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НА ДЕНЯ

СТАНЕТЕ! И ТЕ ЩЕ 
ПАДНАТ

ФИДЕЛ КАСТРО

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Взел ли е ИТ-поръчка за 15 млн. 
кръстникът на Горанов? Синът му 
е работил в обществените поръчки 
на МинФин

ГРАНД 
КОРУПЦИЯ

ВЛАДИСЛАВ 
ГОРАНОВ: 

НЯМА 
КОРУПЦИЯ, ТЯ Е 
ВЕСТНИКАРСКО 
ВНУШЕНИЕ 

Така се строят и 
се поддържат 
магистрали 
у нас.....

$ $

-78°C в Якутия Излезе втора част 
на книгата Винету

Sentinel Islanders – последното племе от 
каменната ера в света се бори за своето 

оцеляване

За американците парите 
са по-важни от приятелите и религията, 

сочи проучване

Космически архитект: На Марс би могло 
да се строи с лед

>>АПАРТАМЕНТЪТ, ПОЛЗВАН ОТ МИНИСТЪРА Е КУПЕН ЗА 
50% ПО-МАЛКО НА КВАДРАТ ОТ ЖИЛИЩЕТО В СЪСЕДСТВО НА 
МЛАДИЯ МУ СЛУЖИТЕЛ



www.19min.bg
bgnews@19min.bg

26.11.2018
брой 22022 БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

„Цацаров да провери: 
при сделка на Сариев 
отпуснати ли са от бю-
джета (Горанов) 15 млн. 
лв. за ИТ продукт на 3 
пъти завишена цена?”, 
пита разследващият 
сайт Афера. Въпросът 
се появява на фона на 
оправданията на фи-
нансовия министър 
Владислав Горанов, че 
апартаментът, който 
ползва безвъзмездно в 
затворения комплекс 
ЕСТЕ – проект на братя 
Домусчиеви, му е даден 
от неговия кръстник 
Иван Сариев. Той е топ-
масон и крупен бизнес-
мен, съветник на Оре-
шарски като финансов 
министър, при когото 
Горанов е сензационно 
млад шеф на отдел по 
времето на Тройната 
коалиция – става още 
на 24-годишна възраст, 
ако се вярва на твърде 
близкия до властта в. 
24 часа. Според закона 

кръстничеството не е 
родство, тъй като не 
е кръвно.

Горанов уточни, че 
доколкото му е извест-
но, не би могло да има 
конфликт, тъй като 
той не е получавал об-
ществени поръчки. 

Интересен факт, а 
не въпрос е, че според 
документи на само-
то Министерство на 
финансите, оглавява-
но от Горанов, синът 
на неговия кръст-
ник е работил в Ми-
нистерството на 
финансите. И то не 
като какъвто и да е. 
Членувал е в комисии 
по обществените по-
ръчки, както доказа 
с документи от ве-
домството разслед-

ващият сайт Биволъ. 
Христо Сариев и сам го 
признава във Фейсбук. 
Той започва работа в 
МинФин през февруари 
2015 г. при министър 
Владислав Горанов.

Двамата са и съсе-
ди по апартаменти 
в ЕСТЕ. И тук идва 
най-интересното. 
Апартаментът на 
сина на Кръстника е 
купен за 50% по-висока 
стойност на квадра-
тен метър, отколко-
то апартамента – 3 
пъти по-голям, който 
безвъзмездно използва 
от 6 години Владислав 
Горанов. Едното жи-
лище е 60 квадрата и е 
закупено за 193 883 лв. 
Другото жилище, кое-
то е 181 квадрата и 

се ползва от Горанов,
не е на Кръстника, а 
на неговата съпруга – 
бизнесдамата Снежа-
на Сариева, е струвало 
382 560 лв. Пазарната 
оценка според обя-
вите в интернет на 
самия комплекс ЕСТЕ 
е 306 000 евро или 600 
000 лева.

Най-забележителната 
фраза от обясненията 
на министър Горанов 
в парламента гласеше: 
„Можех и да не обявя 
апартамента”. Как, 
при положение, че зако-
нът го изисква? 

В този смисъл Сашо 
Диков направи инте-
ресно разкритие в 
предаването си по Ев-
роком – жилището, 
ползвано безвъзмездно 

Пoредна неделя на протести 
срещу високите цени на гори-
вата и социалната несправед-
ливост в цялата страна.
В София, освен през седмицата, 
протести имаше и през двата 
почивни дни. Съботният ден 
събра стотици на шествие 
под надслов Правосъдие за 
всеки в защита на бившия 
кмет на Младост - Десислава 
Иванчева. Неделните акции 
баха за добър живот и смяна на 
политическия строй.
В Благоевград, недоволните 
от ситуацията в България 
излязоха на автошествие и за-

твориха пътя Е-79 за Гърция, 
край Симитли. Те успяха да 
преметнат десетките полицаи и 
жандармерия, които бяха блоки-
рали всички изходи на града. 
От Гоце Делчев също се 
опитаха да затворят арте-
рията към Гърция при село 
Костадинци.
Протестиращите от Сливен се 
отправиха на автошествие 
за блокада на пътен възел 
Петолъчката. На пътя Ловеч-
Троян имаше засилено 
полицейско присъствие. 
Блокади затвориха и пътя 
към Бургас и Котел. 

Протестни шествия преми-
наха и в Банско, Бургас, Ва-
рна, Велико Търново, Видин, 
Враца, Габрово, Гоце Делчев, 
Димитровград, Лом, Перник, 
Петрич, Пловдив, Монтана, 
Карлово, Кърджали, Разград, 
Разлог, Сандански, Сливен, 
Сопот, Стара Загора, Тетевен, 
Търговище, Хасково, Шумен, 
Ямбол и др.
По това време от Брюксел 
премиерът Бойко Борисов 
определи протестите в Бълга-
рия като "малки". Междувре-
менно наши сънародници в 
европейската столица също 
излязоха, за да изразят не-
доволството си от ситуация-
та в родината.

„Това е исторически ден, но в негативен план”, заяви 
министър-председателят Бойко Борисов, след като ли-
дерите на ЕС одобриха споразумението за излизане на 
Великобритания от Съюза. По думите на премиера това 
е лошо, „защото една държава, напуска ЕС”. Според него 
положителното е, че „това не е краят на този процес”.
Българският премиер поясни пред журналисти, че 
тепърва ще се работи още за бъдещите отношения 
през следващите две години. Борисов отделно 
отбеляза споразумението на ЕС, което предвижда 
уреждането на статута на европейските граждани, 
които живеят, работят и учат в Обединеното крал-
ство. По думите му то е особено важно, за да има 
равнопоставеност на „българските граждани, които 
живеят във Великобритания”. 

Още - на стр. 11

>>ПРОТЕСТНИ БЛОКАДИ 
В ЦЯЛАТА СТРАНА

БОРИСОВ: РАВНОПОСТАВЕНОСТ 
ЗА БЪЛГАРИТЕ В UK

Взел ли е ИТ-поръчка за 15 млн. 
кръстникът на Горанов? Синът 
му е работил в обществените 
поръчки на МинФин

от министъра на фи-
нансите, е декларира-
но в последния възмо-
жен ден – 8 юни 2018 г. 
А срокът за декларира-
не е бил цели 6 месеца!

А МОСКОВСКИ 
И МЕСТАН?
Семейството на до 
неотдавна транс-
портния министър в 
кабинетите Бори-
сов 1,2 и 3 Ивайло 
Московски, а – ако 
се вярва на патри-
отично настроени 
депутати - май и 
бившият лидер на 
ДПС Лютви Местан 
– сега с възобнове-
но финансиране от 
Анкара за неговата 
нова партия ДОСТ, 
са други обитатели 
на супер луксозния и 
доста скъп комплекс 
ЕСТЕ в квартал Изток. 
Интересно е дали 
прокуратурата и 
комисия Антико-
рупция ще прове-
рят и тези адреси.

Апартаментът, ползван от 
министъра е купен за 50% по-малко на 
квадрат от жилището в съседство на 
младия му служител
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От ЕК имаме мандат за 
строителство на АЕЦ 
Белене, заяви в ефира 
на БНТ лидерът на АБВ 
Румен Петков. Бълга-
рия трябва да спре да 
се съобразява с чужди 
интереси, подчерта 
той, като даде за при-
мер Турция и Унгария, 
които също са членки 
на НАТО, а строят реактори.
„В момента внасяме ток, вместо да изнасяме, да транзи-
тираме газ. Изправени сме пред унизителната перс-
пектива да купуваме руски газ през Турция", коментира 
Петков, визирайки отказа на страната ни от проекта 
Южен поток.

Нито един предста-
вител на иначе задруж-
ната в случаи на раз-
крития за нейни висши 
членове партия ГЕРБ 
не излезе да защити 
финансовия министър 
Владислав Горанов. 
Сашо Диков принуди 
Цветан Цветанов, сам 
станал прословут с 
6-те си апартамента 
от тъста и тъщата, 
да коментира казуса 
с предоставеното от 
кръстник – бизнесмен, 
супер луксозно жилище в 
затворения комплекс на 
братя Домусчиеви. Той 
изрази увереност, че при 
проверката Горанов ще 
успее да обясни нещата.

Премиерът Борисов 
беше попитан в Брюксел, 
по време на срещата на 
правителствените ръ-
ководители в неделя, за 
която повече четете на 
стр. 11, по темата. Той 
също не защити Гора-
нов, а каза, че „той е го-
лям човек, да излезе и да 

обясни”. Явно недоволен 
от петъчния опит да го 
стори на най-важния му 
министър.

Напомняме каква ка-
нонада и изрази от типа 
„Няма да дадем Делян” 
от устата на шефа на 
парламента Цвета Ка-
раянчева имаше при 
разкритията за Кум-
гейт – система от фир-
ми, усвоили обществени 
поръчки за милиони,  и 
хора, свързани роднин-

ски и приятелски с шефа 
на енергийната комисия 
в парламента и минис-
тър на енергетиката в 
Борисов 1 Делян Добрев. 
Същото се случи и при ос-
тавката на неговия на-
следник във ведомството 
Теменужка Петрова. Тя 
бе подканена да се отте-
гли, след като бяха раз-
крити връзките й с Гин-
ка Върбакова. Теменужка 
беше наричана „най-успе-
шен министър” и бе обя-

вена за незаменима от 
колегите си в ГЕРБ.

За Горанов цари мно-
гозначително мълча-
ние. А над 500 са ви-
сшите сановници от 
Борисов 3, които декла-
рират, че безвъзмезд-
но обитават луксозни 
имоти на бизнесмени, 
роднини и приятеби, 
даже и да имат соб-
ствености, както ще 
пишем утре. Явно скан-
далът тепърва започва!

>>ВИДИНСКАТА 
ХЕМОДИАЛИЗА 
УБИ 28
Още две от хемоди-
ализните машини 
във Видин са спрели 
работа, съобщи 
председателят на 
Федерация Бъл-
гарски пациентски 
форум Иван Дими-
тров. Той припом-
ни, че от началото 
на 2018 година са 
починали седем па-
циенти, иначе общо 
28, които са били на 
диализа във видин-
ската болница.
От пациентската 
организация са 
изпратили писмо 
до премиера Бойко 
Борисов и до здрав-
ния министър Кирил 
Ананиев, в което 
описват условията 
за работа на отде-
лението за хемоди-
ализа. Според тях, 
апаратите, с които 
се прави хемоди-
ализа, са отдавна 
остарели.
На 21 ноември 2018 
г. е уволнен начал-
никът на хемодиа-
лизата в МБАЛ Света 
Петка - Видин. При-
помняме, че вече 
бившият шеф на 
отделението е бил 
забелязан в нетрез-
во състояние на ра-
ботното си място от 
репортер на Видин 
Вест. Вместо него е 
назначен нов начал-
ник, чиято възраст е 
над 70 години. 
В началото на 
октомври цяла-
та апаратура на 
отделението в града 
спря работа, заради 
авария. Тогава един 
от пациентите на 
хемодиализа е почи-
нал, а друг е изпадна 
в кома. Скандалът 
се допълни и от об-
стоятелството, че за 
ремонт на оборудва-
нето беше извикан 
машинист. 

Хакери блокира-
ха сайтовете на 
Министерството на 
правосъдието и на 
Министерството на 
икономиката, съоб-
щи Nova. От самото 
правосъдно минис-
терство съобщиха, че 
сайтът е временно 
недостъпен заради 
технически проблем. 
Хакерите съобщиха 
за намеренията си с 
писма до медиите, но 
не посочиха мотиви 
за атаката. Те зая-

виха само, че ще 
блокират ведом-
ствените сайтове, 
"като поздрав към 
Емил Караниколов". 
Припомняме, че  
страницата на 
правосъдното 
министерство 
блокира за поре-
ден път. В края на 
лятото пък нашумя 
скандалът около 
сайта Търговския 
регистър, който се 
срина напълно за 
цели 19 дни.

Хакнаха сайта на правосъдното 
министерство

Р. ПЕТКОВ: УНИЗИТЕЛНО Е ДА 
КУПУВАМЕ ГАЗ ПРЕЗ ТУРЦИЯ

Никой от ГЕРБ не защити 
министъра, който вдига 
данъците на народа
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“Чистота-Искър“ ЕООД 
извършва дейности по 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки 
на територията на СО

О
сновна-
та цел на 
„Чисто-
та-Ис-

кър“ ЕООД относно 
разделното съби-
ране на отпадъ-
ци от опаковки, е 
свързано с нужди-
те и ползите от 
последващото им 
рециклиране. Пола-
гайки усилия в тази 
насока, спомагаме 
за осведомяване на 
гражданите за важ-
ността, свързана с  
редуциране използ-
ването на първични 

природни ресурси, 
грижа за опазване 
на околната среда, 

здравето и бъдеще-
то на хората.

Дейностите по 

разделно събиране 
на отпадъци от опа-
ковки се извършват 

в районите "Овча 
купел“ и „Креми-
ковци“ на Столич-
ната община.

Дружеството об-
служва контейнери 
тип „Иглу”, разпо-
ложени на общест-
венодостъпни мес-
та. Раздадени са и 
индивидуални съ-
дове тип „Кофа” за 
отпадъци от стък-
ло, жълти чували 
за отпадъци от 
пластмаса и метал,  
и сини чували за от-
падъци от хартия и 
картон. 
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Петролът се 
срина с 59% за 7 
седмици. Посрещ-
на понеделника с 
цена от 50,42 до-
лара при 86,07 до-
лара само месец и 
половина по-рано. 
Тези 59% срив би 
трябвало да са свалили це-
ните на горивата – не само 
на бензина, но и на дизела, 
който навсякъде, освен в 
България е по-евтин, много 
под 2 лв. Прави впечатление, 
че в комуникацията на упра-
вляващите – начело с преми-
ера – се говори за бензин, кой-

то чудодейно беше свален с 20 
стотинки, а не за дизел, кой-
то си остана на същото рав-
нище – намален е с 3-4%. При 
положение, че броят дизело-
ви автомобили в България 
се увеличава и вече е почти 
изравнен с бензиновите – 1,3 
към 1,2 млн. по данни на КАТ.

84 стотинки струва половин-
ка хляб Добруджа в София, а 
килограмът – 1,68 лв. по най-
изгодните цени в търговските 
вериги. Цената на най-масовия 
хляб в началото на лятото 
беше лев за кило. 
Търговците спекулират, в 
същите опаковки примерно 
за нарязания на филии самун 
от 1 кг, слагат 650 грама. И пак 
цената е минимум 1,19 лв. за 
новоопределения грамаж. 

Клиентите обаче не са мало-
умни. Те веднага забелязват 
разликата. Също, както през 
последните няколко годи-
ни традиционната кофичка 
кисело мляко беше намалена 
като количество с 20% - от 500 
на 400 грама, отново с цел „за-
блуда на противника“. Там поне 
цената е горе-долу същата и 
процентите увеличение са три 
пъти по-малко, отколкото при 
скока на цените на млякото.

Петролът се срина 
с 59%, горивото 
трябва да е доста 
под 2 лв. – и дизелът!

Хлябът с 68% 
по-скъп от лятото
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раждани от 
кв. Обеля, ра-
йон Връбница, 
се събраха на 

протест. „Не можем 
повече да търпим без-
действието и безот-
говорното поведение 
на местната админи-
страция към проблеми-
те в нашия квартал:

1. Ограничаване на не-
прекъснатото застро-
яване на зелените площи, 
като по този начин се 
лишават децата ни от 
места за отдих и игра;

2. Осигуряване на по-
вече паркинг места. 
Предвид разрастващо-

то се строителство 
ежедневно намалява 
възможността за сво-
бодно паркиране;

3. Липсата на доста-
тъчно спортни и дет-
ски площадки;

4. Недостатъчен 
брой детски ясли и гра-
дини;

5. Лоша инфра-
структура в кварта-
ла – необходимост от 
цялостен ремонт на 
вътрешно-квартални-
те улици;

6. Необходимост от 
цялостен ремонт на 
ул. Обелски могили, 
включващ изграждане 

на дъждоприемни шах-
ти, тротоари и на-
стилка.

7. Липсата на от-
стояние между съ-
ществуващите 
жилищни сгради и но-
востроящата се до бл. 
116 и бл. 117”.

 В същото време жи-
телите на друга от 
„спалните” на София 
– жк Дружба пък на-
правиха през уикенда 
акция за засаждане на 
дървета, за да се по-
пречи на прекомерното 
застрояване на техния 
район. „Ние настоява-
ме за запазване на пар-

ка без ново строител-
ство, за отчуждаване 
на частните терени в 
парка (отредени в пла-
на за озеленяване), за 
преговори с частния 
собственик, искащ да 
строи 5-етажна сгра-
да в центъра на парка, 
искаме възстановяване 
на осветлението, под-
държане на алеи, пейки, 
детски и спортни пло-
щадки и чистотата 
в парка”, алармираха 
хората, които няма да 
допуснат превръщане-
то на зелената площ в 
билдинг между блок 105 
и 108-о училище.

ЗИМАТА ИДВА ПЪЛНОВЛАСТНО В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА НОЕМВРИ. СЛЕД 14 ГРАДУСА 
ДНЕС И 11 ВЪВ ВТОРНИК, ОЩЕ В СРЯДА ЩЕ ИМА РЯЗЪК СПАД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ, КАТО 
ЩЕ СЕ ДВИЖАТ ОТ -5 ДО ПЛЮС 4, ЩЕ ПРЕХВЪРЧА СНЯГ. ПОСЛЕ ВРЕМЕТО ЩЕ СЕ „ИЗЦЪКЛИ” 
– СУХ СТУД ЩЕ СКОВЕ СОФИЯ С МИНИМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ -8 И МАКСИМАЛНИ 0 ГРАДУ-
СА В ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК.

Обеля протестира, 
Дружба сади дървета 
срещу застрояване

ЗИМА ОТ СРЯДА, МАКСИМУМ 0 В ЧЕТВЪРТЪК 180 млн. лв. от еврофон-
довете или половината 
от парите за управле-
ние на отпадъците в 
България за целия пери-
од 2014-2020 г. отиват 
за изгаряне на боклук на 
територията на Топло-
фикация - София. Про-
гнозната цена на съоръ-
жението е 370 млн. лв., 
като останалата част 
от сумата ще дойде от 
заем в размер на 67 млн. 
евро от Европейската 
инвестиционна банка. 
ТЕЦ София ще го изплаща 
в следващите 30 години, 
пише Капитал.

С правителственото 
решение се дава съгласие 
Управляващият орган на 
ОПОС да подпише спора-
зумение със Столичната 
община и Топлофикация 
за реализацията на про-
екта. Така дейностите 
по изграждане на инста-
лацията могат да започ-
нат, преди Европейската 
комисия окончателно да 
одобри финансирането 
по проекта.

„Заради неясноти около 
екологичните, техноло-
гичните и финансовите 
параметри на проекта 
той стана обект на ос-
три критики и в момен-
та срещу него се водят 
4 дела. Едното е срещу 
отказ от достъп до ця-
лата документация на 
граждански сдружения, 
другото е срещу поло-
жителна оценка за въз-
действие върху околната 
среда от 2015 г., трето-
то е срещу одобрението 
на заема от ЕИБ от Сто-
личния общински съвет. 
Внесена е още една жалба 
- срещу отказа от про-
веждане на референдум, 
предложен от група об-
щински съветници през 
октомври”, съобщи пред 
Капитал общинският съ-
ветник от Група 5 Иван 
Велков от Зелените.

Инсталацията за из-
гаряне на RDF гориво 
(refused derived fuel) е 

„С кмета Фандъкова проверихме 
хода на ремонтните дейности на 
110-годишната сграда, която ще 
приюти 43-то ОУ Христо Смир-
ненски (бившето Военно окръ-
жие на бул. Сливница). Обектът 
е част от проекта Изграждане, 
основен ремонт/реконструкция 
на 26 училища и детски градини 
на територията на Столичната 
община, който изпълняваме 
от лятото на тази година по 
Оперативна програма Региони в 
растеж 2014 г. – 2020 г.
Постройката ще бъде втора 
сграда към училището, в което 
в момента се обучават над 600 
деца. В нея ще бъдат изградени 
6 нови класни стаи, занималня, 
столова, библиотека, игротека 
и физкултурен салон. Децата ще 
могат да ползват новата сграда 
от началото на следващата учеб-
на година”, съобщи зам.-кметът 
Ирина Савина.

110-годишна сграда се 
преобразява в ново училище 

на бул. Сливница
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т.нар. трета фаза от 
системата за упра-
вление на отпадъци на 
София. Две от фазите 
й вече са завършени: 
депо, площадка за ком-
постиране и завод за 
механично и биологич-
но третиране. Оста-
тъчният продукт от 
обработката на от-
падъци в завода край с. 
Яна е въпросното RDF 
гориво, което може да 
се използва за произ-
водство на топло- и 
електроенергия. Сега 
то се изгаря в цимен-
тови заводи из стра-
ната.

Инсталацията за го-
рене трябва да затво-
ри цикъла и да осигуря-
ва безплатно гориво за 
теца. Изчисленията 
на общината са, че 
благодарение на нова-
та мощност Топлофи-
кация ще спестява 65 
млн. куб. м природен 
газ на година, или 15 
до 18 млн. евро на го-
дина. Това би довело 
до намаляване с око-
ло 6% на сметките 
за парно. Което няма 
да стане, защото от 
края на 2019 г. с пус-
кането на турски по-
ток, вместо да взема-
ме транзитни такси 
за газ на комшиите, 
Анкара ще ни цака, 
тъй като синьото го-

риво вече ще тече от 
поробителите към 
нас, а не обратно, 
както беше от соц-
време насам. Цената 
на газа ще скочи с ня-
колко процента.

Притесненията са 
свързани с избора на 
площадка - инстала-
цията ще бъде изгра-
дена на територията 
на ТЕЦ София, което 
означава, че горивото 
(говори се за 500 тона 
на ден) ще се извозва 
всеки ден от завода 
за боклук до столица-
та. Това са рискове за 
екологията и огромни 
разходи, които биха се 
спестили при разпо-
лагане на мощността 
далеч от града – в заво-
да за боклук в Гара Яна. 

Други екологични 
притеснения са свър-
зани с отделянето на 
фини прахови частици 
и евентуалното отде-
ляне на опасни диокси-
ни и фурани. Община-
та посочва, че новите 
мощности ще нама-
лят и сега съществу-
ващото замърсяване 
от ТЕЦ-а, който е в 
рамките, даже недалеч 
от центъра на мили-
онния град.

Най-притеснител-
ното обаче е финансо-
вата част! Управле-
нието на проекта и 
изплащането на за-
ема от 120 млн. лв. е 
поверено на Топлофи-
кация София - дру-
жество, чието фи-
нансово състояние 

се влошава с всяка 
изминала година. При 
това, въпреки непре-
къснато опрощава-
ните от държавната 
компаниь БЕХ на за-
дължения. Както не-
отдавна писа 19 ми-
нути – става дума за 
над 600 млн. лв. само 
за последните 3 годи-
ни, което е колкото 
4 бюджета за култу-
ра на държавата или 
колкото финанси-
рането на целия ни 
спорт за 30 години! 
Инвестирани в ту-
ристическа реклама 
например – а за нея 
държавата уж няма 
пари – 600 млн.лв. ще 
донесат уникални-
те приходи от над 24 
млрд. лв. на година или 

биха вдигнали целия ни 
БВП с 1/4, а с това и 
доходите на хората.

За 2017 г. Топлофи-
кация отчита 34.8 
млн. лв. загуба, с кое-
то натрупаният от-
рицателен финансов 
резултат достига 
почти 320 млн. Увели-
чават се и задълже-
нията, като общият 
им размер вече е над 
760 млн. лв. Дори да ус-
пее да си събере всички 
вземания от клиенти, 
Топлофикация - София 
пак би била в критично 
положение, тъй като 
техният размер е 406 
млн. лв.

Напомняме, че след 
заседание на ВАС през 
февруари, за когато бе 
отложено окончател-
ното решение за от-
падане на Такса сград-
на инсталация, което 
3-членен състав вече 
прие, Топлофикация 
ще изгуби около 30% 
от приходите си, кое-
то допълнително ще 
влоши положението. 
При разширително 
решение на съда: да 
компенсира незакон-
но надвзетата такса 
на потребителите, 
които имат – нямат 
парно й плащаха по 
около 300 лв. на апар-
тамент за отопли-
телните 6 месеца, 
дружеството ще бъде 
в тотален фалит.

Нито общината, 
нито държавата ще 
имат възможност да 
компенсират стоти-
ците милиони лева 
щета, които самото 
дружество е причини-
ло на клиентите си, 
следвайки непромене-
ната от Теменужка 
Петкова за всичките 
4 години, откакто е на 
власт като енергиен 
министър наредба за 
таксата Сградна ин-
сталация. Това би било 
незаконна помощ.

Рекордни 760 млн. лв. 
задължения на 
Топлофикация, взема 
180 млн. за горене на 
боклук
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„Всеки греши, аз на-
правих моята грешка“, 
разказа пред Нова бо-
ецът Георги Валенти-
нов за раздялата си със 
Златка Райкова, на коя-
то предложи брак пред 
цяла България. “Благой 
не ми открадна Зла-
тка, аз се разделих с 
нея. След 5-годишна 
връзка тя обаче се 
хвана с този палячо. 
Наричам го така, за-
щото нямаше чест-
та да ми се обади и да 
ми каже: Аз съм с нея. 
Това си е чисто мъжко 
отношение“ сподели 

ММА боецът. Валенти-
нов каза, че се чувства 
отвратен, но и благода-
рен на Джизъса, че го е 
отървал от русата Зла-
тка. „Това може да се 
случи на всеки. Според 
мен всеки мъж трябва 
да изпита разочарова-

ние в любовта, радвам 
се, че на мен се случи по-
рано“, откровен бе бо-
ецът. Той потвърди, че 
Златка не му е върна-
ла пръстена и че тези 
хора за него вече 
не съществуват. 
Благой и плеймейт-

ката в момента са в 
Къщата на Биг Бра-
дър, а в последните дни 
двамата се намират в 
труден период на връз-
ката си.

КАТО МНОГО ДРУГИ 
КРАЛСКИ ДВОЙКИ 
ПРЕДИ ТЯХ, ПРИНЦ 
ХАРИ И СЪПРУГАТА МУ 
МЕГАН ЩЕ СЕ ПРЕМЕС-
ТЯТ В ОКОЛНОСТИТЕ 
НА БРИТАНСКАТА 
СТОЛИЦА ПРЕДИ ОЧ-
АКВАНОТО РАЖДАНЕ 
НА ПЪРВОТО ИМ ДЕТЕ. 
В НАЧАЛОТО НА 2019 
ДВАМАТА С ХЕРЦОГИ-

НЯТА НА СЪСЕКС МЕ-
ГАН ЩЕ СЕ ПРЕНЕСАТ 
ОТ НАМИРАЩИЯ СЕ В 
ЦЕНТРАЛЕН ЛОНДОН 
ДВОРЕЦ КЕНСИНГТЪН 
ВЪВ ФРОГМОР ХАУС 
В ЗАМЪКА УИНДЗОР. 
ДВОЙКАТА ОЧАКВА 
ПЪРВОТО СИ ДЕТЕ 
СЛЕДВАЩАТА ПРОЛЕТ. 
ПРИНЦ ХАРИ И МЕГАН 
СЕ ОЖЕНИХА В ПАРАК-

ЛИСА НА ТЕРИТОРИЯ-
ТА НА ЗАМЪКА УИНД-
ЗОР ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ. 
ХАРИ И МЕГАН ЖИВЕ-
ЯТ В ДВОРЕЦА КЕН-
СИНГТЪН, ОТКАКТО 
ОПОВЕСТИХА ГОДЕЖА 
СИ МИНАЛАТА ГОДИ-
НА. ЗАМЪКЪТ Е СРЕД 
ЛЮБИМИТЕ РЕЗИ-
ДЕНЦИИ НА КРАЛИЦА 
ЕЛИЗАБЕТ ВТОРА.

Поп-фолк звездите 
Галена и Андреа 
грабнаха награди в 
Холивуд. Певиците 
получиха признание 
по време на между-
народните музикал-
ни награди BАМА 
(Big Apple Music 
Awards). Галена бе 
отличена като най-
добрата българска 
певица, а нежната 
половинка на Кубрат 
Пулев си тръгна от 
Меката на киноиндус-

трията като най-до-
брата изпълнителка 
на Балканите. 
Андреа срещна се-
риозна конкуренция 
в лицето на румън-
ските хитмейкъри 
Ина, Александра Стан 
и Отилия. Номина-
ция в категорията 
за най-гласовити на 
Балканите получиха 
само 10 изпълнители.
Терен за бляскавата 
церемония даде про-
чутият Долби тиътър.

Жоана Амендоейера е 
смятана за една от най-
важните фадо певици 
от новото поколение. 
По време на кариерата 
си тя е имала възмож-
ност да свири в най-
добрите лисабонски 
фадо-къщи, като Clube 
de Fado и Sr. Vinho, 
което � позволило да 
погълне знанието от 
ветераните на фадото, 
както певци, така и му-
зиканти. Тези ветерани 
признават специалния 
глас, отношение и 
талант на Жоана, и 
любезно й предоста-
вят своето изкуство, 
поезия и житейски 
истории. Кариерата й 
включва осем албума, 
национални и меж-
дународни награди. 
Изпълнителката ще за-
радва българските си 
почитатели с концерт в 
кино Люмиер Лидъл на 
5 декември от 19:30ч.

Бившият 
на русата 
Златка: 
Джизъса е 
палячо

ХАРИ И МЕГАН СЕ МЕСТЯТ В НОВО ЖИЛИЩЕ

>>ФАДО 
ПРИКАЗКА 
ПРЕЗ 
ДЕКЕМВРИ 
В СОФИЯ

Наградиха Андреа и 
Галена в Холивуд
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Почина музикантът Иван 
Пеев, стана ясно от офи-
циалния профил на Лили 
Иванова. Той е нейният 
втори съпруг. Примата пуб-
ликува тяхна обща снимка, 
към която написа „Почивай 
в мир, Ванко!“. Пеев е роден 
през 1937 г. в Горна Оряхови-
ца. Завършва консерватория 
в класа по цигулка на проф. 
Владимир Аврамов. Работи в 
редакция Забавна музика на 
Балкантон и като музикален 
редактор в БНР. Ръководител 
е на оркестър 6+1, който по-
вече от 10 години съпровож-
да концертите на Лили. Ванко 
е прочут цигулар,  пианист, 
аранжор и композитор. За 
него тя казва, че е единстве-
ният мъж, когото е обичала. 
„Всички мъже сравнявам с 
Ванко, той беше аристократ“, 
споделя певицата.

През 1994 година се ражда 
филмовият шедьовър на Дисни - 
Цар Лъв. През 2019 любимият на 
много поколения анимационен 
филм се връща за нов живот. 
Първият трейлър отваря вратите 
към Лъвските земи с невероятни 
визуални ефекти, постигнати с по-
следните тенденции в кинематографичните технологии 
и придружени с най-разпознаваемата музика на всички 
времена. С излизането си преди повече от 24 години 
Цар Лъв завладява сърцата на хората и се нарежда сред 
абсолютните рекордьори във филмовата индустрия по 
редица критерии. Една от най-емблематичните песни на 
сър Елтън Джон Can You Fell The Love Tonight, включена 
във филма, му носи Оскар за оригинална песен. 

Дъщерята на 
Фил Колинс 
– Лили, е по-

редната холивудска 
знаменитост, коя-
то идва в страна-
та ни за снимки. Тя 
ще участва в нова 
лента за цар Борис 
III. Според клюки-
те, Колинс ще влезе 
в ролята на Лиляна 
Паница, а снимките 
на продукцията ще 
трябва да започ-
нат през пролетта 
на 2019 година. Ис-
торията ще се развива около 
спасяването на българските 
евреи. Лили Колинс в момента 
е едно от най-обещаващите 
имена в киното. Тя се занима-
ва с това още от невръстна 
възраст, когато участва в 
британската версия на сери-
ала Growing Pains, а в САЩ се 
изявява на сцената, където 
участва в музикални поста-
новки на Младежката акаде-
мия за драматични изкуства. 
За ролята й в Правилата не 
важат пък е номинирана за 
награда Златен глобус. Лили 
е дъщеря на легендата Фил 
Колинс, с когото признава, че 
имат доста сложни отноше-
ния. 

>>ПОЧИНА ГОЛЯМАТА 
ЛЮБОВ НА ЛИЛИ ИВАНОВА

ЦАР ЛЪВ СЕ ЗАВРЪЩА

Лили 
Колинс 
снима в 
България
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ОСВЕН В 
ДЕВЕТНАДЕСЕТ 
МИНУТИ ДНЕВНИ, 
СЕДМИЧНИ И 
МЕСЕЧНИ ПРОГНОЗИ 
ЧЕТЕТЕ И В САЙТА 
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Водолей
С мощен тласък 
на енергия ще 
пристъпите към 
изпълнение на 
поредната си реализа-
ция. Справяте се чудесно 
с работата си и похвали-
те, които получавате са 
съвсем заслужени. 

Козирог
На част от Вас 
ще им се нало-
жи да работят 
повече през 
този ден. Въпреки това 
едва ли ще имат от какво 
да се оплачете, тъй като 
сте заобиколени от до-
бро настроение и хора, 
готови да ви помогнат.

Стрелец
Каквито и задачи 
да ви очакват 
днес, няма да 
бъдете извинени, 
ако отсъства вниманието ви 
към близките ви. Много от 
решенията ви подлежат на 
обсъждане, или поне тези, 
които касаят тях, за това бъде-
те търпеливи и не се гневете, 
ако срещнете неразбиране.

Скорпион
Нещо специално 
ще промени 
плановете Ви за 
деня и с него ще 
поставите началото на 
добра традиция. Връз-
ките ще Ви носят повече 
настроение и ще повишат 
очакванията Ви, което по 
свой начин ще се отрази 
на бъдещето Ви.

Везни
Предстои Ви 
спокоен ден, 
и ще Ви върви 
във всичко, 
с което се заемете. 
Направете така, че да не 
оставате без работа,тъй 
като сега е моментът да 
свършите много полезни 
неща.

Дева
Амбициите ви 
се простират 
надалече, за това 
работете и за фи-
зическата си и духовна фор-
ма, които са част от пътя 
към целта. Имате всички 
шансове за напредък, стига 
да не си попречите сами, 
като отклоните вниманието 
си от важните задачи.

Лъв
Добре е да се 
въздържате 
от прекалена 
активност. 
Контактите повече ще ви 
натоварват отколкото да 
са ви полезни. Обмис-
ляйте стратегията си, 
а истинските действия 
отложете за по-благо-
приятно време.

Рак
Щом сте се ре-
шили на кон-
кретни стъпки, 
касаещи 
бизнеса, професионалната 
кариера или в личния ви 
живот – действайте. Дистан-
цирайте се от хора, които ще 
се опитат да ви разколебаят, 
уж за ваше добро.

Близнаци
Вслушвайте се 
в собствения си 
глас и бъдете 
верни на себе си. 
Вие най-добре знаете какво 
можете и с какво има да се 
преборите. Ако замисляте 
нововъведения, задължител-
но проучете възможността и 
не започвайте, преди да сте 
наясно с условията.

Телец
Променената 
ви програма 
ще допълва 
отчасти пред-
вижданото за днес, но 
по-важното е, че ще ви 
срещне с подходящите 
хора. Вслушайте се в 
препоръките им, има 
какво да научите за биз-
неса и бъдещето си.

Риби
Умората и стреса 
провокират у 
вас настроения, 
които пречат на 
нормалното общуване. Дайте 
си отдих, работата не винаги 
води до добри резултати. 
Семейството и дома ще ви 
помогнат да балансирате 
емоциите си и да направите 
нещо полезно за себе си.

времето

София 

Овен
Днес сте много 
разсеяни. Мисли-
те ви са далеч от 
ежедневието и 
ако се налага да се заемете 
с някаква сериозна работа 
едва ли ще сте пълноценни. 
За някои от вас денят може 
да постави началото на 
нова и трайна връзка.

19 МИНУТИ 
СОФИЯ - 
ПЪРВИЯТ 
БЕЗПЛАТЕН 
ВСЕКИДНЕВНИК 
В БЪЛГАРИЯ

min: 2о  max: 10о

Перник 
Пловдив 

min: 2о max: 9о

Варна 

min: 2о max: 12о

Русе 

min: 1о max: 8о

Сандански 

min: 6о max: 14о

В София ще има променлива облачност с въз-
можни превалявания от дъжд. Минималната 
температура ще бъде 2°, а максималната  10°.

Във Варна ще бъде предимно слънчево. 
Минималната температура ще бъде 2°, 
максималната  12°.

В Перник ще бъде предимно облачно с 
превалявания от дъжд. Минималната тем-
пература ще бъде  4°, максималната 12°.

В Пловдив ще бъде предимно облачно. 
Минималната температура ще бъде 2°, 
максималната 9° .

Бургас 

Кърджали 

min: 6о max: 13о

В Бургас ще има променлива облачност. 
Минималната температура ще бъде 2°, 
максималната 11°.

Видин 

min: 1о max: 5о

Велико Търново 

min: 4о max: 12о

Близнаците да слушат 
само и единствено себе си 

днес. Лъвовете е добре да се 
въздържат от прекалена 

активност днес. Девите имат 
шансове за напредък. Стрелците 

трябва да бъдат 
по-съсредоточени.

min: 2о max: 11о

min: 4о  max: 12о

Днес над страната ще 
има променлива облач-
ност с превалявания от 
дъжд. Минималната 
температура ще бъде 
0°, а максималната 15°.

Излиза от 01.09.2008 г.

Со фия 1000, 

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

тел. 826 88 15;  927 34 46; 

826 56 25;   

e-mail: offi  ce@19min.bg

Изданието използва снимки от 

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.
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На извънредна среща 
на лидерите в Брюксел 
в неделя сутрин Велико-
британия и ЕС почти се 
споразумяха за оконча-
телния вид на споразу-
мението за излизане на 
Обединеното кралство 
от Общността. Послед-
ният спорен въпрос от 
евространа беше бъ-
дещето на Гибралтар, 
върху който премиер-
ът на Испания Санчес 
държи неговата дър-
жава да има поделен с 
Англия суверенитет. 
Въпреки съобщенията 
на бг медиите, че са се 
разбрали с Мей, нито 
испанската, нито бри-
танската преса го по-
твърждават. Мей говори 
за Гибралтар – зона със 
собствено правител-
ство, която принадлежи 
към британската общ-
ност като бивша коло-
ния, но е изключително 
важна като порта към 
Средиземно море, най-
близка до Африка, като 
офшорна зона и като 
военна база, като за 
„част от семейство-
то” на Лондон. Санчес 

желае гарантиран кон-
трол на Мадрид след из-
тичането на 21 месеца 
преходен период между 
излизането на UK от Ев-
росъюза и довършване-
то на ангажиментите 
на Великобритания към 
ЕС, както обяснява при-
знатият неотдавна за 
най-надеждна медия на 
Острова в. Гардиън.

ВВС пък пише, че дори 
да има уговорка с Брюк-
сел, това не гарантира 
сделка по Брекзит. При-
чината е, че Мей няма 
мнозинство да прокара 
решението в собст-
вения си парламент. 
Според ВВС от 72 до 81 
депутати от партия-
та на министър-пред-
седателката няма да 

подкрепят споразуме-
нието.  Арлин Фостър 
от подкрепящата 
кабинета партия на 
северноирландските 
юнионисти с нейните 
10 депутати също е 
против. А правител-
ственото мнозинство, 
което включва въпрос-
ните 82-91 депутати 
е само 13 гласа. Дори да 

се събере някаква под-
крепа от червените – до 
15 лейбъристи може да 
гласуват ЗА сделката на 
Мей с Юнкер, споразуме-
нието няма как да мине.
Въпросът е, ако това не 
стане, а именно дого-
варянето на Брекзит е 
мисията, с която Тере-
за стана премиер, дали 
това няма да доведе до 
оставка на правител-
ството й. Броени дни ни 
делят от развръзката 
на тази бурна история. 
За България тя е ва-
жна, защото ако няма 
сделка, еврофондове-
те от догодина ще се 
окажат поне с 15% по-
малко, а контролът по 
изпълнението на проек-
тите им, в което сме 
доста слаби, ще се усили 
до невъзможност.

Мей няма мнозинство 
за Брекзит, който 
почти договори с ЕС

НИКАКВА РЕАКЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ХИМИ-
ЧЕСКО ОРЪЖИЕ, В КОЯТО И БЪЛГАРИЯ ИМА ПРЕДСТА-
ВИТЕЛ, НЕ ПОСЛЕДВА ОТВРАТИТЕЛНАТА И НАПЪЛНО 
ИСТИНСКА ХИМИЧЕСКА АТАКА СЪС СНАРЯДИ ПО 
ЖИЛИЩЕН КВАРТАЛ НА АЛЕПО. 107 ДУШИ СА ХОС-
ПИТАЛИЗИРАНИ, А 8 ОТ ПОСТРАДАЛИТЕ СА ДЕЦА. 
АВТОРСТВОТО НЕПРИКРИТО ПОЕ ФРОНТЪТ АЛ НУСРА, 
КОЙТО Е НЕЗАБЕЛЕЖИМ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ ВЛАСТИ. 
ТОВА ДАДЕ ОСНОВАНИЕ НА РУСКИЯ ВЪНШЕН МИНИС-
ТЪР ЛАВРОВ ДА НАРЕЧЕ САЩ „СЪЮЗНИК” НА ИСЛЯ-
МИСТКИТЕ ТЕРОРИСТИ. МОСКВА ВЕДНАГА ИЗПРАТИ 
ЕКСПЕРТИ НА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛОТО СИРИЙСКО 
НАСЕЛЕНИЕ.

В 7 СУТРИНТА В НЕДЕЛЯ, БЕЗ ПОИСКАНО И ПОЛУЧЕНО РАЗ-
РЕШЕНИЕ, МАЛКА ГРУПА ВОЕННИ КОРАБИ ПОД УКРАИНСКИ 
ФЛАГ НАХЛУХА В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ НА РУСИЯ В 
ЧЕРНО МОРЕ, ОТПРАВИЛИ СЕ КЪМ КЕРЧЕНСКИЯ ПРОЛИВ. 
МОСКВА ОСЪДИ НАРУШАВАНЕТО НА ЧЛ.19 И ЧЛ.21 ОТ 
МЕЖДУНАРОДНОТО МОРСКО ПРАВО. СПОРЕД КИЕВ ОБАЧЕ 
СТАВАЛО ВЪПРОС ЗА 2 АРТИЛЕРИЙСКИ БРОНИРАНИ КАТЕ-
РА, КОИТО ПЛАВАЛИ ОТ ОДЕСА ЗА МАРИУПОЛ. СТРАННИТЕ 
МАНЕВРИ НА КОРАБИТЕ, КОИТО СА ЗАПИСАНИ НА ВИДЕО, 
СПОРЕД РУСНАЦИТЕ СА ПОНЕ 3, И НЕЖЕЛАНИЕТО ИМ ЗА 
КОНТАКТ С РУСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА, КОЕТО Е ЗАДЪЛЖИ-
ТЕЛНО ПО ВСИЧКИ ПРАВИЛА, ПОКАЗВАТ ПРОВОКАТИВНИЯ 
ХАРАКТЕР НА НАВЛИЗАНЕТО.

>>107 ПОРАЗЕНИ ОТ ХИМАТАКА 
НА ТЕРОРИСТИТЕ В СИРИЯ: “САЩ Е 
СЪЮЗНИК НА ИД”, ОБЯВИ ЛАВРОВ

>>КИЕВСКИ ВОЕННИ КОРАБИ 
НЕПОЛЗВОЛЕНО НАХЛУХА В 
РУСКИ ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ

Поне 85 000 деца са умрели от 
глад заради саудитската война, 
несанкционирана от ООН и в 
отчайващ разрез с всякакви 
норми на международното право, 
която Рияд води в Йемен, сочи 
доклад на световна благотвори-

телна организация, цитиран от 
Вашингтон Пост. Първата й крачка 
беше окупация на пристанища-
та и летищата, за да бъде спрян 
износът на хранитени продукти 
в бедната страна, 90% от чиято 
територия е пустинна. По дан-

ни на ООН поне половината от 
йеменското население или над 
12 млн. души гладуват и са в 
тежка хуманитарна криза. САЩ 
не само подкрепят Саудитска 
Арабия, на която доставяме 
оръжие и ние от България, но я 

наложиха за шеф на Комисията 
по човешки права на ООН. На-
помняме, че освен по войната 
в Йемен, кабинетът Борисов 3 
няма позиция и по убийството 
на журналиста Кашоги, извър-
шено според ЦРУ по нареждане 
на престолонаследника на СА, ко-
гото по лична покана на премиера 
очакваме на посещение у нас.

>>ПОНЕ 87000 ДЕЦА СА УМРЕЛИ ОТ ГЛАДА ЗАРАДИ 
САУДИТСКАТА ВОЙНА В ЙЕМЕН, 12 МЛН. НЕДОХРАНЕНИ
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Капитанът на Реал Мадрид 
- Серхио Рамос е дал положи-
телна проба за забранено ве-
щество, твърди платформата 
Football Leaks. Според разкри-
тията това се е случило след 
финала в Шампионската лига 
през 2017 г., когато мадридча-
ни победиха Ювентус с 4:1.

Става въпрос за вещество-
то дексаметазон, което е кор-
тикостероид и е в забранения 
списък на Световната анти-
допингова агенция (WADA). 
Неговата употреба се разре-
шава след специална молба при 
т.нар. терапевтична употре-
ба за лекуване на мними заболя-
вания.

Дексаметазонът често се 
използва за покачване на мус-
кулна маса. Освен това помага 
за по-бързото възстановяване 
след тежка тренировка. Веще-
ството помага и за засилване 
на връзките и сухожилията, 

правейки ги по-еластични. 
Рамос е бил заплашен от че-
тиригодишна санкция, но от 
Реал са изпратили извинение 
до УЕФА, което е било прието. 
Според Football Leaks от клуба 
са се мотивирали със сбъркано 
лекарство, което е било дадено 
на централния защитник.

В бъдеще искаме от вас и ва-
шият лекар да бъдете макси-
мално предпазливи, когато по-
пълвате формуляра за допинг 
контрол и по-точно обявяване-
то на приетите вещества, са 
отговорили от Европейската 
централа. От там категорич-
но отрекоха да прикриват Ра-
мос и заявиха, че няма да раз-
следват защитника.

Няколко месеца по-рано - през 
февруари 2017 г., на базата на 
клуба са пристигнали агенти 
за извънреден допинг тест, ка-
квито са обичайна практика в 
Шампионската лига. Тогава от 

Реал са настояли, че въпросни-
те агенти не са достатъчно 
професионални в своята работа 
и затова в крайна сметка ле-
карите на клуба взели пробите. 
Това е в разрез с правилника.

Любопитен е въпросът, защо 
УЕФА не е започнала по-мащаб-
но разследване срещу защитни-
ка, който в последните няколко 
години показва завидна форма. 
Интересно, защо европейската 
централа не отнеме част от 
трофеите, които спечели Реал 
с допингирания играч. Както е 

известно последните три го-
дини Белия балет неминуемо 
печели Шампионската лига, а 
Рамос има основна заслуга за 
тези успехи. 

Серхио Рамос е дал 
положителна допинг 
проба през 2017г.

Капитанът на Реал вземал 
сбъркано лекарство, няма да 
има разследване срещу него

>>ЦВЕТОЗАР КЮЧУКОВ СТАНА 
ЕВРОПЕЙСКИ ВИЦЕШАМПИОН 
ПО КИКБОКС
Цветозар Кючуков стана европей-
ски вицешампион по кикбокс, стил 
фулконтакт. Родният състезател успя 
да стигне до сребърното отличие в ка-
тегория до 75 килограма. В шампиона-
та се биха 493-ма състезатели от цяла 
Европа. Кючуков, който стартира от 
2-ия кръг, победи полски кикбоксьор, 
а на полуфинала се справи с норве-
жец, който за съжаление успя да му 
отвори аркада в последния рунд на 
двубоя. Това постави под въпрос учас-
тието му на финала, но възпитаникът 
на треньора Марио Кирилов излезе в 
битката. За съжаление, аркадата даде 
своето отражение и Кючуков не успя 
да стигне до златния медал, след като 
допусна загуба от руснака Никита 
Селянский. Въпреки поражението, 
българинът постигна изключителен 
успех, след като стигна до второ 
място в Европа, побеждавайки класни 
съперници по пътя си.

Последната голяма звезда на бъл-
гарския футбол Димитър Бербатов 
съвсем скоро ще обяви края на 
професионалната си кариера. Това 
обяви самият той, но не уточни 
кога точно ще настъпи този момент, 
като само разкри, че ще е скоро. 
Нападателят не е играл от 1 март 
тази година, когато за последно се 
появи с екипа на индийския Кера-
ла Бластърс. Той беше обявил, че 
иска да си намери един последен 
клуб, но интерес към него няма 
никакъв и затова идва времето да 

приключи с кариерата си. 
Бербатов навършва 38 години след 
малко повече от два месеца и явно 
наистина е настъпил моментът 
да прекрати кариерата си. И все 
пак, ако наистина се появи някой 
последен кандидат за подписа му, 
той предпочита да е от чужбина. 
„Хубаво е, че хората искат отново 
да ме видят в игра. И аз искам да иг-
рая още, но идва моментът, в който 
да кажа „Стига!“. Обмислям кога и 
как да го съобщя“, сподели Берба-
тов пред бТВ и разкри, че засега 

няма кандидати за подписа му. 
„За да играеш някъде, трябва 
да те искат. В момента никой 
не ме иска. В България във 
футболно отношение е много 
по-различно от това, на което 
съм свикнал. Ако приема 
оферта от чужбина, тя трябва 
да е наистина добра“, сподели 
още Бербо.

Петър Стойчев записа 
поредния си голям 
успех в кариерата, 

след като спечели първия в 
историята организиран плу-
вен маратон на Антарктида с 
дължина на 1000 метра. Близо 
до остров Тринити, в залива 
Микелсон Харбър, българи-
нът финишира с аванс от една 

минута пред конкуренцията, а 
последните метри дори плува 
бътерфлай. 15 плувци от 9 
държави взеха участие в не-
вероятно тежкото състезание. 
То се проведе при температу-
ра на въздуха -2°C, а на водата 
-0,8°C. 
Много съм щастлив и доволен 

от себе си. Имаше леко нап-
ражение в последните дни 
заради постоянното отлагане 
на старта, но ето че вече 
всичко е в историята и слава 
богу, българин е шампион на 
Антарктида в първото състе-
зание, каза Стойчев след края 
на състезанието.

БЕРБО: ИДВА МОМЕНТЪТ ДА СПРА С ФУТБОЛА

Петър Стойчев - първенец в Антарктида
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17 нелегално премина-
ващи мигранти са били 
хванати в товарен влак 
край Пловдив. Служител 
на държавната желез-
ница, не граничен или 
друг полицай, подал сиг-
нал на телефон 112, след 
като чул необичайни зву-
ци и викове в един от то-
варните вагони на ком-
позицията, пътуваща 
от Турция за Германия. 

Оказало се, че бежа-
нците си помислили, 
че вече са в Германия 
и изразили радостта 
си с викове „Джърмъ-
ни, Меркел“ и тропане, 
което ги издало. Арес-
туваните обяснили, че 
идват от Сирия. 9 от 
17-те заловени са деца. 

Всичко това се случва 
на фона на твърденията 
на министър-председа-
теля Бойко Борисов, кой-
то преди месец заяви, че 
България е на практика 
единствената неуязви-
ма  страна от мигран-
ти. И при ограда за 1/4 
млрд. лв., която главни-

ят прокурор обяви за 
„престъпно завишена 
по цена.“

В първата половина 

на годината премиер-
ът заяви, че „ние има-
ме нулев миграционен 
натиск”. По-късно той 

призна, че „натискът е 
голям”, но пък „контро-
лът е силен” и дори до-
бави, че „България може 

да бъде модел на подра-
жание”. Само в рамките 
на половин година у нас 
официално са заловени 
над 2000 нелегално пре-
биваващи у нас. Това е 
бройката само на оне-
зи, които властите са 
задържали,а  колко не са 
били хванати е загадка.

При нулев натиск: Хванаха 17 
сирийци в товарен влак
Мигрантите сами се издали, след 
като започнали да се радват, 
мислейки че са в Германия

Магистратите и съ-
дебните служители ще 
получат коледен бонус 
в размер на почти 
половин работна 
заплата, съобщава lex.
bg.  Висшият съдебен 
съвет е решил да 
бъде дадена премия 
в размер на 43,5 % от 
основната работна 
заплата под формата 
на бонус за празници-
те. Така сумата ще се 
увеличи според ранга 
на работещия. Само 
за уточнение мини-
малната заплата за 
младшите магистра-
ти е около 1800 лева, 
което прави почти 
900 лева коледен 
бонус. За допълни-
телни премии ще 
бъдат похарчени над 
9,5 милиона лева. 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
СИ РАЗДАВА 
10 МЛН. ЛВ. 
КОЛЕДЕН БОНУС
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ПРОГРАМИ

BNT
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационна 

програма с водещи Боряна 
Каменова, Ели Гигова, Даниел 
Михайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас Информацион-
на емисия

08.45 Култура.БГ културно-инфор-
мационен блок с водещи 
Анна Ангелова, Александра 
Гюзелева, Димитър Стоянович 
и Мартин Заимов

09.45 100% будни предаване за здра-
вословен и съвеменен начин 
на живот с водещи Мария 
Андонова и Стефан А.Щерев

10.45 Спортисимо спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Дързост и красота тв филм 
/4033 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информацион-

на емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно: „Вкусната 

България“ /п/
14.00 Малки истории документален 

слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Диноотряд „Кунг Фу“ анимацио-

нен филм
14.50 Космически кораб „Догстар“ 2 

анимационен филм
15.15 Бакстър тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Информацион-

на емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота тв филм 

/4034 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно: 

„Храна за душата“ кулинарно 
предаване с водещи Елена 
Петрелийска и Николай 
Петров

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развле-

кателно предаване
18.00 По света и у нас Информа-

ционна емисия
18.20 Още от деня коментарно 

предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Информа-

ционна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Клуб „История.bg“ състезание
22.00 Дълбоката държава тв филм 

/5 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас Информа-

ционна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 3 тв филм /2 

епизод/ (16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Дълбоката държава тв филм 

/5 епизод/п/(14)
03.20 Клуб „История.bg“ 

състезание/п/
04.20 Викингите 3 тв филм /2 

епизод/п/ (16)

bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./- публицистично 

предаване
06.00 „Барби: Страната на сънищата“ - 

анимация
06.30 „Тази сутрин“ - информационно 

предаване с водещ Антон 
Хекимян

09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п/- вечерно 

ток шоу
13.30 Премиера: „Любов от втори опит“ - 

сериал, еп. 7
15.00 Премиера: „Шест сестри“ - сериал, 

с.3, еп. 65
16.00 Премиера: „Алиса в страната на 

любовта“ - сериал, с.2, еп. 57
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично 

предаване с водещ Цветанка 
Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Скъпи наследници“ - 

сериал, с.1, еп. 151
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Искрите на отмъще-

нието“ - сериал, с. 1, еп.55
21.00 „Фермата: Съединение“ - риалити, 

сезон 4
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно 

ток шоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Вътрешна сигурност“- сериал, 

с.4, еп.9
01.00 „Къща от карти“ - сериал, с.4, еп.9
02.00 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04.00 „Теория на глупостта“ - докумен-

тална поредица
04.50 „Опасни улици“- сериал, с.11, 

еп. 106

NOVA
05.20 „Костюмари“ - сериен филм, 7 

сезон /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
13.30 „Остани с мен“ (премиера) - 

сериен филм
14.30 „Прости ми“ (премиера) - сериен 

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс - Минус“ - публицистично 

предаване, на живо
17.00 „Намери ме“ (премиера) - сериен 

филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - „Златната 

топка“
18.00 „Семейни войни“ (премиера) - 

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна 

емисия
20.00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

(премиера) - риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ - забавно 

предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 - 

риалити шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор“ (премиера) - сериен 

филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари“ - сериен филм, 

7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето“ - сериен 

филм
03.30 „Ритъмът на мечтите“ - сериен 

филм

Diema
06.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 

9 /п/
06.30 „Гореща зона“ - сериал
07.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3 /п/
08.40 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 

14 /п/
10.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 12 /п/
11.00 „Топ Гиър“ - предаване за автомо-

били, сезон 24 /п/
12.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3
14.00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14
15.00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 12
16.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 9
16.30 „Стрелeцът“ - екшън с уч. на Уесли 

Снайпс, Уилчм Хоуп, Ема Самс, 
Антъни Уорън, Питър Йунгблуд 
Хилс, Питър Йунгблуд Хилс, 
Райън Макклъски и др. /п/

18.30 „Господари на ефира“ - забавно 
предаване /п/

19.00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 
предаване за автомобили

20.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 
сезон 2

21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22.00 „Рамбо 3“ - екшън с уч. на Сил-

вестър Сталоун, Ричард Крена, 
Къртууд Смит и др.

00.10 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 
сезон 2 /п/

01.10 Еротичен телепазар
03.15 „Национална лотария“ /п/

KinoNova
05.45 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 

3 /п/
06.45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 5
09.00 „Принцесата Лебед: Коледа“ - 

анимационен филм /п/
11.00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12.00 „Изпитание за любовта“ - драма 

с уч. на Катрин Хейгъл, Логан 
Бартоломю, Дженюъри Джоун, 
Дейл Мидиф, Макензи Астин, 
Клиф Дии Йънг и др.

14.00 „Обирът на девицата“ - крими-
нална комедия с уч. Кристофър 
Уокън, Морган Фрийман, Уилям 
Х. Мейси, Марси Гай Хердън, Уин 
Еверет, Брекин Майър, Джозеф 
МакКена, Бейтс Уайлдър и др. /п/

16.00 „Лице назаем“ - екшън-трилър с 
уч. на Джон Траволта, Никълъс 
Кейдж, Джоан Алън, Алесандро 
Нивола, Джина Гершон, Доминик 
Суейн, Ник Касаветис, Харв 
Преснел, Колм Феоре и др. /п/

19.00 „София - Ден и Нощ“ - риалити 
сериал

20.00 „От местопрестъплението“ - 
сериал, сезон 10

21.00 „Всички страхове“ - екшън с уч. 
на Бен Афлек, Морган Фрийман, 
Джеймс Кромуел, Лив Шрайбър, 
Брус Макгил, Филип Бейкър 
Хол и др.

23.30 „От местопрестъплението“ - 
сериал, сезон 10 /п/

00.30 „Краят на дните“ - екшън с уч. на 
Арнолд Шварценегер, Гейбриъл 
Бърн, Кевин Полак, Робин Туни, 
К.К.Х. ПаундърРод Стайгър, Лойд 
Герауей, Гейбриъл Бърн и др.

FOX
05.15 11.22.63 - първи сезон, еп. 6
06.00 „Секс, наркотици и рокендрол“ - 

първи сезон, еп. 10
06.25 Семейство Симпсън - двадесет и 

пети сезон, еп. 16
06.45 Семейство Симпсън - двадесет и 

пети сезон, еп. 17
07.10 От местопрестъплението: Маями - 

осми сезон, еп. 21
08.00 От местопрестъплението: Маями - 

осми сезон, еп. 22
08.55 Агентите на ЩИТ - четвърти 

сезон, еп. 4
09.50 Касъл - трети сезон, еп. 1
10.45 Касъл - трети сезон, еп. 2
11.40 Скорпион - първи сезон, еп. 18
12.35 Империя - пети сезон, еп. 6
13.30 Хавай 5-0 - втори сезон, еп. 17
14.25 Необикновените - втори сезон, 

еп. 4
15.20 От местопрестъплението: Маями - 

осми сезон, еп. 23
16.15 От местопрестъплението: Маями - 

осми сезон, еп. 24
17.10 Агентите на ЩИТ - четвърти 

сезон, еп. 5
18.05 Семейство Симпсън - двадесет и 

пети сезон, еп. 18
18.35 Семейство Симпсън - двадесет и 

пети сезон, еп. 19
19.00 Касъл - трети сезон, еп. 3
20.00 Касъл - трети сезон, еп. 4
21.00 Скорпион - първи сезон, еп. 19
22.00 Скорпион - първи сезон, еп. 20
22.55 Живите мъртви - осми сезон, еп. 8
00.05 Под наблюдение - трети сезон, 

еп. 14
01.05 Касъл - трети сезон, еп. 3
02.00 Касъл - трети сезон, еп. 4
02.55 Империя - трети сезон, еп. 13
03.50 Народът срещу О Джей Симпсън: 

Американска криминална 
история - първи сезон, еп. 8

04.35 „Ченс“ - първи сезон, еп. 7

btv Cinema
06.00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета“ - сериал, с.7
08.00 „Революция Z“ - сериал, с.2
09.15 „Несправедливо обвинена“ - 

криминален, мистерия, трилър 
(Канада, САЩ, 2012), режисьор 
- Джим Донован, актьори - Мари 
Авгеропулос, Кристина Кокс, 
Каспър Ван Диен, Дани Бланко 
Хол, Дейниъл Райндрес-Кей и др.

11.15 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета“ - сериал, с.7

13.15 „Революция Z“ - сериал, с.2
14.15 „Текст и музика“ - комедия, 

музикален (САЩ 2010), режи-
сьор - Марк Лоурънс, актьори - 
Кристен Джонсън, Кемпбъл Скот, 
Кристен Джонстън, Брад Гарет, 
Дрю Баримор, Хю Грант, Хейли 
Бенет и др.

16.15 „Арго“ - драма, трилър (САЩ, 
2012), режисьор - Бен Афлек, 
актьори - Бен Афлек, Брайън 
Кранстън, Алън Аркин, Джон 
Гудман, Клеа ДюВал, Крис 
Месина, Тейт Донован,  Виктор 
Гарбър и др.

19.00 „Пътуване до тайнствения 
остров“ - екшън, приключенски, 
фентъзи, семеен (САЩ, 2012), 
режисьор - Брад Пейтън, 
актьори - Дуейн Джонсън, Джош 
Хътчерсън, Майкъл Кейн, Ванеса 
Хъджинс, Луис Гузмън и др.

21.00 Премиера: „Суфражетка“ - драма, 
биографичен, исторически 
(Великобритания, Франция, 
2015), режисьор - Сара Гаврон, 
актьори - Мерил Стрийп, Ан-
Мари Дъф, Джоф Бел, Самюел 
Уест,  Хелена Бонъм Картър, Кери 
Мълиган и др.

23.15 „Изчезването на Кейси Антъни“ 
- криминален, драма (Канада, 
САЩ, 2013), режисьор - Питър 
Вернер, актьори - Роб Лоу, Елиза-
бет Мичел, Оскар Нунез, Мариса 
Рамирез, Кевин Дън и др.

01.00 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета“ - сериал, с.7

03.00 „Революция Z“ - сериал, с.1

Bulgaria On Air
05.00 Новините ON AIR /п./
05.30 Операция: История - предаване с 

Росен Петров /п./
06.30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09.30 Можеш и по-добре - филм
10.00 Великите - филм
10.30 Последният еничар - исторически 

сериал, романтичен
11.30 Безценната перла - семеен сериал
12.30 Новините ON AIR
13.00 Телепазарен прозорец
13.15 Законът на любовта - романтичен 

сериал
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Брюксел 1 - предаване за 

Европа и гражданите с Милена 
Милотинова /п./

15.30 Новините ON AIR
16.00 Светът отгоре - филм
16.30 Доктор Х - сериал, драма
17.30 Новините ON AIR
17.50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално ток шоу с 
Димитър Абрашев

18.30 Новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова
20.30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21.30 Новините ON AIR
22.10 Гол - спортно шоу с Ники 

Александров, Борис Касабов и 
Томислав Русев

23.15 Сърцето на самурая - исторически 
сериал

00.10 Новините ON AIR /п./
00.55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално ток шоу с 
Димитър Абрашев /п./

01.30 Опорни хора - изповедите на 
значимите за обществото пред 
Ганиела Ангелова /п./

02.30 Новините ON AIR /п./
03.00 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир 
Йочев /п./

04.10 Денят ON AIR - новините с комен-
тар с Ганиела Ангелова /п./

Bloomberg TV
05.00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков - 

най-интересното от седмицата
05.30 Светът е бизнес с Николай Кръстев 

- най-интересното от седмицата
06.00 VIB - док. поредица, автор Биляна 

Митева /п./
06.30 Бизнес среща с Таня Кръстева - 

най-интересното от седмицата 
/п./

07.00 Бизнес старт - сутрешен блок с 
Живка Попатанасова и Христо 
Николов

09.00 В развитие - дневен блок с Веро-
ника Денизова/Делян Петришки/
Светозар Димитров /п./

10.00 Водещите новини
10.05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10.30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11.00 Водещите новини
11.05 Светът е бизнес с Николай Кръстев 

/п./
11.35 Кристиано Роналдо: Португалското 

чудо - док. филм
11.40 Цитати на деня
12.00 В развитие - дневен блок с Веро-

ника Денизова/Делян Петришки/
Светозар Димитров

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 Предпричемачи - док. поредица на 

Bloomberg
17.00 Водещите новини
17.05 Първата човешка стъпка на Луната: 

Историята на Нийл Армстронг - 
док. филм

18.00 В развитие - дневен блок с Веро-
ника Денизова/Делян Петришки/
Светозар Димитров

20.00 Индекс спорт с Александър Коста-
динов и Цветин Филипов

20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21.30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22.00 Правилата на играта - док. 

поредица на Bloomberg
00.00 Бизнес старт - сутрешен блок с 

Живка Попатанасова и Христо 
Николов /п./

02.00 Индекс спорт с Александър Коста-
динов и Цветин Филипов /п./

02.30 VIB - док. поредица, автор Биляна 
Митева /п./

03.00 В развитие - с Вероника Денизова/
Делян Петришки/Светозар 
Димитров /п./

ТВ ПРОГРАМАМАЛКИ 
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

------

www.19min.bg
show@19min.bg

КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА ВРЕМE 15

Водоравно: Без дрехи. Осака. Дарем. Лалугер. Сузана Лаки. Уна. Зона. Айова. Ав. Чар. Тинол. Кафе. Яворов. Лом. Бове. Есове. Ело. Накит. Василев. Лен. Перитонит. Зен. Лачети. Ас. Пи. Ани. Рори. Нота. Аси. 
Ирод. Перуника. Едер. Щурец. Куманов. Кака. Отаре. Ара. Или. Еритема. Сенатор. Нити. Караван. Цер. Бокс. Асол. Тема. Ри. Елан. Невен. На село. Иконата.
Отвесно: Медуза. Онези неща. Евора. Зазоряване. Орукин. Кис. Одран. Век. Натуралакс. Ренато. Ип. Нане. Ита. Ел. Лема. Иретели. Ицо. Орало. Ланос. Ратак. Тераса. Мила Йовович. Сакар. Вони. Акол. Ватери. 
Уринал. Молив. Лесото. Еметин. Но. Су. Ако. Инирида. Ет. Тен. Рагу. Амели. Ирена Мицева. Кенав. Лета. Орора. Емет. Каравелов. Съд. Ва. Арана.
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лесно умерено трудно
>>СУДОКУ

Следете новините и на Facebook.com/19min.bg 

Десет признака, че идва Коледа:
1. Дядо Коледа се налива с Кока-
Кола по телевизията. В краен 
случай, подарява GSM-и.
2. Жена ти все по-често спо-
менава какво си е харесала в 
магазина.
3. Културното многообразие 
се представя от чуждоезико-
ви изпълнения на Тиха нощ, 
свята нощ, които не включват 
български.
4. Бирата е тъмна.
5. Цените са двойни.
6. Петъците са черни.
7. Виното е греяно.
8. Дърветата светят.
9. Базарите са немски.
10. Дават Сам вкъщи. Денонощ-

Бате Гошо:

Съобщиха за грип:
Спешно минавайте на всичко съдържащо 
витамин ЦЕ.ВинЦЕ мезенЦЕ , прасенЦЕ

МЕСАРКА

Снимка: Мария Василева

но. Трите части. Пак....
:)   :P   :D

Само богатият мъж не си 
гълта корема в компанията на 
красива жена!

:)   :P   :D
Много ми е гадно, че взеха 
Майбаха на Баневи, защото 
знам какво е да нямаш Май-
бах...

:)   :P   :D
- Как глезите мъжа си?
- Понякога мълча.

:)   :P   :D
Целият Фейсбук се напълни с 
жени, дето понякога мълчат. 
Няма такъв кеф!

:)   :P   :D
Народна поличба:
- Не спори с началника си, на 
безработица е...

:)   :P   :D
Българска особеност:
- Да откраднеш от строител-
ството на пътища, да си купиш 
скъпа кола и да я разбиеш по 
лошите пътища...

:)   :P   :D
От Англия щели да идват на 
бригада в Перник: да берат 
ядове...

:)   :P   :D
Капризна дама в шивашко 
ателие:
- Искам да ми ушиете рокля с 
цвят кафе с мляко!
Шивачът:
- Със захар или без?

:)   :P   :D
Само в България още с ражда-
нето ти пишат АКТ!

:)   :P   :D

Русалка от телешки салам е 
полегнала в Националната 
художествена галерия


