носител на
Оскар и създал музика за повече от 120 филма.
Лентата тръгва и по родните кина от 8 април.

З

ЗЛАТКА С БЛЯСКАВО ПАРТИ ЗА ЧРД

Обявиха номинираните за антинаградата Златна малинка
2020. Сред тях за
най-лош филм са
Годзила: Кралят на чудовищата, Котки, Рамбо: Последна кръв,
На парчета и Хелбой. Звездният актьорски състав не помогна
на тези филми да получат висока оценка. Едно от най-големите
разочарования е Рамбо. 96% от зрителите го чакаха, но оценка е
под средната. 25% от гледалите го са доволни само от присъствието на Слай във филма. Сред актьорите, номинирани за найлош актьор са Матю Макконъхи, Джеймс Макавой, Киану Рийвс
,Силвестър Сталоун и Дейвид Харбър. Сред актрисите победителка в тази никак не престижна категория може да бъде Хилари
Дъф, Мила Йовович, Деми Мур, Ан Хатауей и Франческа Хейуорд.
Церемонията ще се състои на 8 февруари.

Нови герои влизат в
Откраднат живот 9

М

ного нови герои ще прекрачат прага
на екранната
болница Св. Анастасия за
9-ия сезон на медицинската драма Откраднат живот, издаде продуцентът
Евтим Милошев. „Финалът на осми сезон беше
драматичен и целият
екип страда, че героинята на Мария Каварджикова вече я няма. В новия
сезон обаче ще има много
нови герои, нови развръзки
и повече любов. Любовта
съпътства всички нас,

във всичките й измерения.
Без нея нищо не се получава. Досега в Св. Анастасия
имаше външен враг и това
обединяваше героите срещу него. В новия сезон
болницата няма да има
външен враг. Ще акцентираме върху човешките, колегиалните отношения и
процесите, които се случват, когато няма външен
враг“, разказа пред Нова
той. Девети сезон на Откраднат живот ще стартира през пролетния тв
сезон. Снимачният процес
вече започна.

ВЕСЕЛИНОВ - СВЕТОВЕН И
ЕВРОПЕЙСКИ ВИЦЕШАМПИОН
ПО МУАЙ ТАЙ, КАКТО И МНОГО
ДРУГИ ВАЖНИ ХОРА ЗА ДВОЙКАТА. НА КАДРИТЕ, СПОДЕЛЕНИ
ОТ РАЙКОВА В СОЦИАЛНАТА
МРЕЖА, СЕ ВИЖДА, ЧЕ ТЯ Е ПОЛУЧИЛА РЕДИЦА ПОДАРЪЦИ,
ВЪРХУ ЧИЯТО ОПАКОВЪЧНА
ХАРТИЯ СТОЯТ НЕЙНИ ОБЩИ
СНИМКИ С ГЕОРГИЕВ. ПАРТИТО СЪВПАДНА С УЧАСТИЕТО
НА ПОПФОЛК ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
МЕДИ, КОЙТО ПОЗДРАВИ РОЖДЕНИЧКАТА С НЯКОЛКО ПЕСНИ.

Теодосий
Спасов ще
записва
диск на
Антарктида
>>БАЩАТА НА МЕГАН Е ГОТОВ
ДА ГОВОРИ СРЕЩУ НЕЯ

Рамбо е сред
фаворитите
за Златна
малинка

show@19min.bg

НОВИНИ

ЛАТКА РАЙКОВА НАВЪРШИ 34 ГОДИНИ И ВДИГНА
БЛЯСКАВО ПАРТИ. ЗА
РАЗЛИКА ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА, КОГАТО С БЛАГОЙ ПОСРЕЩНАХА ЛИЧНИЯ Й ПРАЗНИК В
ДУБАЙ, СЕГА БИВШАТА ПЛЕЙМЕЙТКА ОСТАНА В РОДИНАТА
И ОТБЕЛЯЗА ХУБАВИЯ ПОВОД
В КОМПАНИЯТА НА ЛЮБИМИЯ
СИ И СВОИ ПРИЯТЕЛИ В СТОЛИЧЕН КЛУБ. ЗА ВЕЧЕРТА ТЯ БЕ
ИЗБРАЛА КЪСА АСИМЕТРИЧНА
ЧЕРВЕНА РОКЛЯ С ЕДНО РАМО.
СРЕД ГОСТИТЕ БЯХА ГРИМЬОРЪТ ЦЕЦО АНДРЕЕВ, ВЕСЕЛИН
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Бащата на Меган
Маркъл е готов
да свидетелства в
съда срещу дъщеря
си по делото за
незаконната публикация на таблоида
Mail on Sunday
на нейно лично
писмо. Херцогинята на Съсекс даде
на съд вестника за
публикувано нейно
лично писмо,
адресирано до баща й Томас. Публикацията беше
поредният епизод от скандалните отношения
между Меган и нейния баща. Той не присъства на
сватбата й с принц Хари през 2018 г. В 5-страничното писмо тя настояваше Томас да престане да
лъже в опитите си да изкара пари от сензационни
заявления. Родителят отново ще потвърди в съда,
че е бил оставен на произвола на съдбата, че
никой не му е съобщил за сватбата й и че тя не
се е заинтересувала как е преминала операцията
на сърцето му. Томас Маркъл ще опровергае и
твърденията на дъщеря си, че тя сама е платила за
висшето си образование.

БЪЛГАРИН С ШАНС
ЗА ОСКАР ЗАРАДИ
РАБОТАТА СИ
В ЦАР ЛЪВ

Кавалджията Теодосий Спасов ще отпътува на 20 януари за
Антарктида,
където планира да запише диск. Това съобщи
за БНР полярникът
проф. Христо Пимпирев, ръководител на
българската база на
Ледения континент.
В музикалния екип ще
бъде и китаристът
Кристиян Цвятков.
На Антарктида има
около 40 звуци, типични за района. „Взех си
един зуум – звукозаписно устройство, което
прави прекрасни документални записи, и
така китара и кавал
ще записваме на различни места“, разкри
музикантът. Пътуването и престоят
на Теодосий Спасов на
Антарктида ще про-

дължат един месец.
Под тяхно въздействие ще се роди музика,
която няма да е ограничена жанрово. „Ще
включим и фолклорна,
и класическа европейска стилистика, и
джаз, и поп – каквото
усетим. Само трябва
да уловим основните
нишки и идеи, които
да бъдат уникални за
този диск. Нещо, което да не сме правили
преди това тръгване“,
изтъкна Спасов.

Боян Георгиев от Димитровград е в екипа
на филма Цар Лъв,
който е номиниран за
престижната награда.
Лентата е в надпревара за отличието в
категория Най-добри
визуални ефекти. Само
на 24, той вече работи
в една от най-големите
компании на Острова
за визуални ефекти в
киното. Възпитаник е
на природо-математическата гимназия в
Димитровград. Мечтите
му го отвеждат във Великобритания, където
завършва 3D Компютърна Анимация. „Винаги съм бил влюбен в
анимационните филми,
защото са толкова интересни“, разказва Боян.
Среща Цар Лъв на
малкия екран още като
дете. Първата видеокасета купува майка му. А
преди година получава
шанса да работи в екипа на най-новия филм.
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ХОРОСКОП

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

Работата в екип ще донесе
повече от очакваното на
Везните. Промени в плановете
на Скорпионите. Рибите
да не вземат страна при
възникналите спорове около тях.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Тези, които не
признаваха
авторитета ви
досега, вече са
отстъпили крачка назад.
Възнагражденията ще са
добри и това ще тушира
притесненията ви.

Прекалено
емоционални сте днес
и мислите
предимно за собствените
си вълнения. Те обаче
съществуват единствено в
съзнанието ви, затова не се
учудвайте, ако околните не
разбират за какво говорите.

Работата в екип ще
Ви донесе повече
от очакваното.
Новости и от личен характер, свързани със
семейството или с друга интересуваща Ви подробност.
Бизнесмените ще подготвят
предстоящите си дела, поемайки обмислен риск.

Разпределете
равномерно
задачите сред
подчинените
си. Имате предостатъчно
работа и организацията,
в която работите просперира. Не издребнявайте
в изискванията си.

Телец

Лъв

Скорпион

С творческо
настроение ще
пристъпите към
работата си днес,
което ще си проличи и в
резултатите. Коректното
ви поведение ще ви носи
предимства, за това не
спирайте да сте открити
и лоялни в отношенията
си към хората, с които
работите и общувате.

Заемате се с
нещо важно,
чийто резултат
ви е притеснявал досега. Добре ще
е, ако работите самостоятелно. В противен
случай ще ви се налага
да правите неща, които
едва ли бихте искали.

Служебни
ангажименти ще
променят плановете Ви, но няма
да попречат на настроението. Навреме ще решите
въпрос от важност за Вас
и близките Ви. Вечерта Ви
очаква приятна изненада,
насладете й се.

Водолей

С дискретността
си привличате
околните и ще
научавате много
от интимните им тайни. Не
ги коментирайте, ако желаете да запазите уважението на притежателите им.
Самите вие по-трудно ще
намирате хора, с които да
споделяте вълненията си.

Реалисти сте
и не храните
прекалени
очаквания от
развитията, които следват. Но и няма да останете
безучастни, прагматично
ще се включите в тях,
извличайки повече за
себе си.

Близнаци

Дева

времето
Днес времето ще
бъде предимно слънчево. Минималната
температура ще
бъде -5°, а максималната 10°.

Стрелец

Нововъведенията,
които се опитвате
да наложите на
работното си
място вероятно няма да бъдат
одобрени веднага от партньорите ви. Проявете повече
търпение и такт и ще успеете.
Просто това, което предлагате
наистина е добро за всички и
скоро ще го разберат.

Работата Ви днес
до голяма степен
ще се гради на
доверие между
Вас и колегите. Това ще е
особено необходимо в
ситуация, която изисква
навременната позиция на
всеки от Вас. Ще останете
доволни от резултата, а
това ще Ви сближи с хората, с които работите.
Риби

Опитайте да не
вземате страна
в спор между
ваши колеги и
запазете нужната дистанция. Конфликтите днес са
ви напълно противопоказни. Просто ако днес се
замесите в нещо подобно, последиците ще бъдат
много по-неприятни.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
МИЛЕНА САВОВА
ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:
0878 225 395
reklama@19min.bg
Издателят не носи отговорност
за съдържанието на
публикуваните в изданието
цитати и рекламни материали.

Русе

min: -5о max: 1о

min: -2о max: 2о

Варна

min: 2о max: 9о

Велико Търново

В Пловдив ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде -3°, а
максималната 6°.

min: -2о max: 6о

min: -4о max: 3о

В Перник ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде -5°, а
максималната 8°.

София 1000,

Видин

София

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 2°,
а максималната 8°.

Излиза от 01.09.2008 г.

Изданието използва снимки от

В София ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде -2°, а
максималната 6°.

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

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Перник

Пловдив

Бургас

min: 2о max: 8о
min: -5о max: 8о

min: -3о max: 6о
Сандански

Кърджали

min: -3о max: 6о

min: -1о max: 5о

www.19min.bg
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astro@19min.bg

ВРЕМЕ

П

резидентът на
Русия Владимир
Путин изтегли
тронното си слово –
годишното обръщение
към парламента от 1
март, както обикновено, или февруари – по
принуда за „възсъединението“ с Крим през
2014 г., за да уволни
правителството и да
посочи досегашния премиер Медведев за свое
вице. За него той създаде поста заместник-председател на
Съвета за национална сигурност, чийто
председател е самият
президент. „По същество постът е на
вицепрезидент“, коментира сенаторът
Владимир Джабаров
пред РИА Новости.
Съветът за сигурност е нещо като
президиум на правителството, тъй като
събира
президента,
вече и неговия заместник, премиера, възловите министри – вицепремиерите, външния,
военния, върховните
военачалници, и има извънредни пълномощия.
Подобен има и в САЩ,
но той няма същия
статут, а е съвещателен, макар именно
в него да се вземат
решенията за военни
операции като последната срещу Иран
например. Затова и
съветникът по национална сигурност
на практика е втори
или трети по ранг в
Белия дом, като реалната му власт е
по-голяма от вицепрезидента и е съпоставима само с пълномощията на шефа на
президентската администрация – нещо
като силата на премиер в другите държави. По ирония на
съдбата, в Китай подобна роля изпълнява-
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Путин направи Медведев
свое вице, уво за
кабинета и референдум
за повече власт на
парламента в Русия

ше Централната военна комисия, която
Дън Сяопин оглавяваше, местейки президенти и премиери,
генерални секретари
и т.н.
Путин предложи и важни конституционни
промени, които иска да
бъдат гласувани след
всенароден
референдум. Въпреки че Русия
остава президентска
република, вече парламентът ще предлага и
избира премиера и првителството, което
намалява властта на
държавния глава. Но
усилва силата на Единна Русия – управляващата партия, чийто
шеф е Медведев.
Дали той или бъдещият премиер, чието име

остава неизвестно и за
официозите, и за опозиционните медии в Русия, ще бъде наследникът на Путин, който
даде знак, че няма да
се кандидатира за нов
президентски мандат
след сегашния, който
изтича през 2024 г. не
е ясно. Напомняме, че
лятото той се снима
по време на ваканцията си с военния
министър Шойгу, който е в тройката по
рейтинг в страната,
заедно с лишения от
политически амбиции
външен Лавров.
Путин засилва и ролята на сега съществуващия, но предимно
на хартия Държавен
съвет под негово ръководство, съставен от

губернаторите, чиито
правомощия иска да бъдат усилени с промените в Конституцията.
Повече власт и пари ще
влязат и при кметовете.
Смята се, че Путин
прави всичко това, за
да вдигне рейтинга на
своята и оглавявана
от Медведев партия
Единна Русия, която
идната пролет трябва да се яви на парламентарни избори и
да запази огромното
си мнозинство. Засилването на ролята
на парламента и самостоятелността
на правителството
е крачка именно в
тази посока. Освен
това,
избраната
през 2021 г. Дума и

гласуваният от нея
кабинет ще бъдат на
власт до 2026 г, тоест – в първите две
години от мандата
на новия президент.
Така Путин, който
тогава ще бъде на
74, гарантира плавен
преход във властта
и стабилност на политическата система, която прави помалко авторитарна
и по-демократична
и отворена, коментират и руските, и
световните
медии
и анализатори. Президентът поема инициативата и прави
безсмислени усилията
на евентуална реална
опозиция, каквато в
страната на практика не съществува.
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Шефът на UFC: Макрегър много иска
да се бие пак с Хабиб

Битката на Конър с Доналд
Серони ще е от решаващо
значение за евентуален
реванш с дегестанеца

Шефът на най-престижната верига за
смесени бойни изкуства UFC Дейна Уайт
разкри, че една от
големите му звезди
Конър Макгрегър е изключително концентриран върху провеждането на реванш с
шампиона Хабиб Нурмагомедов. Припомняме, че дегестанецът
победи ирландеца в
първия двубой между
двамата.
Откакто ирландска-

та суперзвезда Конър
Макгрегър загуби от
Хабиб Нурмагомедов
в UFC 229, той бе категоричен, че ще иска
реванш.
Въпреки че не получава веднага мача, както искаше, крайната
цел е битка срещу дагестанския състезател. Макгрегър трябва да премине през
Доналд Серони в UFC
246, ако иска управата на UFC дoри да си
помислят да го приемат като претендент.
Самият той многократно е заявявал, че
фокусът му е реванш
с Нурмагомедов, а не
Хорхе Масвидал, както
някои медии спекулират.
„Ето как стоят нещата: реално, Конър
вярва, че боят между
Хабиб и Тони Фъргюсън
няма да се случи. Ние

се опитахме се да направим този бой много, много пъти. Конър
вярва, че няма да се
случи. Конър искаше
да се бие с Доналд на
77 килограма, защото
веднага след това ще
започне лагер, за да се
бие с Хабиб. Има много
неизвестни, но ще видим какво ще се случи.
Конър е изключително
фокусиран върху реванш с Нурмагомеов”,
сподели президентът
на UFC.
Феновете не са виждали скандалния боец
да печели от години
в клетката на UFC.
Двубоят му срещу “Каубоя” е изключително очаквано събитие,
което ще отговори на
въпроса дали изобщо
Конър заслужава да
стъпи в клетката срещу шампиона в категорията.

Бивш футболист на Левски: Фенове на
отбора дойдоха вкъщи и ме заплашиха
Бившият защитник на Левски Симон Сандберг твърди, че е бил заплашен със смърт
от привърженици на отбора. Думите му идват в интервю за expressen.se, след възхода
в кариерата му.
Шведът дойде в Левски през лятото на 2016
г., но заради серия контузии изигра само пет
мача и през есента на следващата година се
раздели с клуба по взаимно съгласие. След това десният бек се превърна в основен играч за Хамарби и стигна до националния отбор.
По думите му фенове на сините са смятали, че симулира контузия.
„Стигна се дотам, че привърженици дойдоха до дома ми и ме заплашиха. Казаха, че ако не напусна страната, ще умра, както и че имат адреса
ми. Мислех какво да направя, но реших да остана. Тези, които ме
заплашиха, не биваше да спечелят“, казва Сандберг.
Шведът посочва, че феновете, които го заплашили, били около
40-годишни и татуирани.„Играх Плейстейшън по бельо, защото беше
много горещо. Звънна се на вратата и през шпионката видях един
нормално изглеждащ човек. Като отворих, зад него изскочиха двама,
приближиха се към мен и започнаха да ми говорят на английски. Не
можах да взема думата.“
„Това, което направиха, не беше добро. Това не трябва да става“, заяви
Сандберг. Това не е първият път, в който чуждестранен футболист
говори за проблеми с фенове от собствения си клуб, след като е
напуснал България.
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ТОП 100 НАМАЛЕНИ ПРОДУКТА ОТ
LIDL ПО СЛУЧАЙ МАГАЗИН №100
Компанията ще зарадва клиентите си
с отстъпки до 50% на избрани артикули

С

амо на 19 януари,
неделя, Лидл България ще предложи
на своите клиенти
ТОП 100 продукта с отстъпки до 50%. Акцията ще отбележи откриването на 100тния магазин от веригата в
страната. Намалените цени
ще бъдат валидни за магазините в цялата страна.
ТОП 100 продуктите ще
бъдат в най-различни категории, в характерното за LIDL
оптимално
съотношение
„качество-цена“: от млечни
и месни продукти през тестени и сладки изделия до продукти за лична хигиена и почистващи препарати. Част
от артикулите ще се предлагат в XXL опаковка.
ТОП 100 влиза в сила само
дни след откриването на

юбилейния Lidl магазин за
страната, който отвори
врати в кв. Княжево в София, с което магазините
на компанията в столицата вече са 29.
100-тният магазин, който
се намира на ул. Княжевска
№5, предлага на жителите
на квартала и района всички необходими удобства за
пазаруване – паркинг със 104

паркоместа, модерна и уютна търговска зала с обща
площ от 1100 кв. м., удобна
подредба на стоките и добре подбран асортимент от
продукти с оптимално съотношение качество-цена.
Като отговорна компания
Лидл България инвестира
значително и в облагородяване на околната инфраструктура, в това число цялост-

на реконструкция на ул.
Княжевска в участъка от
магазина до бул. Цар Борис
III, при която са запазени
оригиналните
гранитни
бордюри на тротоарите.
За облагородяване на квартала, със съдействието на
районната администрация,
компанията изгради и две
детски площадки в района
на обща стойност от близо
110 хил. лв. И двете площадки
са предназначени за деца от
3 до 12 години и са с 50% достъпност за инвалиди.
Отбелязването на 100тния магазин на LIDL ще
продължи и в следващите 4 седмици, в които от
веригата ще предложат
още много продукти на
промоционални
цени.
Информация за всички
промоции можете да откриете в сайта на веригата: https://www.lidl.bg/
magazin-100.

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

И улица, освен булевард
се казва Гоце Делчев

Много пъти сме се възхищавали на общинския
общ
гений
кръстител зза богатата му
фантазия, но и няколко пъти
сме го улича
уличавали, че използва
едни и същи имена за улици в
града. Което води до досадни

грешки, а понякога и до големи проблеми. Подобен пример открихме и в любимия ни
Люлин, където в неговата
най-близка до града 10-а
част има улица Гоце Делчев. Как така, ще попитате

вие? Нали има бул. Гоце Делчев от Красно село до Южния
парк, покрай който е наличен
и цял жилищен комплекс? Що
ще Гоце в Люлин? Отговор
няма, ала между ул. Пастьор
и ул. Орион, с 4 пресечки

без названия, се простира
немалката улица, кръстена на
българския войвода, борил
се за освобождението на
третата съставна част на нашето отечество – Македония.
Особени забележителност
на ул. Гоце Делчев няма –
панелки, заведение, магазини,
детска градина. Но е чиста,
спретната и асфалтирана. А в
същото време не само Стефан
Данаилов и Стоянка Мутафова – покойните ни заслужили
софиянци, но и много други
големи творци, свързали
живота си с нашия град нямат
пътни артерии в него на свое
име. Като почнете от Емил
Димитров, минете през Велко
Кънев, Тодор Колев, Георги
Черкелов и т.н.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
КРОН СЕКЮРИТИ набира
пенсионери за охрана на търговски
обекти и административни сгради
за София.
0879 350 142, 0879 350 149
0879 350 399
-----Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----BNT
05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 Разследващо предаване /п/
13.30 Бай Ганьо на гости тв филм /4,
последен епизод/
14.05 Малки истории /п/
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 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
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Завръщане в Брайдсхед тв
филм /1 епизод, 2 част/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Линия на разделението 2 сериен
игрален филм /2 епизод/(12)
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Законът на Дойл 6 тв филм /8
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, 2 част/п/
03.15 Днес и утре
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Законът на Дойл 6 тв филм /8
епизод/п/ (12)
bTV
05.40 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Роботи под
прикритие“ - анимация,
сериал, с.3 еп.4
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
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брой 2405

ТВ ПРОГРАМА
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова любов“ сериал, еп.28
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.51
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.4 еп.1
17.00 bTV Новините
17.20 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, еп.49
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.6
21.30 Премиера: „Вътрешен човек“ сериал, еп.67
22.30 „Медичите“ - сериал, с.3 еп.2
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Мъртва точка“ - сериал,
с.4 еп.7
01.00 „Смелите“ - сериал, еп.1
01.50 bTV Новините /п./
02.20 „Преди обед“ /п./
04.10 „Папараци“ /п./ - телевизионен
таблоид
04.50 „Втори шанс“ - сериал, еп.30
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 16
15.00 „Комисар Рекс“ - сериал,
сезон 12
16.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон
8, 2 епизода
17.00 „Война на дронове“ - трилър
с уч. на Хелън Мирън, Алън

Рикман, Аарън Пол, Баркад
Абди, Иън Глен и др. /п/
19.00 „Военни престъпления“ сериал, сезон 11
20.00 „Скорпион“ - сериал, сезон 2
21.00 „Пожарникарите от Чикаго“
(премиера) - сериал, сезон 7
22.00 „Лоши момчета 2“ - екшънкомедия с уч. на Уил Смит,
Мартин Лорънс, Джо Пантолиано, Тереза Рандъл, Джорди
Молла, Питър Стормеър, Джон
Седа и др.
01.00 „Скорпион“ - сериал, сезон 2 /п/
02.00 Еротичен телепазар
KinoNova
06.15 „Касъл“ - сериал, сезон 7 /п/
07.15 „Любителката на мистерии:
Изкупление“ - мистeрии с уч.
на Кейси Сандър, Кели Мартин,
Кларънс Уилямс III /п/
09.00 „Последен шанс за любовта“
- семеен филм с уч. на Джеси
Хътч, Аликс Анджелис, Томас
Будоа, Ейприл Боулби и др. /п/
11.00 „Касъл“ - сериал, сезон 7
12.00 „У дома през август“ - комедия
с уч. на Мерил Стрийп, Джулия
Робъртс, Юън Макгрегър, Крис
Купър, Абигейл Бреслин, Бенедикт Къмбърбач, Сам Шепърд,
Дърмът Мълроуни и др.
14.30 „В кадър“
15.00 „Пенелъпи“ - романтична комедия с уч. на Рийз Уидърспун,
Кристина Ричи, Джеймс
Макавой, Катрийн О‘Хара,
Питър Динклидж и др.
17.00 „Трансформърс: Отмъщението“
- екшън с уч. на Шая Лебьоф,
Мегън Фокс, Джош Дюамел,
Тайрийз Гибсън, Джон Туртуро,
Кевин Дън и др. /п/
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 5
21.00 „Чудо“ - драма с уч. на Оуен
Уилсън, Джулия Робъртс,
Джейкъб Трембли, Изабела
Видович, Ноа Джул и др.
23.30 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 5 /п/
01.30 „Последният оцелял“ - екшън
с уч. на Марк Уолбълг, Емил
Хърш, Тейлър Кич, Бен Фостър,
Ерик Бана, Александър Лудвиг,
Али Сулиман и др. /п/
FOX
05.15 Необикновените - първи сезон,
еп. 3
06.00 Наръчник за оцеляване от
Купър Барет, еп. 3
06.20 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 3
06.40 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 4
07.05 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 21
08.00 Макгайвър - втори сезон, еп. 9
08.55 Под наблюдение - четвърти
сезон, еп. 7
09.50 Кости - осми сезон, еп. 2
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 7
11.35 Светкавицата - пети сезон,
еп. 15
12.35 Риф Брейк, еп. 10
13.30 Скорпион, еп. 1
14.25 Касъл - четвърти сезон, еп. 16
15.15 Под наблюдение - четвърти
сезон, еп. 8
16.10 Макгайвър - втори сезон, еп. 10
17.10 Кости - осми сезон, еп. 3
18.05 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 5
18.35 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 6
19.00 Хавай 5-0 - първи сезон, еп. 22
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
21.00 Аз, моя милост и Айрин
23.25 Модерно семейство - четвърти
сезон, еп. 5
23.50 Касъл - четвърти сезон, еп. 17

00.45 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 5
01.15 Теория за Големия взрив - осми
сезон, еп. 6
01.45 Необикновените - първи сезон,
еп. 3
02.30 Империя - четвърти сезон, еп. 6
03.20 Заразата - втори сезон, еп. 8
04.05 Кости - осми сезон, еп. 3
04.50 Наръчник за оцеляване от
Купър Барет, еп. 3
btv Cinema
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, с.3 еп.14, 15
08.00 „Футболен татко“ - комедия,
спортен, семеен (САЩ, 2005),
режисьор Джеси Дилън, в
ролите: Уил Феръл, Робърт
Дювал, Майк Дитка, Кейт
Уолш и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Седем часа разлика“ - сериал,
с.3 еп.16, 17
12.15 Телепазар
12.30 „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.
16.15 „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.
18.45 Телепазар
19.00 „ПараНорман“ - анимация,
комедия, приключенски (САЩ,
2012), режисьори Сам Фел и
Крис Бътлър
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Месец на Оскарите: „Невидима
зона“ - спортен, биографичен,
драма (САЩ, 2009), режисьор
Джон Лий Ханкок, в ролите:
Куинтън Ерън, Сандра Бълок,
Тим Макгроу, Джей Хед, Лили
Колинс, Рей Маккинън, Кати
Бейтс и др.
23.30 „Клетниците“ - драма,
музикален, романтичен
(САЩ, Великобритания, 2012),
режисьор Том Хупър, в ролите:
Хю Джакман, Ръсел Кроу, Ан
Хатауей, Аманда Сайфред, Еди
Редмейн, Колм Уилкинсън,
Даниел Хътълстоун, Хелена
Бонъм Картър, Саша Барън
Коен и др.
02.45 „Седем часа разлика“ /п./ сериал, с.3 еп.16
03.45 „Транспортер 3“ - екшън,
криминален (Франция,
Великобритания, САЩ, 2008),
режисьор Оливие Мегатон,
в ролите: Джейсън Стейтъм,
Наталия Рудакова, Франсоа
Берлеан, Робърт Непър, Йерон
Крабе и др.
Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
06.00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
06.30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09.30 Райски градини - филм
10.00 По следите на храната - филм
10.30 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 Опорни хора - изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /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 Авиошоу с Александър Богоявленски /п./
02.00 Boec.BG - предаване за бойни
спортове /п./
02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев /п./
04.10 Денят ON AIR - новините с
коментар с Ганиела Ангелова
/п./
Bloomberg TV
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.00 Водещите новини
10.05 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11.35 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14.00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15.00 Водещите новини
15.05 Бизнес старт - сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16.00 Водещите новини
16.05 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 Insider с Бисер Варчев /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 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
02.30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
03.00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./

Водоравно: Душата на виното. Лер. Поморин. Макак. Селим. Ди. Тевес. Нал. Бам. Палатин. Нолина. Невен. Велит. Мак. Нисан. Тало. Чул. Килер. Нир. Лумен. Нипел. Данек. Мечи лук. Беносен. Рема. Сор. Рис.
Локал. Лав. Закон. Номи. Само тази нощ. Капур. Лот. Тире.
Отвесно: Кулата на чудесата. Шекел. Куманов. Параван. Ленор. Су. Кетен. Нес. Зар. Рап. Сивик. Керам. Нос. Несин. Никол. Гамен. Налим. Сото. Волан. Непер. Нат. Кирилов. Речел. Ним. Лет. Лимонит. Вон.
Билан. Лакони. Данилиду. Амор. Колиматор. Калище.
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КРАЙ НА
РАБОТНИЯ ДЕН

Интересен и забавен начин да съобщиш, че си свършил работа

>>СУДОКУ
лесно
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НОВИНИ

умерено

Бате Гошо:

Новият министър
Емил Димитров –
Ревизоро, вече
щял да бъде
Язовиро
Най-страшните думи от
нашето детство: "Извадете
двоен лист!"
:) :P :D
Здравият сън не само
удължава живота ни, но съкращава работния ни ден!
:) :P :D
Не мога да ги разбера жените! Дават по 40-50 лева за
маникюр, а ходят с мустаци!
:) :P :D
В България не сме расисти! От 3 морета сме си
избрали черното!
:) :P :D
- Какво е сериозна връзка?
- Когато те покани в къщата
си, не да гледате филм, а
сериал!
:) :P :D
Пиян хирург отказал да направи пластична операция
на пациентка, настоявайки,
че и така е красива.
:) :P :D
Разговор във фитнеса:
- С колко клякаш?
- С 300.
- Килограма ли?
- Не, зора!

:) :P :D
- Участвали ли сте във
военни действия?
- Не, но съм празнувал
Нова година в Казанлък.
:) :P :D
- Брат`чед, как кръстихте
бебето?
- Алое... на баба му Вера.
:) :P :D
Това, че съм на 40 и още не
съм женен, не значи нищо.
Просто по статистика
съм пропуснал първия си
развод!
:) :P :D
Да се чуди човек дали да
отвори линкове от типа
"20 неща, които трябва
да си направил, преди да
умреш". Ами, ако вече съм
ги направил?
:) :P :D
НА ВНИМАНИЕТО НА
ПЕСТЕЛИВИТЕ:
- Не си давайте парите
за календар за 2020.
Можете да използвате
календара си от 1992,
той е идентичен!
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

