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оцлидерът в оставка
Корнелия
Нинова
направи
откровена
клопка на Кирил Петков и Асен
Василев от Продължаваме
промяната. В четвъртък
вечерта двамата бяха поканени на Позитано 20,
за да преговарят за бъдещия кабинет, но там вече
ги очакваше екип на агенция ПИК. Журналистите
„случайно” се озоваха пред
централата на БСП около
23:00, по странно стечение
на обстоятелствата, точно когато там се появиха
и момчетата от Харвард.
От самата медия просто
посочиха, че „бдели” там.
Понеже редакцията на
19’ е на две крачки от Позитано 20, досега никога
не сме забелязвали дежурни екипи от ПИК да стоят там, още повече около
полунощ. В крайна сметка
те явно са привикани, за да
може ПИК да отснеме лидерите как отиват на крак
при Нинова. И пуснаха уж
папарашките фотоси.
Последва серия от публикации със съмнителнно качество на сайта на
агенцията. „Задници непрокопсани, не давайте
образованието на лигльо и
наркоман като Ицо Хазарта! Макар че това е нивото на Румен Радев”, е заглавието на една от тях,
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Нинова заложи капан на
Петков и Василев

Медиите на статуквото пробутват
тезата за „задкулисни преговори”
която написа небезизвестната Ива Николова.
Напомняме, че веднъж
вече наблюдавахме подобно изпълнение при предходните преговори за
кабинет, когато Христо

Иванов се нави да отиде
при Нинова на Позитано
20 - нещо, което никога
не се прави при преговори.
Избира се неутрална територия. Тогава тя беше
поканила Блиц, който да

дебне от храстите. И в
двата случая става въпрос за издания, свързани
със Статуквото, които
са близки до ГЕРБ и ДПС.
Сега медиите на старата
власт усиленно лансират

КОЛЕДА ЩЕ ИМА КАБИНЕТ: ПП
>>БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪЦИТЕ >>ДО
"До Коледа трябва да има
експерт – ще се решава на дидати, може да останат
Да няма увеличение на
данъци и акцизи догодина,
решиха представителите
на Продължаваме промяната, БСП, Демократична
България и Има такъв
народ в близо петчасов
дебат на тема Финанси.
Коалиционните преговори
бяха водени от съпредседателите на партията победител Кирил Петков и Асен
Василев, а най-сериозен
спор предизвика предложението им за преизчисляване на максималния
осигурителен праг на
базата на коефициент

БЪЛГАРИЯ

от 2,3 на сто от средната
работна заплата. Това
ще вкара над 100 млн.
повече в НОЙ, който без
друго е затруднен.
До края на януари ще
бъде готов бюджетът за
2022 г., а през юли ще
има актуализация, тъй
като ще има множество
промени в секторните
политики, за които се
изисква време.
Минималната работна
заплата ще бъде поне
700 лева, а след това ще
се потърси формула за
преизчисляването й.

правителство", заяви пред
bTV Лена Бориславова от
Продължаваме промяната
(ПП). Според нея всички
потенциални коалиционни
партньори са готови за
обща работа.
„Ние не заставаме зад
досегашния модел на
квотите и политическите
назначения. След като
знаем политиките и целите – ще изберем хората,
които да ги постигнат. Ако
някой от нашите коалиционни партньори има
по-добро предложение
от служебен министър
или ние имаме такъв

база експертиза“, посочи
тя.
На въпрос кога се очаква да
бъде подписано коалиционно споразумение, Бориславова обясни, че предстои
да започнат разговорите на
лидерско ниво за бъдещото
правителство и кои да са
лицата, които ще станат
министри.
Бориславова уточни, че ПП
ще предложи Кирил Петков
за премиер и Асен Василев
за финансите. Тя уточни, че
това не е ултиматум и ако
има по-добри кандидатури,
ще се съобразят с тях. При
липса на подходящи кан-

служебните.
Тя посочи, че единственото
условие за кандидат-министрите е да няма съмнение
за тях относно почтеността
им и че не са участвали в
корупционни схеми.
В сфера Правосъдие
бъдещите коалиционни
партньори са се разбрали
да подпишат декларация,
с която да поискат оставката на главния прокурор
Иван Гешев за системно неизпълнение на
служебните задължения.
Постигнато е и съгласие
за реформиране на дейността на КПКОНПИ.

тезата за „задкулисни
преговори”. От Има такъв народ и Демократична
България не коментираха
официално тези разговори.
Самата Нинова се направи
на изненада от реакциите
в медиите. "Изумена съм
от истерията, която се
разви около тази среща.
И как нормалното се представя за ненормално. Партии, разговарящи за правителство се срещат - това
е нормално. Срещат се в
централата на партията
в центъра на София. Да имаше такава среща", обясни тя. БСП е младши партньор, а ПП има също офис в
центъра.
Клопка се оказа и съставът преговарящите от
страна на БСП – Румен
Гечев и Р. Овч. от кабинета на Жан Виденов, Асен
Гагаузов и Емилия Масларова от Тройната коалиция. Това върши идеална
работа на пропагандата
на статуквото. Именнно в издания като ПИК и

Блиц се лансира тезата,
че „няма промяна, а има
подмяна”. С това иначе
пък лъсва и фактът, че от
страна на Столетницата
няма никакъв резерв от
експерти и професионалисти. Когато самата Нинова застана начело на БСП,
тя дойде с обещанията да
я подмлади и професионализира. Оказва се, че представителите на БСП, които се определят от нея и
изразяват
партийното
мнение са добре познатите лица от върхушката на
Левицата, вече 30 г.
Напомняме също, че както
19’ писа, Нинова ще се опита
да провали тези преговори.
Ако не успее ще пробва да
взриви отвътре евентуалното правителство възможно най-бързо. Причината се
крие в нейните зависимости. Няма обяснение как
есенната кампания на БСП
беше най-финансово осигурена от трите т.г., без да има
субсидия.
Още на стр. 7

>>СПЕКУЛАЦИИ СА ИМЕНАТА НА
МИНИСТРИ ПО МЕДИИТЕ: СВИЛЕНСКИ
"Имената, спрягани за министри в
медиите, са спекулации", заяви пред bTV
соцдепутатът Георги
Свиленски.
По думите му в понеделник и вторник ще
има срещи на лидерско ниво по въпроси,
по които не е постигнато съгласие. После
ще бъде свикано НС
и чак след това ще се уточняват
структурата и съставът на МС.
„Преговорите бяха излъчвани
на живо и българите станаха
преки свидетели на всичко,
което се коментира и предлага.
Мисля, че в България за първи
път се случва такъв тип водене
на преговори за правителство.
Винаги сме били свидетели на
някакви контактни групи – по
двама-трима, които се затварят

в някакъв кабинет, излизат и
казват дали са се разбрали или
не са се разбрали“, коментира
социалистът.
Относно информацията за среднощна среща между лидера
на БСП Корнелия Нинова и
съпредседателите на ПП Кирил
Петков и Асен Василев той
уточни, че разговорът е бил
след преговорите, които продължават до късно за уточняване на детайли.
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>>НОВИЯТ ЩАМ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА
3 ПЪТИ ПО-БЪРЗО:ВИРУСОЛОГ
”Новият щам на Covid-19 – Омикрон, се разпространява около 3 пъти
по-бързо от предишнитe”, заяви пред Nova проф. Радка Аргирова, член
на експертния съвет към министъра на здравеопазването. По думите й
засегнати са предимно млади хора и неваксинирани.
„Знаем, че има над 50 мутации. Част от тях ги знаем от Делта и Алфа вариантите. Знаем какво могат да причинят тези мутации”, каза проф. Аргирова.
„Предполагам, че ваксинираните ще бъдат достатъчно предпазени.
Една част от мутациите са характерни и при предишни варианти и
ваксините вече действат срещу тях. Но е възможно да не е 100% това
действие, което е нормално”, обясни проф. Аргирова.
Тя обяви, че ще има няколко типа нови лекарства. Едните ще имат профилактични действия. „Ще има и такива за хора, които не успяват да изработят
антитела от ваксините”, обясни проф. Аргирова.
Още - на стр. 11

>>7% ВАКСИНИРАНИ УЧЕНИЦИ: МОН
"Нужно е 50% от големите
ученици да бъдат със зелен
сертификат, за да се върнат
обратно на училище, но тъй
като едва 7% от тях са ваксинирани, общото решение е да
се осигурят бързи тестове за
всички", заяви пред Bulgaria
ON AIR просветния министър
акад. Николай Денков.
"Средно за страната около 7% са
ваксинираните ученици. В София
по-правило процентът е два пъти
по-висок. Но това не е общото
решение. Общото решение е
или да падне заболяемостта под
500 (на 100 хил.) – за да минем на
ротация, или под 250 (на 100 хил.)
– за да минем на присъствено

обучение, или да има тестове",
допълни служебният министър
на образованието
"Чакаме да видим на 1 декември
заповедта на министър Кацаров.
Ако там имаме допълнителни опции, мога да бъда само щастлив.
Наистина не разбирам реакцията
към мен. Аз искам децата да
бъдат в училище не по-малко от
родителите", подчерта министърът.
Относно вероятността да
остане просветен министър
в правителство с мандат на
ПП П, Денков отговори: "Те ще
трябва да си наредят някакъв
пъзел и ако получа предложение, ще го обмисля".

>>12,7% СПАД НА К19 СМЪРТНОСТТА
За четвърта
поредна седмица
у нас има спад
на смъртните
случаи с К19 и
на позитивните
тестове, сочи националната статистика. Новите
положителни
проби от 20 до
27 ноемвриса 16073 при 17736 през предишната седмица, което
означава спад с 9,4%, а предишната бе 23,9%. Тенденцията съвпада с момента на въвеждането на т. нар. Зелен сертификат.
Освен това на седмична база позитивните тестове продължават
да спадат до 7,3%. За сравнение предходната седмица бяха 8,2%.
Броят на починалите в България през седмицата 20-27
ноември
с положителни К19
проби е
863 при 989
миналата
седмица.,
което е
спад с
12,7%.
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Гешев ни отказа информация за
Барселонагейт: Евродепутати

Главният
прокурор
Иван Гешев е отказал
да разкрие пред евродепутатите каквото и
да било от свързаното
с Бойко Борисов разследване
Барселонагейт.
Това става ясно от
доклада на седмината
евродепутати от комисията ЛИБЕ, които
бяха на специална антикорупционна мисия
в България на 23 и 24
септември. Докладът
ще бъде обсъден на заседанието на комисията днес (29 ноември).
Срещата с Гешев е
била на 24 септември
и е продължила час и
15 минути, видя Сега в
доклада. Гешев е бил придружен от заместничките си Даниела Машева, Красимира Филипова
и Десислава Пиронева,
както и от говорителката си Сийка Милева.
Евродепутатите са

питали за необходимите реформи в съдебната система, за случаите на корупция по
високите етажи, които
не са били разследвани,
за тенденцията на нарастване на досъдебните производства и кога
се очаква да приключат
дела за корупция. Питали са и за процеса на номиниране на европейски
делегирани прокурори
от България, за компетенциите на главния
прокурор.
"Бяха повдигнати и
конкретни въпроси за
подслушванията (по
време на антиправителствените протести, б.а.) и кой е поискал тази процедура,
защо не е започнало
адекватно разследване
на снимката на бивш
министър-председател
с пари, златни кюлчета и оръжие, както

Н

>>ВСЕ ОЩЕ ЛИПСВА ВОДЕЩА ВЕРСИЯ ЗА ТРАГЕДИЯТА НА АМ СТРУМА

яма водеща версия за трагедията на магистрала
Струма, стана ясно на
брифинг на главния
прокурор на Северна
Македония Любомир
Йовевски, заместник-окръжният
прокурор на Перник
Бисер Михайлов и
следователя Младен
Петров. Срещата
с журналистите се
състоя в Скопие.
След нея българските
представители получиха протоколите от
разпитите на свидетелите.
„Няколко дена след
произшествието не
може да се определи
причината и да се
назове една конкретна
версия, приемана като

доказана и всички
останали отпаднали“,
заяви Петров. Той
уточни, че всички
постъпващи сигнали
и обстоятелства се
проверяват, дори да
звучат несериозно. Но
конкретно тероризъм
бил изключен на този
етап - били направени

и за Барселонагейт",
пише още в доклада.
Барселонагейт бил на
фазата на разследването и главният прокурор
не може да поиска или
предоставя информация без съгласието на
наблюдаващия прокурор. Гешев е подчертал,
че не може да предоставя информация по

съответните проби.
„Категорично е
отхвърлено предположението, че се
е превозвал бензин
или са се превозвали
експлозиви. Не са
открити остатъци от
взривни вещества“,
каза Петров. Михайлов пък заяви, че

висящи дела дори и на
Народното събрание.
Гешев отрича, че има
неразследвани случаи и
подчертава, че публичността по всяко дело
зависи от наблюдаващия прокурор. Той се е
ангажирал да изпрати
допълнително информация по делото за кюлчетата и пачките в чек-

разследването не
може да се ангажира
с конкретни срокове,
защото е за безпрецедентна катастрофа
и много сложно дело
с десетки загинали.
Участниците в брифинга отчетоха доброто
сътрудничество между
двете държави. Разпи-

меджето на Борисов.
Пред евродепутатите Иван Гешев за пореден път се е оплакал,
че остарелият Наказателен кодекс пречел за
борбата с корупцията.
Той настоявал, че на
реформа подлежи цялата съдебна система, а не само прокуратурата.

тите в Северна Македония ще продължат,
а България ще получи
следващите протоколи, както и всички
документи
„Не можем да кажем
кои са разследвани
и разпитани, за да
не нарушим работата на следствието“,
каза Йовевски. Все
пак се спомена за 8
разпитани. Главният
прокурор на Северна
Македония съобщи
още, че са иззети
всички документи на
автобусната фирма, а
и е стартирало дело
за корупция заради
възникналите съмнения. Собственикът й е
разпитан в България.
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>>ТУРСКАТА ЛИРА ИЗГУБИ 25% ЗА СЕДМИЦА, ДО 13,45 ЗА ДОЛАР
ТУРСКАТА ЛИРА ИЗГУБИ 25% ОТ СТОЙНОСТТА СИ ЗА СЕДМИЦА, А
СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ ОТ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ МАСОВО ИЗПОЛЗВАХА
УИКЕНДА, ЗА ДА НАПАЗАРУВАТ ПО-ЕВТИНА И МНОГО ПО-КАЧЕСТВЕНА ОТ ПРОДАВАНАТА У НАС ХРАНА ОТ МАГАЗИНИТЕ И ПАЗАРИТЕ В ОДРИН И ИСТАНБУЛ. ВАЛУТАТА НА КОМШИИТЕ ПАДНА
ДО 13,45 ЛИРИ ЗА ДОЛАР, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ПРЕДИ 3 ГОДИНИ
БЕШЕ 2 КЪМ 1. ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА ПАРИТЕ ПРИ КОМШИИТЕ ПОЕВТИНЯХА С 32% ИЛИ ИЗГУБИХА 1/3 ОТ СТОЙНОСТТА СИ,
КОЕТО Е РЕКОРДНА ДЕВАЛВАЦИЯ.

Петролът достигна най-ниската си
цена от август насам. Само в петък
той падна 13,06% за
американския нефт
и 11,55% за Брент на
световните борси.
Единият базов продукт струва 68,15
долара, а другият –
72,72 долара за барел.
Спадът е над 20%
спрямо пика преди
дни.
На българските бензиностанции обаче
цените са рекордни
за всички времена.
По-високи са, отколкото бяха при нефт
за 140 долара при голямата финансово икономическа криза,
при положение, че
другите компоненти – данъците и акцизите, са със същите стойности.
На този фон веригите правят СТОТИЦИ
МИЛИОНИ
НЕЗАКОННИ ПЕЧАЛБИ, А НАЗНАЧЕНИТЕ
ОТ СТАРАТА ВЛАСТ
ОРГАНИ КЗК И КЗП
БЕЗДЕЙСТВАТ ПРЕСТЪПНО. Напомняме,
че шеф на Комисията за защита на конкуренцията е Юлия
Ненкова, зам.-кмет
на София при Борисов
и майка на депутата
7-и мандат от ГЕРБ
Александър Ненков.
Най-виден член на
„независимия” контролен орган е Анна
Янева, обвиняема за-

Петролът се срина с
13%, най-евтин е от
август, горивата у
нас - рекордно скъпи

31

g
Au

графика: oilprice.com

едно с Р.Овч. за престъпления в енергетиката по времето,

когато той е министър, а тя е негов заместник-министър.

Впоследствие кабинет на Борисов назначи Овчаров в бор-

да на ЛУКойл като
представител
на
държавата, а Анна
Янева е представител на БСП в КЗК.
Съпругът на лидера
на БСП Кор. Нинова
е дългогодишен високопоставен служител на ЛУКойл.
Мандатът на Комисията за защита
на
конкуренцията
пък изтече преди 1
година, 8 месеца и 2
дни. Сегашният й
ръководител на КЗП
е назначение на Реформаторския блок
при Борисов 2 и то
точно от партията ДБГ на Меглена
Кунева, чийто лидер
в момента е синът
на
дългогодишния
председател на Българската петролна
асоциация и правен консултант на
ръководителя
на
веригата бензиностанции на руския
монополист у нас.
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>>ГОЛЯМ ХОТЕЛ С 2 КРИЛА НА ВИТОША

НА 2 ДЕКЕМВРИ ЕКОАКТИВИСТИ ЩЕ
ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ ПОСТРОЯВАНЕТО НА ГОЛЯМ ХОТЕЛ С 2 КРИЛА, В
ТОВА ЧИСЛО ВЪРХУ МОРЕНИТЕ НА
ВИТОША. ПРОЕКТЪТ ЗА НЕГО Е НОМИНИРАН ЗА БАЛКАНСКИТЕ НАГРАДИ
НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ.
ЗДАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ С 2 КРИЛА И НА 4
ЕТАЖА, КАТО АВТОРИТЕ НА СГРАДАТА ТВЪРДЯТ, ЧЕ МЕЖДУ ТЯХ ЩЕ ИМА
СТЪКЛЕН МОСТ НАД МОРЕНИТЕ И
ТЕ НЯМАЛО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ.
НАПОМНЯМЕ, ЧЕ СТАРИЯТ ХОТЕЛ ЩАСТЛИВЕЦА ОТ СОЦА БЕШЕ ВЗРИВЕН
ТОЧНО ПРЕДИ 14 Г. - НА 30 НОЕМВРИ
2007 Г., БЕЗ ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНА СТОЛИЧНАТА ЕКОИНСПЕКЦИЯ И ОБЩИНСКАТА СТРОИТЕЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗА КОЕТО БЕШЕ СЪСТАВЕН АКТ.

220 млн. лв. субсидии
взело 1 бг семейство
220 000 000 лв. е общата
сума на семейството на Светлозар Дичевски и съпругата
му от държавата, като от тях
25,5 млн. лв. са само за 2020 г.
В другите държави агросубсидиите се дават, за да бъде осигурявано зърно и слънчеглед
на ниска цена, а това да гарантира стабилни цени на хляба и
олиото. У нас обаче никой не
задължава „зърнарите” да го
правят, така че веднъж те вземат субсидии, после продават
прескъпо реколтатата си на
свободния пазар и докато населението гладува, те инвестират в десетки лични лимузини
и в кампаниите на партиите от
Статуквото. Всичко това стана
ясно на земеделските преговори
за бъдещо редовно правителство.
Всички се обединиха около таван за субсидиите, за да няма
такива аномалии. Единствен
против беше кандидатът за министър в ресора Пламен Абровски от ИТН, чийто опит в сектора
е на редови чиновник във ведомството.
"Миниcтeрcтвo нa зeмeдeлиeтo
e eдинcтвeнoтo мяcтo в cвeтa,
в кoeтo дaнни зa cубcидиитe нямa дoри и финaнcoвият
миниcтър. Тoвa e пълнo бeзумиe. Врeмe e дa прeмaхнeм
пoлитичecкитe
инвecтитoри
oт ceктoрa, чрeз кoитo ce кoнтрoлирaт групи oт нaceлeниeтo.
Тoвa миниcтeрcтвo трябвa дa e

ocнoвeн фoкуc нa нoвaтa aнтикoрупциoннa aгeнция", зaяви
лидeрът нa Прoдължaвaмe прoмянaтa Кирил Пeткoв нa пoрeднaтa cрeщa прeгoвoри зa cъcтaвянe нa бъдeщoтo прaвитeлcтвo,
кoятo тoзи път cъбрa aгрaрнитe
eкcпeрти нa ПП, ИТН, БCП и ДБ.
Гoрcкият eкcпeрт нa Прoдължaвaмe прoмянaтa Aлeкcaндър
Дунчeв, кoйтo бe и шeф нa Aгeнциятa пo гoритe в cлужeбнoтo
прaвитeлcтвo, пocoчи c кaквo ce
e cблъcкaл в прeдхoднитe мeceци,
зaeмaйки тoзи пocт.
"Гoлямa чacт oт нaзнaчeниятa в гoритe ce прaвят пo пoлитичecкa линия и oтзaд винaги
cтърчeшe ръкaтa нa ДПC и чacтичнo нa ГEРБ, кoeтo трябвaшe
дa прoмeним", кaзa тoй. Пoлитикитe, пo кoитo щe рaбoтят
пaртиитe ca прeнacoчвaнe към
пoвeчe cубcидии зa плoдoвe
и зeлeнчуци, cъздaвaнe нa
възмoжнocти фeрмeритe дирeктнo дa cтигaт дo пaзaритe,
пoпуляризирaнe нa мecтнитe прoдукти, възмoжнocти зa
нoвa пoзeмлeнa рeфoрмa. Пo
врeмe нa диcкуcиятa дeпутaтът
oт Прoдължaвaмe прoмянaтa
Aлeкcaндър Дунчeв, и бивш
шeф нa Aгeнциятa пo гoритe
в cлужeбнoтo прaвитeлcтвo
дирeктнo прeдлaгa Aгeнциятa пo гoритe дa излeзe oт Миниcтeрcтвo нa зeмeдeлиeтo и
дa cтaнe държaвнa aгeнция,
пoдчинeнa нa бъдeщ вицeпрe-

миeр пo въпрocитe нa климaтa,
което е стара идея на ДБ.
"Фeрми нaд 15 000 дкa нe им
трябвaт cубcидии, мoжeм дa
прeнacoчим тeзи cрeдcтвa към
други ceктoри", кaзa oщe Кирил
Пeткoв.
Пaртиитe ce oбeдинихa, чe
зaпoчвaт рaзгoвoр зa тaвaн върху
eврocубcидиитe, нo тoчният му
рaзмeр щe cтaнe яceн нa cлeдвaщи cрeщи.
"Изпoлзвaнeтo
нa
Миниcтeрcтвo нa зeмeдeлиeтo
и вcички aгeнции кaтo пoлитичecки инcтрумeнти зa кoнтрoлирaнe нa гoлямa чacт oт
нaceлeниeтo пoд някaкъв вид,
трябвa дa cпрe. Ocoбeнo зa кoнтрoлирaнe нa пo-oтдaлeчeнитe
рaйoни в cтрaнaтa трябвa дa
cпрe, кaзa oщe Кирил Пeткoв.
Caмo в прeдхoднитe ceдмици
прeди избoритe 2 в 1 ce пoявихa рeдицa cигнaли зa рaздaвaнe
нa дървa зa oгрeв пo пaртийни
cпиcъци, кoeтo нaрeд c мecтнaтa влacт нямa кaк дa ce cлучвa и бeз учacтиeтo нa гoрcкитe
влacти.
Нaрeд c гoритe и cигнaлитe зa
дървa зa oгрeв, oт гoдини имa
cигнaли, чe cубcидиитe зa тютюн cъщo ce изпoлзвaт зa пoлитичecкo влияниe в oтдaлeчeнитe чacти нa cтрaнaтa.
Aлбeнa
Cимeoнoвa
oт
ДБ припoмни, чe 80% oт
eврocубcидиитe oтивaт при
2% oт фeрмeритe.
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ще преди изборите
описахме как Маджо
лансира за депутат
от БСП бившата секретарка на олигарха Гущеров
и негова градска от Силистра
Вяра Емилова – лявата ръка
на Корнелия Нинова, която
на предишните избори се провали в собствения си край, та
се наложи да бъде преместена
в Ловеч. Сега секретарката
по занаят изненадващо се яви
като „експерт” в преговорите за туризма от името на
БСП. При Ангелкова именно
Маджо беше тарторът на
сектора, а министърът беше
на колене пред него, както
знаят всички в бранша по една
легендарна сцена в хотел Адмирал на Златни пясъци. Но още
повече – по дадената на неговия
кръг, вместо на консорциум от
хотелиери, концесия за северния
плаж на Слънчев бряг. Напомняме, че под неговото диригентство при Ангелкова ВИС и СИК
си поделиха не само ивицата
на Съни, но и всички останали апетитни по морето. Хем
слагат незаконни заведения
на пясъка, хем се създават
предпоставки да рекетират
хотелиерите, които са поставени в шах и мат с такива
стопани на плажовете.
Превземането на изпадналата във фалит БСП, която
демонстрира най-щедрата си
кампания именно на последните избори, без да има субсидия
– истинска финансова загадка
за незапознатите и очевидна
зависимост за всеки, чел поне 1
кримка, личи и по противопоставянето на лидера Нинова на
оставането на Бойко Рашков
в редовното правителство
като министър на вътрешните работи. Именно той огласи
незаконното теглене „на каса”
в банката, на която съпругата на бизнесмена Михалев
беше в борда, на десетки милиони лева по лот на автомагистрала Хемус от роми, единият от които вече не е между
живите – спомина се седмица
след огласяването на скандала. Бордовик в банката беше
и бившият първи секретар
на Комсомола при соца Евгени
Узунов, който също е лобист
на Вяра Емилова за депутат и
то баш в неговия край. Именно
той е човекът, който дава първоначален тласък в бизнеса и на
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Маджо превзе БСП, затова
червените са срещу Рашков и
искат туризма с безумни идеи
акционера чрез фонда си в
същата банка Васил Велев,
шеф на АИКБ в наши дни,
когото Голямата промяна
заварва като ръководител
на комсомолския ТНТМ.
Напомняме, че бордовици в тази банка са дъщерята на ръководителя
на ДС ген. Любен Гоцев,
съдружничка с Михалеви,
и самият му най-верен
другар Виктор Вълков –
секретар на ПП на БЗНС
при соца, а след това вицепремиер и външен министър в зората на демокрацията.
Според Емилова, която
нищо не разбира от туризъм и това личи по предложенията й на преговорите в края на миналата
седмица, най-важно е създаването на „Национално
представителна организация/конфедерация на
българския туристически
бранш, която да бъде и
основен партньор на държавата във вземането на
важните решения за туризма. Тази организация,
заедно с Министерството на туризма, да вземат
решения за начина на изразходване на средствата
от бюджета, предвидени
за реклама за всяка следваща година“. Първо, това е
нещо странично за държава, която трябва да
създаде изцяло нов туристически продукт на
мястото на претоплената манджа от 1971 г.,
която въртим половин
век. Второ, НЯМА КАК
държавата да финансира нещо, което друг определя – освен незаконно.
Противоречи и на международната
практика. Идеалният пример
е Швейцария, където в
такава организация чле-

нуват държавата и някои от големите играчи
в туристическия, транспортния и търговския
сектор, но всички те събират пари за рекламата на дестинацията, а
не ги дава държавата, за
да решават други как да
ги харчат в своя интерес, но за чужда сметка.
Според Емилова дългосрочни цели на туризма
не е създаването на цели
подотрасли на съвременната индустрия на гостоприеството, които
липсват у нас и селектирането на публиките за
нашия продукт, както
е всъщност, а е „увеличаване на стойността
на ваучерите за храна
на 100 лева, които да се
ползват и за почивка, ваучери за рехабилитация и
рекреация в спа комплексите, както и създаване на гаранционен фонд
за туроператорите и
турагентите”. За нейна
информация, фонд има
отдавна. А ваучерите от
100 лв. са кръпка и краткосрочна мярка. Изобщо,
предложенията са пълен
миш-маш и нямат нищо

общо с експертността в
сектора.
Другото лице на БСП
по туризма Емил Хумчев
е коалиционен партньор
на ГЕРБ в качеството му
на досегашен шеф на ОС
в Златоград и то пореден
мандат. Не е случайно, че
лице на местния туризъм беше не друг, а Цвета
Караянчева, най-редовно
посещаваща местните
събития в стила на Балкантурист от 70-те години. Най-видният хотелиер на мъничкия град е не
друг, а Валери Симеонов,
вицепремиер в Борисов 3 и
това също е важна информация за размишление.
Сред предложенията му
е „създаване на специална
кредитна линия за хотелиери и ресторантьори в
Българска банка за развитие”. Не става ясно какво точно си представя
БСП по тази линия, тъй
като за предишни избори участника в преговорите Христо Проданов,
който също няма нищо
общо с туризма, си представяше безвъзмездно
наливане на пари, както Германия правела с

Луфтханза. Да оставим
нелепото сравнение на
авиокомпания №1 в ЕС
и дребни хотели. С тези
неща трябва много да
се внимава, понеже хотелите в момента са
супер рисков актив за
банките, хиляди от тях
са на тезгяха, понеже
не могат да обслужват
кредити, и няма кой да
ги купи. Наливането на
стотици милиони обществен ресурс от данъкоплатците през ББР
в неработещи хотели
може да фалира държавната банка. Но Проданов и другите от БСП,
които не са изкарвали
една заплата, камо ли да
са плащали на друг човек
заплатата, няма откъде да ги разбират тия
неща – хора, които и 5 лв.
не могат да изработят
дори като келнери, а са
просто партийци.
Предлагат се и безплатни бързи тестове „по европейска програма” – няма
такава, за клиенти на хотели и ресторанти, които не притежават “зелен
сертификат“. Всъщност, в
целия ЕС се правят платени и не бързи тестове, защото сигурността е приоритет, а опитът през
лятото, когато основните ни туристи идваха от
най-слабо ваксинираните
страни като Молдова и Украйна, а това вдигна вълна
от коронавирус именно от
Бургаска и Варненска област и я разпръсна в цяла
България, трябва да ни
е обецаа на ухото. Даже
арабските страни искат
писиар тест дори от ваксинираните.
„Мярката от 35 евро за
брой турист, които пристигат в България, да се

заложи и в Бюджет 2022
г., но да важи и за чуждестранни авиокомпании”,
предлага Хумчев. Оставяме настрана неграмотността, но как точно си
представя той, че авиокомпаниите препитват
всеки дали е турист или
има друга цел на пътуването и кой контролира
насочването на парите на данъкоплатците
в размер на стотици
милиони лева в тази посока? Това се нарича непростветен популизъм.
За „брой турист” като
понятие дори не си струва да се говори – даже
само това подсказва неразбиране на туризма
изобщо и на съвременния
в частност, които са все
по-персонализирани и сегментирани.
„Като част от краткосрочните мерки Емил Хумчев допълни още енергийна
компенсация на хотели и
ресторанти, създаване
на онлайн визов център,
както и временно замразяване на дейността на
неработещи туроператори и турагенции за една
година”, пишат от БСП.
За негово сведение, и сега
има енергийна компенсация за хотели и ресторанти като за другия
бизнес, а ако има предвид
специална и по-голяма,
това, разбира се, е незаконно. Онлайн визов център имаме и сега. А „замразяване на дейността
на туроператори и турагенции” е някакво чудовищно неразбиране на
същността на частния
бизнес – всеки може да
го направи за себе си, но
държавата да се меси –
това е абсурд по идея на
частната собственост.
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>>ПРОДУЦЕНТ НАГОСТИ С ПУЙКА МАРИЯ БАКАЛОВА

Гледаме
Слава
и Урок
безплатно

Б

ългарите у нас и в чуж>>НИКОЛ НАПУСНА
бина ще могат да глеХ-ФАКТОР ИТАЛИЯ
дат БГ филми онлайн
в рамките на второто издание на кинофестивала БГ екран онлайн, който стартира
от денс. Събитието се осъществява с подкрепата на
дипломатическите и консулските ни представителства
по цял свят. Всички филми
могат да се гледат свободно
по всяко време на денонощието. Те ще бъдат достъпни
на онлайн платформата на
След почти двумесечно участие Gledam.bg до 19 декември.
Сред избраните заглавия са
в най-популярния музикален
формат, 16-годишната Никол
Паласчева напусна X-FactorИталия. Българката, която е
първата чужденка с такъв успех
в италианското предаване беше
изпратена с аплодисменти от
публиката. Неведнъж Никол
беше сравнявана с Дуа Липа,
а съдията в шоуто Mika, дори
й предрече кариера като на
британската супер звезда.„За
мен всичко това беше изключително преживяване. Радвам се, че
имах възможността да се запозная
и с Ед Шийрън, който беше част
от последния лайф. След тази
голяма реалити емоция за мен сега
следва истинската реална работа“,
сподели Ника. Тя и музикалният
й ментор Дарияна Куманова
не скриха, че вече са получили
поредица предложения от
мениджъри, продуценти и артисти, които желаят да създадат
съвместни проекти. 16-годишната българка засега ще остане
в Италия до финала на шоуто.

Том
Форд
оплю
Домът
на Гучи

два от най-награждаваните
филми в редица международни фестивали – Урок и Слава, на режисьорския тандем
Петър Вълчанов и Кристина
Грозева, както и неостаряващата класика Оркестър без
име. В програмата на фестивала са също документалните филми на Найо Тицин
Стихията Медея, Да обичаш
Кармен и Златното сърце на
София. Зрителите могат да
гледат актрисата Марта
Вачкова в късометражния
филм на Ники Стоичков За
какво служи хлябът, както и
Яна Титова, Иван Бърнев и
Асен Блатечки в Стъпки в
пясъка на Ивайло Христов.

Легендарният дизайнер
на Гучи Том Форд оплю и
нарече "фарс" и "сапунка" филма на Ридли Скот
за марката и нейните
бивши притежатели - едноименното семейство.
Освен неверни факти, а той сам
е свидетел на истината и познава
реалните личности, отбелязва и
прекомерната театралност на Ал
Пачино и Джаред Лето, цитиран
от Холиуд Рипортър. Намира
добри думи за Салма Хайек,
която освен роля във филма, има
и главна в днешния ден на Гучи
като съпруга на собственика на
марката за $60 млрд. Хвали и
Джеръми Айрънс. В събота вечер
Домът на Гучи напълни първа зала на
НДК на бг премиерата си в рамките
на Киномания в присъствието и на
звезди като Камелия Тодоров

те научили, че биологичната им майка всъщност е
англичанка и дори лекар
коментирал с тях, че няма
как да са “тризначки”, защото
били на различна възраст. „България ми е причинила много
лоши неща. Със сигурност не

Барманът на Юсейн Болт
си тръгна от Фермата
Тежко поражение претърпя един от най-самоуверените участници във
Фермата. Въпреки че беше
напълно убеден в превъзходството си, барманът
Ивайло падна на Арената
от IT милионера Стефан и
напусна предаването завинаги. Емигрантът, който
е работил в заведение на
лекоатлета Юсеин Болт в
Лондон, беше сразен от съперника си с 5 на 16 само
три седмици преди финала

на риалитито и се раздели
с мечтата си за голямата
награда от 100 000 лева. В

съм българка. Никога не съм
навредила на никого, Защо съм
попаднала тук, не знам, Опитвам
се да разбера, но всички крият
от години“, казва още Надежда.

от Густав Айфел да проектира
нещо грандиозно за Световното
изложение в Париж през 1889 г.,

също толкова впечатляващо,
колкото работата му по Статуята на свободата. Но Айфел
предпочита да проектира
метрото. Когато среща мистериозната Адриан, изведнъж
всичко се променя. Филмът
разказва за един инженерен
подвиг през призмата на вълнуващия живот на създателя
на Айфеловата кула и на шеметната
любов, която го вдъхновява.

Посланикът на Корея у нас Лий Хо Шик, голям
фен на България, която неуморно обикаля от
морето до Мусала, и на българите, наричани от
него "много отворени и приятелски настроени", е запленен от балканските ритми. Той е почитател на певицата Галена и, понеже не може
да пее на български, се опитва да танцува в
такт с нейните хитове по корейски начин.

торски битки, изискващи
сила, бързина, сръчност и
съобразителност. "Стефо,
браво, ти спечели заслужено. Аз дадох всичко, на което съм способен. Тръгвам
си с високо вдигната глава
и горд от себе си", заяви
Ивайло преди да се сбогува. Напускането му направи най-щастлива една от
участничките - лайфкоучът
Ваня, с която барманът
често се заяждаше и дори
обиждаше.

>>ФИКИ И ГАЛЕНА: ОЩЕ
ПО-ДОБРИ НА МАКЕДОНСКИ
И ПОП - ПЕСНИ

Ето го дуета
на годината

>>ВЛЮБЕНИЯТ АЙФЕЛ ТРЪГВА ОТ 3 ДЕКЕМВРИ

Френската биографична
драма Влюбеният Айфел
на режисьора Мартин
Бурболон тръгва по кината
от 3 декември. Ретроспективният разказ за
силата на човешкия дух и
за любовта като двигател
на творческия процес е
увенчан с великолепните
превъплъщения на Ромен Дюри и
Ема Макей. Правителството иска

два последователни дни
участниците се изправиха
един срещу друг в гладиа-

Корейският посланик - фен
на бг музиката

Осиновени сме, но не и на различна
възраст: „Тризначките“
„Тризначките“ от Благоевград
Вяра, Надежда и Любов станаха
известни с участието си в Биг
Брадър. Едната от тях, Надежда,
хвърли сензационната новина,
че трите са осиновени. Покъсно тя изтри поста си във
Фейсбук. По думите на Надежда

Мария Бакалова посрещна Деня на благодарността в компанията на един от най-известните
филмови продуценти в света – Джъд Апатоу. Той стои зад успеха на филми като Шаферки,
Позабременяла и 40-годишен девственик. Апатоу поканил нашето момиче да посрещнат заедно със семейството му един от най-специалните семейни празници в САЩ.
„Най-хубавият Ден на благодарността. Благодаря ви, прекрасно семейство!“, написа екранната
Тутар от Борат 2 на стори в Инстаграм. През пролетта красавицата се снима и в последния
му филм Балонът, който разказва за група актьори, които опитват да завършат филм по време
на пандемията. В момента Мария Бакалова е в Лос Анджелис, а семейството й се надява красавицата да има възможност да си дойде за Коледа, съобщава Телеграф.

Галена и Криско се оформят като дует
на годината. Двамата най-популярни
изпълнителни, съответно във фолка и
попа, вече имат три парчета заедно и
невероятния клип с бюджет над 100 000
лв. за ЕФБет. Не е ясно дали се шегуват,
но разправят, че ще направят нов дуетен
албум. Което е странно, защото, докато
Галена държи на своята линия, Криско
минава на естрадна класика. Двамата
бяха суперзвездите на предколедното
парти на Виктория груп в хотел Маринела, на което като трети с тях на сцената
се яви и тромпетист.

Фики може да не изпее нито една попфолк
песен и пак да смае с гласа си публиката,
доказа облеченият от глава до пети в Дискуеърд изпълнител и възпитаник на софийското
музикално училище на предколедното парти
на Виктория груп. Той изпълни с бандата си,
понякога не по-зле от оригинала, репертоар от
Йовано, Йованке, през златни шлагери на Васил
Найденов до Ерос Рамацоти и Уайт Снейк. Школата на Капките само е помогнала на певеца,
който ги изпълнява и
като имитация, но и
в собствен стил, като
миксира двете. Все
пак Фики не се сдържа и изпълни своя
първи хит - дуета му с
Галена КОЙ. Двамата
обаче са още по-добри, когато си пуснат
плътните гласове на
Назад, назад, моме
Калино. Определено
засенчват същото
парче в изпълнение
на Слави и Нина
Николина.
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Овните ще бъдат
изключително
продуктивни. За Телците
денят ще е успешен.
Скорпионите да не бъдат
егоисти.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Днес ще бъдете
изключително
продуктивни. За
да постигнете максимално
добри резултати обаче,
насочете усилията си в
една посока и не влизайте
в излишни конфликти,
които само ще отнемат от
времето Ви.

Днес може да се
чувствате раздвоени
между това, което
казва вътрешният Ви глас и
задължението, което сте поели
към някого – работодател или
колега. Трудно е да се каже кое
е правилното решение, но все
пак се опитайте да се успокоите
и да не действате прибързано.

Днес може да останете изненадани от
информацията, която
ще получите. Ще разберете
интересни неща за свой колега
или за работната си среда като
цяло. Тази информация ще бъде
важна за бъдещето Ви и за някои
решения, които ще бъдат взети –
от Вас или от работодателя Ви.

Днес е потребно
да имате малко
повече вяра
както в себе си, така и в
живота. Ако се отпуснете
и се доверите на обстоятелствата, те ще Ви отведат
на правилното място. Не
е нужно да контролирате
всичко и всекиго.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Лъв

Скорпион

Днешният ден е
много успешен
за Вас – ще
реализирате с лекота
замисленото и нещата ще
се случват както искате.
Вероятно ще се открие
възможност да се позабавлявате с приятели или
да блеснете по някакъв
начин в службата.

Днес ще гледате
реално на нещата
и е възможно да
осъзнаете, че трябва да
оставите нещо в миналото. Опитайте се да не
затъвате в драми, само за
да докажете, че сте прави.
Приемете, че логиката
на живота е по-вярна от
вашата.

Днес се старайте
Вашите знания
или умения да бъдат използвани за благото
на повече хора – на екипа
Ви или на група, към
която принадлежите. Не
бъдете егоисти и помагайте на другите да изпъкнат.

Близнаци

Дева

Стрелец

Днес действителността може да отрезви някои от вас.
Ако се чувствате разпънати
между желанието да правите
каквото искате и заедно с
това да запазите добрите отношения с друг човек, може
да пробвате трети вариант
– да заявите по уважителен
начин какво искате.

Днешният ден ще
бъде успешен за
Вас, защото ще
успеете да се организирате
добре и да свършите онова,
което сте замислили. Ще
се справите още по-добре,
ако вложите въображение в
работата си, а не гледате на
нея просто като на рутинна
дейност.

времето
Днес над страната ще
има променлива облачност с краткотрайни
превалявания от дъжд.
Минималната температура ще бъде 3°, а максималната 20°.
В София ще е облачно с дъжд.
Минималната температура ще
бъде 3°, а максималната 10°.
В Пловдив ще има променлива облачност с краткотрайни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 4°, а максималната 16°.
Във Варна ще има променлива облачност с краткотрайни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 8°, а максималната 20°.

Днес семейните
отношения може
да ви се струват
по-обременяващи, но дори
да е така, няма да постигнете нещо, ако обвинявате
близките си за всичко.
Искате ли да промените някаква ситуация, помислете
какво самите вие може да
направите.

Днешният ден е
благоприятен за
професионалното
Ви положение. Може да
получите признание за
работата си, да сключите
успешна сделка. Ориентирайте вниманието си към
съвместните инициативи –
без значение дали планирате начинание с половинката
си или с делови партньор.

София 1000,
ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
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

Риби

Днес е много
вероятно да
получите външна
подкрепа – или партньорът
Ви да предложи опора, или
някой да Ви отправи добро
предложение. Старайте се
да мислите по-практично.
Мечтите се хубаво нещо, но
ако ги подплатите с реални
действия и стратегия.

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

Видин

Русе

min: 2о max: 10о

min: 3о max: 12о

Варна

Велико Търново

min: 8о max: 20о

София

min: 3о max: 10о
Перник

Пловдив

min: 2о max: 14о

Бургас

min: 9о max: 20о
min: 4о max: 11о

min: 4о max: 16о

В Бургас ще има променлива облачност с краткотрайни превалявания от дъжд. Минималната
температура ще бъде 9°, а максималната 20°.

Сандански

Кърджали

В Перник ще е облачно с дъжд.
Минималната температура ще бъде 4°,
а максималната 11°.

min: 4о max: 10о

min: 8о max: 16о

www.19min.bg
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>>НАЙ-УДАРЕНИ ЩЕ БЪДАТ СТРАНИ
С НИСЪК % ВАКСИНАЦИЯ: УЧЕНИТЕ
„Омикрон ще бъде най-голям удар за страните с ниска ваксинация и то повече
от каквото и да било, което сме виждали досега”, прогнозира пред Гардиън
проф. Джеси Блуум, вирусолог на Fred Hutchinson Cancer Research Centre
в Сиатъл. Учените смятат появата му за логична по същата причина, по която
отново в РЮА тръгна бета-вариантът на К19. Причината е, че там има най-голям
брой хора със СПИН – 8,2 млн. в страната и околните, които на жаргона на имунолозите са наричани „имунокомпрометирани”. Професорът по клинична микробиология от Кембридж Рави Гупта обяснява, че новият щам не е „продължение на
Делта”, както мнозина са очаквали. По-рано този месец той обяви в интервю за
Обзървър, че очаква супервариант на К19. „Това е ново нещо, базирано на мутации, които вече сме виждали, но смесени в един вирус”, обяснява ученият.

Новият щам не е толкова опасен,
но цели 20-30-годишните: РЮАфрика
Само 8 души са
починали за ден
в огромната
страна с
население 9
пъти по-голямо
от българското
срещу 47 у нас
„Новият щам на коронавируса, който вдигна света по
тревога в края на миналата
седмица и беше наречен Омикрон от Световната здравна организация, не е толкова
опасен за хората, колкото
първоначално смятаха някои
експерти. Той не причинява
тежки форми на заболяването”, заяви в столицата
Претория, която е и в епицентъра на заразата, изпълнителният директор на
Националния институт по
инфекциозни болести на Република Южна Африка (РЮА)
Адриан Пюрен, предаде Сега.
„Рязкото увеличение на броя
на новите случаи на Covid-19 в
Република Южна Африка през
последните няколко седмици,
причинено от появата на щама
Омикрон, не доведе до значително увеличение на броя на
хоспитализираните с коронавирус“, каза той днес по местния телевизионен канал eNCA.
“В Южна Африка смъртността от Covid-19 също ос-

тава на ниско ниво от месец.
През последното денонощие
са починали осем души”,
обясни Пюрен. Напомняме,
че населението на страната е 60 млн. души или 9 пъти
по-голямо от българското,
т.е. жертвите се равняват
на 1 у нас, а в България имаме 47 починали.
Сега в болниците в Южна
Африка, която се превърна в
световен епицентър за разпространение на щама Омикрон, има 2229 души с диагноза Covid-19, което е 3 пъти
по-малко от нашите 6674.
През изминалото денонощие
броят на случаите на коронавирус в страната е 3220, а са
извършени 34 880 PCR теста,
като делът на положителните достига 9,2%.

В Южна Африка лекарите посочиха възрастта на
най-уязвимите хора към
новия щам на коронавируса
Омикрон. Както се оказа,
това са млади хора на възраст между 20 и малко над
30 години. При тях първите
случаи на констатирания
нов щам вече са на 1 седмица
и на тази база се правят посочените изводи.
„Първите и основни признаци на инфекция с новия
щам на коронавируса Омикрон се изразяват в силна
умора и главоболие, докато
по-рядко се появяват температура или болки в гърлото”, съобщи председателят на Южноафриканската
медицинска асоциация Анжелик Кутзе.

>>ПОНЕ 19 С
ОМИКРОН В ЕС

ПОНЕ 19 СА СЛУЧАИТЕ
НА НОВИЯ КОВИДЕН
ЩАМ ОМИКРОН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАТО
СЛЕД ПЪРВИЯ В БЕЛГИЯ
СА ДОКЛАДВАНИ ОЩЕ
3 В ГЕРМАНИЯ И 13 В
НИДЕРЛАНДИЯ, КОЯТО
Е НАЙ-СВЪРЗАНАТА ЕВРОДЪРЖАВА, ПОНЕЖЕ
РЮА Е НЕЙНА ЕКСКОЛОНИЯ. САМО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПОЛЕТИ ОТТАМ 61
ОТ 624 ПЪТНИЦИ СА СЕ
ОКАЗАЛИ С ПОЗИТИВНИ
К19-ТЕСТОВЕ, НО ДАЛЕЧ
НЕ ВСИЧКИ СА С НОВИЯ
ЩАМ – САМО 13. 2 СЛУЧАЯ С НЕГО ОТБЕЛЯЗВА
ДАНИЯ. ДАННИТЕ СА ДО
17 Ч. В НЕДЕЛЯ.
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Пулев нокаутира Франк Мир
още в първия рунд

К

убрат Пулев
нокаутира в
първия рунд
Франк Мир в
мача си в галата Triad
Combat в Арлингтън,
Тексас. Българският
боксьор доминираше
срещу бившия двукратен шампион в тежка категория в UFC и
приключи мача за помалко от две минути.
Срещата трябваше да
се проведе в девет рунда по две минути.

Пулев беше очевидно
по-бърз от съперника
си и още от началото
вкара няколко прави
удара. Мир се опита
да вкара боя в клинч,
но не успя да затрудни
българина по никакъв
начин. Американецът
трудно се защитаваше. В края на първия
рунд Пулев вкара комбинация от ляв и десен
прав, с която на практика приключи мача.
Мир остана на крака,

но се олюляваше. Българинът добави още едно
ляво кроше, а секунда
преди края на рунда съдията се намеси, за да
предпази Мир.
"Опонентът ми е
много добър, световен
шампион. Бях много
бърз, прекалено бърз за
него и той не видя ударите. Невероятен нов
спорт, може би това
е ново бъдеще", заяви
Пулев, който получи
пояс за успеха си.

>>СРЪБСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ ДАРИХА
1 МЛН. ЕВРО ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Националният отбор по
футбол на Сърбия сътвори истинска сензация
в последния си мач за

класиране на Световното първенство в Катар
през 2022 г. Буквално
в последните секунди

на мача те победиха
Португалия в Лисабон,
с гол на Александър
Митрович и се класираха директно за Световното първенство.
Сръбският президент
Александър Вучич бе
обещал преди мача, че
в случай на победа ще
плати на футболистите
премия от един милион
евро. Още на следващата сутрин президентът
обяви, че парите са
преведени на отбора,
а незабавният отговор
на футболистите бе, че
даряват сумата за лечение на болни деца.
Вестник в Белград излезна със заглавие: "Снощи
станахте герои, днес вече
сте благородници”.

В галата имаше общо
седем мача между боксьори и ММА бойци. За
равенство всеки отбор
получаваше по точка.
За успех по точки се
присъждаха три точки, а за успех с нокаут
- пет. В отборното
класиране ММА бойците спечелиха с 14:11
точки. Между двубоите имаше и изпълнения на Металика.
"Според мен боксьорите победиха, въпреки
че ММА бойците спечелиха повече мачове.

Просто главният мач
е най-важен. Уважавам ММА бойците, но
боксът е на по-високо
ниво, те си мечтаят
някога да го стигнат.
Организацията беше
на високо ниво и заедно
с Металика направиха
страхотно шоу. Трябва
да правим още такива събития не само в
САЩ, но и по цял свят.
Битките в триъгълен ринг са бъдещето,
трябва да ги разпространяваме", каза Пулев.

БИВШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА
БРАЗИЛСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ
Е ОСЪДЕН НА 30 ГОДИНИ ЗАТВОР
Бившият президент на
Бразилския олимпийски
комитет и председател на
организационния комитет на игрите в Рио 2016
Карлос Артур Нузман
беше осъден на 30 години и 11 месеца затвор.
Той е признат за виновен
по обвиненията за купуване на гласове в МОК за
успешната кандидатура
на Рио де Жанейро за
домакин на игрите.
Нузман е признат виновен
още за корупция, престъпна организация, пране на
пари и укриване на данъци.
Решението обяви съдия
Марсело Бретас, ръководител на седми федерален
наказателен съд в Рио де
Жанейро.
Бившият президент на
олимпийския комитет е на

79 години. Нузман е участник на игрите в Токио през
1964 г., когато представлява
Бразилия във волейбола.
Присъди получиха още
бившият губернатор на Рио
де Жанейро Сержио Кабрал,
както и Леонардо Гринер,
бивш генерален директор на Рио 2016. Кабрал е
осъден на 10 години и осем
месеца, а Гринер - 13 години
и 10 месеца.
През октомври 2017 г.
Нузман беше арестуван като
част от разследване, наречено Операция нечестна
игра по подозрение, че е
организирал подкуп от 2
млн. долара към членове
на Международния олимпийски комитет (МОК).
Съдия Бретас нарече
Нузман "главният създател на незаконната схема".

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
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
БНТ
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
10.55 Детска Евровизия 2021
клипове
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавнопознавателно семейно куиз
шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Давай, Астробой! анимационен
филм
14.30 Влакът на динозаврите анимационен филм
15.00 Когато сърцето зове тв филм /5
сезон, 8 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с
Мариана Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно
предаване
19.00 Последният печели забавнопознавателно семейно куиз
шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Ние през погледа
на другите: Българите в
западноевропейските извори
14-17 век
22.00 Октопод тв филм /9 сезон, 4,
последен епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Мистър и Мисис Икономика
2021 церемония по награждаването
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.35 По света и у нас /п от 20:00
часа/
04.20 Олтарите на България /п/
04.30 Когато сърцето зове тв филм /5
сезон, 8 епизод/п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Тази сутрин“ - информационно предаване с водещи
Златимир Йочев и Биляна
Гавазова
09.30 „Преди обед“ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 „Комиците и приятели“
13.10 „Шоуто на Николаос Цитиридис“ /п./
13.50 „Доктор Чудо“ - сериал, еп.39
14.55 Премиера: „Буря от любов“ сериал, с.12 еп.59
16.00 Премиера: „Опасни улици“ сериал, с.15
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ
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ТВ ПРОГРАМА
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера: „Татковци“ - сериал,
еп.51
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.05 Премиера: „Опасно изкушение“
- сериал, еп.94
21.30 „Фермата: Време за пробуждане“ - риалити, с.7
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Татковци“ /п./ - сериал, еп.51
00.30 „Двама мъже и половина“ сериал, с.10 еп.3
01.00 „Като на кино“ - предаване
за кино
01.10 „Столичани в повече“ - сериал,
еп.17
02.20 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.30 „Търговски център“ - сериал,
с.15
NOVA
05.15 „Пожарникарите от Чикаго“ сериал, сезон 7 /п/
06.00 „Здравей, България“ - сутрешен блок
09.30 „На кафе“ - предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Черно-бяла любов“ (премиера) - сериен филм
13.30 „Неразделни“ (премиера)
- сериал
15.00 „Не ме оставяй“ (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Пресечна точка“ - публицистично шоу
17.00 „Намери ме“ (премиера) сериен филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера)
- телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 „Кошмари в кухнята“ (нов
сезон) - риалити
21.00 „Игри на волята: България“
(премиера) - риалити,
сезон 3
22.30 „Братя“ (премиера) - сериал,
сезон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Престъпни намерения“ сериал, сезон 7
00.30 „Пожарникарите от Чикаго“ сериал, сезон 7
01.30 „Нюанси синьо“ - сериал,
сезон 3
02.30 „Сияйна луна“ - сериал
03.30 „Намери ме“ - сериал /п/
04.30 „Черно-бяла любов“ - сериен
филм /п/
Diema
06.15 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон
5 /п/
07.10 „Да се посмеем“ /п/
07.45 „Скорпион“ - сериал, сезон
2 /п/
08.45 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, сезон 17, 2 епизода /п/
11.00 „Магнум“ - сериал, сезон 1, 2
епизода /п/
13.00 „Скорпион“ - сериал, сезон 2
14.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, сезон 17, 2 епизода
16.15 „25-ят час“ - драма с уч.
на Едуард Нортън, Филип
Сиймур Хофман, Бари Пепър,
Росарио Доусън, Ана Пакуин,
Браян Кокс и др.
19.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон 5
20.00 „Магнум“ - сериал, сезон 1,
2 епизода
22.00 „Арена“ - екшън с уч. на
Самюел Джаксън, Келън Луц,
Джони Меснър, Нина Добрев,
Джеймс Ремар, Даниел Дей
Ким, Катя Уинтър и др.
00.00 „Викингите“ - сериал, сезон 4
01.00 Еротичен телепазар

KinoNova
06.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6 /п/
07.00 „Лято във Виетнам“ - романтичен филм с уч. на Инес Бьорг
Дейвид, Николай Кински,
Петер Прагер, Мегън Гей и др.,
I част /п/
08.50 „Мистериите на Хейли Дийн:
Смъртоносна среща“ мистери с уч. на Кели Мартин,
Джакомо Баесато, Вив Лийкок,
Емили Холмс и др. /п/
11.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 6, 2 епизода
13.00 „Елвис и Никсън“ - комедия с
уч. на Кевин Спейси, Майкъл
Шанън, Алекс Петифър,
Джони Ноксвил, Колин Ханкс,
Тейт Донован и др. /п/
15.30 „Отблизо“ - романтична драма
с уч. на Джулия Робъртс,
Натали Портман, Джъд Лоу,
Клайв Оуен и др. /п/
17.45 „Ченгета в резерв“ - екшънкомедия с уч. на Уил
Феръл, Марк Уолбърг, Дуейн
Джонсън, Самюел Джаксън,
Ева Мендес, Майкъл Кийтън
и др. /п/
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 5
21.00 „Два патлака“ - екшънкомедия с уч. на Дензъл
Уошингтън, Марк Уолбърг,
Пола Патън, Бил Пакстън,
Джеймс Марсдън, Едуард
Джеймс Олмъс и др.
23.10 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 5 /п/
00.00 „Кръстникът III“ - криминален
филм с уч. на Ал Пачино,
Анди Гарсия, Даян Кийтън,
София Копола, Талия Шайър,
Бриджит Фонда, Джордж
Хамилтън, Джо Мантеня, Ели
Уолак и др. /п/
FOX
05.15 Кости, еп. 6
06.00 Готини старчета, еп. 5
06.20 Хавай 5-0, еп. 3
07.10 Хавай 5-0, еп. 4
08.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 5
08.55 От местопрестъплението:
Маями, еп. 6
09.50 Теория за Големия взрив, еп. 20
10.15 Теория за Големия взрив, еп. 21
10.45 Кондор, еп. 4
11.40 Индиана Джоунс и кралството
на кристалния череп, еп. 1
14.25 Скорпион, еп. 21
15.20 От местопрестъплението:
Маями, еп. 7
16.15 От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
17.10 Теория за Големия взрив, еп. 22
17.35 Теория за Големия взрив, еп. 23
18.05 Хавай 5-0, еп. 5
19.00 Хавай 5-0, еп. 6
20.00 Кондор, еп. 5
21.00 Манифест, еп. 9
22.00 Отломки, еп. 11
23.00 Импийчмънт: Американска
криминална история, еп. 7
23.50 Скорпион, еп. 22
00.45 Теория за Големия взрив, еп. 22
01.10 Теория за Големия взрив, еп. 23
01.40 Хавай 5-0, еп. 5
02.30 Хавай 5-0, еп. 6
03.15 Богатството , еп. 1
04.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 7
04.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
bTV Cinema
06.00 „Революция Z“ /п./ - сериал,
еп.9, 10
08.00 „Звездни каубои“ - приключенски, трилър (САЩ,
Австралия, 2000), режисьор
Клинт Истууд, в ролите: Клинт

Истууд, Томи Лий Джоунс,
Доналд Съдърланд, Джеймс
Гарнър, Джеймс Кромуел,
Марша Гей Хардън и др.
10.30 „Революция Z“ - с.2 еп.1, 2
12.30 „На фокус“ - рубрика
12.45 „Сам вкъщи 4“ - комедия,
семеен (САЩ, 2002), режисьор
Род Даниел, в ролите: Майкъл
Уайнбърг, Джоана Гоинг,
Джейсън Бегей, Френч Стюарт,
Миси Пайл, Клеър Кери, Барбара Бабкок, Лиса Кинг и др.
14.30 „Извън контрол“ - криминален, романтичен, драма
(САЩ, 1998), режисьор Стивън
Содърбърг, в ролите: Дженифър Лопес, Джордж Клуни,
Дон Чийдъл, Катрин Кийнър,
Денис Фарина, Винг Реймс,
Айзея Уошингтън, Луи Гузман,
Стив Зан и др.
17.00 „Рискована бременност“ трилър (тв филм, Канада,
2017), режисьор Стив Бакич,
в ролите: Елизабет Арноа, Ана
Ван Хуфт, Райън Уилямс, Никол
ЛаПлака и др.
18.45 „Сбогом, Кристофър Робин“ семеен, биографичен, исторически (Великобритания, 2017),
режисьор Саймън Къртис, в
ролите: Донъл Глийсън, Марго
Роби, Кели Макдоналд, Уил
Тилстън, Алекс Лотър, Стивън
Кембъл Мур и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера: „Похитена“ - трилър, драма (Великобритания,
2018), режисьор Кузи Юинг,
в ролите: Кели Райли, Люк
Евънс, Ноел Кларк, Оливия
Ченъри, Джейсън Маза и
др. [14+]
23.00 „Какво се случи с Понеделник“
- екшън, криминален,
фантастика (Великобритания,
Франция, Белгия, 2017),
режисьор Томи Виркола, в ролите: Нуми Рапас, Глен Клоус,
Уилем Дефо, Марван Кензари,
Кристиан Рубек и др. [14+]
01.30 „Революция Z“ /п./ - с.2 еп.1, 2
03.30 „Петата власт“ - биографичен,
драма, трилър (САЩ, Индия,
Белгия, 2013), режисьор Би
Кондън, в ролите: Бенедикт
Къмбърбач, Даниел Брюл,
Карис ван Хаутен, Дейвид
Тюлис, Дан Стивънс, Алисия
Викандер и др.
Bulgaria On Air
06:30 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
07:00 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Мария
Константинова и Мирослав
Димитров
09:00 Перфектната ваканция – поредица за избрани туристически
дестинации
09:30 Телепазарен прозорец
09:45 По следите на храната – филм
10:15 Телепазарен прозорец
10:30 Ези-тура: Шопинг – поредица
за пътешествия и лайфстайл
11:30 Телепазарен прозорец
11:45 Винен бар – предаване за
най-добрите български вина
и изби /п./
12:00 Промяната – филм
12:15 Телепазарен прозорец
12:30 Виктория – исторически
сериал
13:30 Новините ON AIR
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Брюксел 1 – предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
15:15 Телепазарен прозорец
15:30 Новините ON AIR
15:45 Телепазарен прозорец
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16:00 Райски градини - филм
16:30 Линия „Здраве“ - предаване за
здравословен начин на живот
с Яна Данаилова /п./
17:00 Авиошоу с Александър Богоявленски /п./
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 Виктория – исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Морски тюлени: Шести отряд –
сериал, екшън, военен
23:15 Тамплиерите – исторически
сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:45 Перфектната ваканция – поредица за избрани туристически
дестинации /п/
01:10 По следите на храната – филм
/п/
01:40 Ези-тура: Шопинг – поредица
за пътешествия и лайфстайл
/п/
02:30 Новините ON AIR /п./
03:15 Морски тюлени: Шести отряд –
сериал, екшън, военен /п./
04:15 Тамплиерите – исторически
сериал /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
Bloomberg TV
07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п/
08:00 Отвътре – док. поредица на
Bloomberg
09:00 Цитати на деня
09:30 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11:35 Цитати на деня
12:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14:00 Update – предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Студио 1 – док. поредица на
Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Мечтатели – док. поредица на
Bloomberg
18:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
19:30 Bloomberg TV Bulgaria интервю
20:00 Смарт час с Живка Попатанасова
20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21:00 Цитати на деня
21:30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
22:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
23:00 Блестящи идеи – док. поредица
на Bloomberg
00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
01:00 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п/
01:30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./
02:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./

Водоравно: Мома вода налива. Кич. Коказ. Коз. Сонет. Канал. Ла. Милан. Динар. Сок. Таван. Виме. Фулъм. Лафет. Монолит. Колет. Рак. Мълва. Лък. Силур. Киора. Ра. Есан. Атама. Чип. Рейна. Ебен.
Порои. Обор. Пирогов. Гранат. Нен. Номад. Ато. Памид. Вариатор.
Отвесно: Локомотори. Ирина. Миник. Налеп. Рем. Рачел. Фокус. Пони. Татул. Рарог. Шок. Налим. Нерон. Док. Вътък. Йовов. Макадам. Лиани. Ма. Нанин. Квота. Гар. Фазан. Лоара. Орди. Лавал.
Амеба. Шик. Рифел. Абонат. Вол. Метър. Ерато. Назарет. Каен. Тор.
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Бате
Гошо:

ни действия?
- Не, но съм бил опълченец
в дискотека в Перник...
:) :P :D

Седи един човек високо в
клоните на дърво... Минава
някакъв отдолу и го пита:
- Крила от Редбул?
- Не, шубе от питбул…

НАРОД, КОЙТО
СИ ПЛАЩА ЗА
ДА НЕ БЪДЕ
ВАКСИНИРАН
С БЕЗПЛАТНИ
ВАКСИНИ, СИ
ЗАСЛУЖАВА
ЦЕНАТА НА ТОКА!

:) :P :D

- Тя е като облачност!
- Намръщена?
- Не, ниска и слоеста!
:) :P :D

Учител към ученик:
- Има променлив ток и още
какъв?
Ученикът:
- Тик Ток.

Учени от НАСА открили
един от луноходите си на
Горубляне с пренабити
номера.
:) :P :D

:) :P :D

При очния лекар:
- Прочетете ми този ред…
- Не мога!
- За съжаление, имате
късогледство.
- Егати! Не стига, че съм
неграмотен, но сега и късогледство!

В целия вход ухае на кисело зеле. Добрата новина е,
че го усещам!

Навремето беше по-трудно, но сега с помощта на
интернет всеки, който
иска, може да покаже на
целия свят, че е идиот.

Принцът влиза в италиански ресторант и чете
менюто:
- Варени жаби, печени
жаби, пържени жаби, панирани жаби...
И с въздишка допълва:
- Виж какво правят хората
с жабите, а аз глупакът се
ожених.

:) :P :D

Продавам селски имот, намиращ се на около 2525 км
от Париж, пада се някъде
около Каспичан!

:) :P :D

:) :P :D

Не виждам адекватна причина да не си налея чаша
бърбън. Чисто и просто
всички аргументи са в моя

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D

полза.

:) :P :D

Обява във вестник:
Масаж - 70 лв.
Само масаж - 30 лв.
:) :P :D

Не се занимавай с кисели
хора, ще им прекъснеш ферментацията!

умерено

:) :P :D

- Скъпи, иде зима... Птичките
отлитат на юг, а зайчетата си
сменят кожуха.
- И какво?
- Аз какво съм за теб - зайче
или птиче?
:) :P :D

- Участвали ли сте във воен-

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

