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Защитата на GPтата не е
приоритет на МНЗ
>>ТЕЗИ, КОИТО СА НА „ПЪРВА ЛИНИЯ С КОРОНАВИРУСА” СА ОСТАВЕНИ ДА ГИНАТ
БЪЛГАРИЯ.стр.2

ПЕРНИШКИ ПОТОК

Водопроводът, който трябваше да докара така чаканата вода в Перник избухна
още преди да е бил пуснат в експлоатация. Точно вчера пък се навършиха
2 месеца, откакто от премиера бе лансирана тръбата за 5 млн. лв.,
която струва вече 27 млн. лв., която трябваше да докара вода от София. По
думите на управляващите водопроводът трябваше да бъде готов само за месец.

Само 1 новозаразен с
корона в Китай в сряда

Amazon с рекорд по доставки заради COV-19,
собственият й весник Вашингтон Пост яко
раздуха коронаистерията

Затвориха селото
на Дядо Коледа

Снимка: Perniknews.com

Роман Абрамович даде 4-звезден хотел в
Лондон на медици за нощувки

Футболните национали на Германия
дариха € 2,5 млн. за борбата с пандемията

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Защитата на GPтата не
е приоритет на МНЗ
Министерството на
здравеопазването не посочва личните лекари да
имат приоритет при
раздаването на лични
предпазни
средства,
пише Свободна Европа.
В същото време пък
именно според препоръките лично на премиера
и на ведомството на
Кирил Ананиев, GPтата
са тези които трябва
да прегледат пациент
с коронавирус и да го насочат за болничен прием. Иначе той не може
да бъде приет в болница.
Така първите по веригата от доктори,
които се сблъскват с
COVID-19 са оставени
незащитени. В крайна сметка, те самите
могат да се превърнат
в разпространители
на вируса. Затова докторите се пазят с подръчни средства. Някои
са си взели маски, с които се пръска лозе. От
МЗ не казват кога ще
има маски. А България
не е кандидатствала
в общата обществена
поръчка на ЕС, както

Тези, които са на „първа линия с
коронавируса” са оставени да гинат
отбеляза
официално
Брюксел.
Напомняме, че само
във вторник в Италия
са починали 2 GPта, а
заразените медици в
Ломбардия са над 300.
Причината е, че именно те са тези, „които
са на първа линия и работят с коронавируса”,
както се изрази в неделя
премиерът. „Най-спешното в момента е да
можем да защитим лекарите, медицинските

сестри, лаборантите,
санитарите,
всички,
които работят в тази
сфера”, обяви Борисов
преди броени дни.
В същото време МЗ
отговори пред Свободна
Европа: „на този етап
приоритетно се осигуряват предпазни средства
за лечебните заведения,
които приемат или са в
готовност да приемат
пациенти с COVID-19,
ЦСМП (спешната помощ - б.р.) в страната,

Борисов и МС заседават онлайн
„Проведохме
заседанието
на МС чрез
видеоконферентна връзка”, написа във
Фейсбук премиерът Бойко
Борисов.
"В тази ситуация така ще
провеждаме
заседанията, за да избегнем движенията на министрите и
на техните екипи. Още веднъж призовавам всички работодатели да бъдат отговорни и там, където е възможно,
да осигурят възможност на своите служители да работят
онлайн", написа още той.

лабораториите, здравните инспектори по
граничните пунктове
и тези, контролиращи
спазването на карантинните мерки".
Ведомството обаче
няма отговор на въпроса кога личните
лекари ще бъдат обезопасени. "При първа възможност ще им бъдат
осигурени", се казва в
официален отговор от
МЗ до Свободна Европа.
От старта на епидеми-

ята минаха 3 месеца!
„Ако трябва да кажа,
че защитата на лекарите е 100% осигурена –
ще излъжа“, призна пред
bTV самият Ананиев.
По думите му маските, които премиерът
договори от Турция,
вече са пристигнали и
са раздадени. Къде, кой
ги е видял? Не е ясно!
„Още 170 000 са раздадени на регионалните
здравни
инспекции“,
каза министърът. Той
уточни, че се дават на
„болнични заведения от
предния фронт“.

Институциите да не насаждат страх: Радев
"Институциите да не насаждат
страх и паника”, призова президентът Румен Радев в началото на срещата си премиера
Бойко Борисов и членове на
кабинета в сряда, посветена
на развитието на заразата с
короноавирус. „Ако искаме хората да са диспицплинирани, и
институциите да са такива, да
не надскачат правомощията
си, иначе показваме дезорганизация и се вихри спекула с
лични предпазни средства и
дезинфектанти", категоричен е
държавният глава.
По думите на Радев паралелно
със здравната и икономическата

криза се развива и социална
криза, която може да прерасне в
хуманитарна.
"Проблемът е, че голяма част
от българите нямат финансови
резерви за да противодействат на ситуацията. Да не стане
така гладът да победи страха",
коментира президентът.
Той призова НС при разглеждането на закона за извънредното
положение да отчита всички
тези фактори и законите да бъдат
адекватни не само на кризата
днес, а и на бъдещето. Според
него в закона трябва да се обхванат и икономическите и социалните аспекти на тази криза.

Г

лавният прокурор
Иван Гешев поиска
държавата да вземе
още по-радикални мерки в борбата с Covid-19.
В интервю за Nova той
предложи въвеждането
на вечерен час, както
направи Сърбия и контрол на движението в
големите градове. За
пореден път той призова депутатите да променят възможно най-бързо законодателството,
за да може да има „адекватни наказания” за
разпространението на
фалшиви новини. Според него в момент на
криза, какъвто бил този,
подобни новини могат
да засегнат цели сектори на икономиката.
Гешев уточни, че вече
има образувани дела за
подобни престъпления.
„НС трябва да повиши
наказателната отговорност", настоя той.Така и
не е ясно обаче кой и
по какви критерии ще
определя кои новини
са „фалшиви”. СБЖ и
ред медии решително
протестираха срещу
поредния опит за цензура, постлан с добри
намерения.
Припомняме, че депутатите от ГЕРБ откликнаха на призива на Гешев
за промяна на законодателство по отношение
на фалшивите новини, „с
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Кой разбира, че ще дават
5 г. затвор за фейкове за
коронавируса
Щефът на
щаба поне
4 пъти
пусна
невярна
информация
които се всява паника”.
Който разпространява
невярна информация за
заразителна болест, ще
се наказва с до 3 години затвор и до 10 000 лв
глоба.
Ако обаче се прецени,
че вредните последици
са значителни, наказанието се увеличава на 5
години, а глобата - на до
50 000 лв. От СБЖ вече
се обявиха срещу срещу подобни наказанията за журналисти.
Напомняме, че само
в рамките на 5 дни
шефът на оперативния щаб Венцислав
Мутафчийски на 4
пъти даде доказано
невярна информация
по важни въпроси
свързани с коронавируса. Последно - че в

Китай са направени 40
000 теста за К-19, когато всъщност са 320
000 и имаше 80 000
заразени. Дали и той
ще понесе съответната отговорност и ще
бъде осъден по новия
закон?
„Ние сме в състояние
на война за оцеляването на българските граждани. Колкото по-рано
го разберем, толкова
по-малко жертви ще дадем”, аргументира се Гешев преди гласуването
в парламента.
Всички санкции са записани в проекта на Закон за мерките по време
на извънредното положение, депозиран в НС.
В същото време самите

депутатите нарушават
абсолютно всички препоръки на щаба. В сряда
малцина бяха народните представители с
маски. Освен това те не
спазват правилото, което забранява струпването на голямо количество хора на едно място,
както и дистанцията помежду си.

Без мораториум
за сметките

Мнозинството в НС отхвърли предложението
на БСП за налагане на
мораториум за срока на
извънредното положение за битови плащания
- ток, парно, телефон и
вода, както е в Италия.
"Не предлагаме да се
опрощават сметки. Това,
което предлагаме, е да се
спрат сроковете за изпълнение на договорите от
страна на потребителите,
т.е. тези сметки да бъдат
разсрочени", подчерта
преди гласуането Крум
Зарков от Левицата.
"Ако дадем сигнал на
обществото дори към тези,
които могат да си платят
ел. енергията или другите
комунални услуги да спрат
плащанията, смятам, че ще
докараме държавата до
колапс. Дори работниците,
които се нуждаят от тези
доходи, дори и техните
пари ще спрем и ще затрудним социалната система",
аргументира се Валентин
Николов от ГЕРБ.

>>ЯКО КАШЛЯ СПЕЦЪТ НИ
ПО БЕДСТВИЯ
Шефът на пожарната и
бедсвията гл. комисар
Николай Николов се
разкашля силно и
зловещо по време на
срещата между президента Румен Радев
и правителството.

Вероятно конфузната
ситуация го накара да
напусне временно залата. След това обаче
Николов се върна и
направи изказване по
темата за коронавируса. И пак кашля.

Мерките при извънредното положение минаха на 1-во четене
НС прие на1-во четене изцяло нов Закона
за мерките по време на извънредното
положение. „За“ законопроекта гласуваха
129 народни представители , „против“
– 0 и „въздържали се“ – 47. Предстои
гласуването му на 2-ро четене първо на
комисии и след това в петък. Законът
урежда мерките за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците
от разпространението на COVID-19 от 13
март до прекратяването на извънредното
положение.
Въвеждат се 9 противоепидемични мерки.
Сред тях са забраната на посещения на
увеселителни и игрални зали, кафенета,
сладкарници и МОЛ-ове, с изключение
на банковите и застрахователните офиси,

хранителните магазини и аптеките.
На ресторантите и заведенията за бързо
обслужване се разрешават доставки на
адрес при строго спазване на санитарно-

хигиенните изисквания. Неупоменатите
дейности продължават да функционират
по досегашния ред при строго спазване
на санитарно-хигиенните изисквания.
Забраняват се учебните занятия и всички
извънкласни мероприятия.
Сред предложените мерки са и българските граждани, планиращи пътувания
извън страната, задължително да сключват медицински застраховки.
Предлага се всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да
въведат дистанционна форма на работа,
установяване на непълно работно време,
ползване на платен или неплатен годишен
отпуск.
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СЛАВИ АНГЕЛОВ Е БИЛ ПРЕБИТ ЗАРАДИ НЕГОВИ ПУБЛИКАЦИИ: МВР
ПОЛИЦИЯТА И ПРОКУРАТУРАТА
РАБОТЯТ ПО НЯКОЛКО ВЕРСИИ
ЗА ПОБОЯ НАД ЖУРНАЛИСТА И
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. 168 ЧАСА
СЛАВИ АНГЕЛОВ, КОЙТО БЕ НАПАДНАТ ВЪВ ВТОРНИК ВЕЧЕРТА ОТ
ДВАМА МАСКИРАНИ С МЕТАЛНИ
ТРЪБИ, А ТРЕТИ Е ЗАСНЕЛ ПОБОЯ.
ВОДЕЩА ВЕРСИЯ ОБАЧЕ Е ПОРЪЧКА
ЗА НАПАДЕНИЕ ЗАРАДИ РАБОТАТА
МУ КАТО ЖУРНАЛИСТ И ТЕМИ И
ПУБЛИКАЦИИ, ПО КОИТО Е РАБОТИЛ
В СРЯДА СЪСТОЯНИЕТО НА СЛАВИ

З

аповедта за затварянето на обекти,
издадена от министерстовото на здравеопазването е незаконна,
пише в lex.bg адвокат Любомир Владикин. Той посочва,
че заповедта на министъра на здравеопазването
Кирил Ананиев (заповед №
РД-01-124 от 13 март 2020
г., която затвори определени търговски обеки),
представлява подзаконов
нормативен акт, който
задължително подлежи на
обнародване. Това така и
не се е случило, което прави затварянето на обекти
незаконно (още по темата
за двойния аршин при затварянето на магазини, четете
на стр. 6).
Със свое решение Народното събрание на Република
България на основание чл. 84,
т. 12 от Конституцията
(обн. в Държавен вестник, бр.
22 от 13 март 2020 г.) обяви
извънредно положение на територията на страната.
Поводът е разпространяваща се пандемия от COVID-19.
Срокът на извънредното положение е от 13 март до 13
април 2020. Със същото решение Народното събрание е
възложило на Министерския
съвет да предприеме всички
необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията
от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република
България.
1.2. Със заповед на № РД01-124 от 13 март 2020 г.,

АНГЕЛОВ Е СТАБИЛИЗИРАНО И
НЯМА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА МУ,
А ПОЛИЦИЯТА И ПРОКУРАТУРАТА
ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗСЛЕДВАНЕТО
ПО СЛУЧАЯ.
"НАЙ-ВЕРОЯТНО СТАВА ВЪПРОС ЗА
ДАДЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПОКУШЕНИЕ,
ОБЯСНИ ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА
МВР ИВАЙЛО ИВАНОВ ПРЕД НОВА
ТЕЛЕВИЗИЯ. ТОЙ ИЗРАЗИ УВЕРЕНОСТ, ЧЕ С УСИЛИЯТА НА СТОЛИЧНИТЕ ПОЛИЦАИ И НА КОЛЕГИТЕ ИМ
ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ НАПАДАТЕЛИТЕ ЩЕ

БЪДАТ ОТКРИТИ И ЗАДЪРЖАНИ.
"НЯМАМ НИКАКВО СЪМНЕНИЕ, ЧЕ
В МОМЕНТ КАТО СЕГАШНИЯ НАПАДЕНИЕТО НАД СЛАВИ АНГЕЛОВ
Е ПОСЕГАТЕЛСТВО НАД ДЪРЖАВНОСТТА", ЗАЯВИ ПЪК ГЛАВНИЯТ
ПОРКУРОР ИВАН ГЕШЕВ.
ВЕРСИЯТА ЗА ПОРЪЧКОВО НАПАДЕНИЕ Е СРЕД ВОДЕЩИТЕ, ТЪЙ КАТО
НАПАДАТЕЛИТЕ НЕ СА НАПРАВИЛИ
ОПИТ ДА ОГРАБЯТ АНГЕЛОВ, КОЙТО Е НОСИЛ ЛАПТОП В СЕБЕ СИ,
А В СЪЩОТО ВРЕМЕ СА ЗАСНЕЛИ
ДЕЙСТВИЯТА СИ.

Заповедта за затварянето
на обекти: НЕЗАКОННА
Нареденото от министър
Ананиев не е било обнародвано
издадена на основание на чл.
63 от Закона за здравето,
министърът на здравеопазването въвежда противоепидимични мерки на територията на цялата страна
до 29 март 2020 г. Съобразно чл. 63, ал. 1 от Закона за
здравето при възникнала
извънредна епидимична обстановка министърът на
здравеопазването въвежда
противоепидимични мерки
на територията на цялата страна или на отделен
регион. По своята същност
и съдържание заповедта на
министъра на здравеопазването представлява подзаконов нормативен акт, който
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подлежи на обнародване.
Същата заповед не е обнародвана и практически и
не би могла да има правно

действие. Заповедта на министъра на здравеопазването е подзаконов нормативен
акт, защото съдържа правни норми отнасящи се за
неопределен и неограничен
брой адресати и има многократно правно действие.

Провал с електронното правосъдие

Електронното правосъдие претърпя пълен провал, след като магистратите предпочетоха да ползват телефонни услуги. 19’ попадна
на следния комичен разговор между съдебен кадровик и заинтересована страна по дело - адвокат Емил Георгиев.
- Добър ден, звъня Ви от Окръжен съд Силистра. Дело нр. ... от 2019,
насрочено за 31.03., се отсрочва за 28.04. Няма да получите призовка, известяваме по телефона.
- Ще получа ли съобщение в ЕПЕП (Електронен портал за електронно правосъдие)? Имам профил и достъп до делото там.
- Не, там ще стои “известен по телефона”.
- Е за какво ни е тогава тоя ЕПЕП?
- Не знам, такива са ни нарежданията.
Остава въпросът, за какво ни е електронния портал за електронно
правосъдие и милионите похарчени за него.
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>>КЪДЕ ОТИДОХА 5 МЛРД. ЛВ., ГОСПОДИН ПРЕМИЕР?

България изпрати с 1,5 млрд. лв. излишък февруари по данни на Министерството на финансите, а според думите на премиера
Борисов в средата на март вече имаме 3,5 млрд.лв. дефицит. Получава се разлика от 5 млрд.лв. или 5% от БВП за 2 седмици. Без да
са похарчени каквито и да било пари например за подкрепа на бизнеса под формата на стоп на данъците и осигуровките или на
семействата чрез минимален базов доход за онези, които няма как да ходят на работа и трябва да си гледат децата във ваканция, без да се
осигурят т.нар. бейби ситър ваучери за онези, които няма как да не ходят на работа – все неща, които Италия вече плаща. Не са похарчени и пари
за извънредни доставки на каквото и да било, напротив – пускаме търгове за разпродажба на животоспасяващи аспиратори и не участваме в
общоевропейската поръчка за предпазни облекла и маски, каквито не достигат дори за болничния персоал, камо ли за личните лекари, които не
са в приоритетния списък на Министерството на здравеопазването. Къде отидоха тогава 5 000 000 000 лв., господин премиер? Парите са ни общи!

НАП не изключва
брояча на лихвите, но
уж отлагаме плащане на
данъци, не е ясно по кой
документ местят за юни
годишните декларации
Тоталната правна некомпетеност на властта в условията на извънредно положение,
призната от всички подготвени юристи, е особено тежка
в областта на икономиката,
защото там резултатите ще
бъдат много по-дълготрайни
от сезонната епидемия.
Държавата гордо обявява, че отлага плащането на
„някои данъци“ – неизвестно
точно кои и в каква степен,
но документ липсва, а НАП
не изключва брояча на лихвите по забавяне.
Още по-интересно става
с годишните декларации.
Обявава се, че се отлагат до
юни, но липсва официален регламент в документ.
Това е изключително странно на фона на ясните документи в другите държави –
дори артистичната Италия,
където от Ден Първи всичко
обявено се казва тогава, когато е надлежно и законово
издържано разписано в съответните документи.
Неясно остава по какъв критерий Българската банка за
развитие ще разпредели 500те милиона, които държавата
анонсира, че ще й даде за 2 „направления“ – гаранции пред тър-

говски банки и средства за изкупуване на дялове от закъсали
фирми. Кои банки и кои фирми?
По отношение на кредитната политика, досега единствено Първа инвестиционна банка е посочила ясно и
точно какви облекчения дава
на своите клиенти. Централната ни банка си отдъхва и
почива, вместо да даде ясни
указания на сектора по отношение на кредитни ваканции
и други актуални проблеми.
Интересно е дори кредитните карти и ипотеките дали
ще бъдат облекчени или това

ще се отнася само за потребителските кредити с по-високите им лихви, ако се приеме подобна мярка. А какво се
случва с бързите кредити с
техните мега лихви?
Националният щаб дори
не се сети за тях при обявяването на обектите, които
оставя отворени. За магазините за играчки Джъмбо – предимно китайско производство
от времето на първоночалната неустановена зараза, за
чуковете на Баухаус и Практикер и други чужди нехранителни вериги не забрави.

В същото време, Сръбската
централна банка обяви, че
налага 90-дневен мораториум
по погасяването на банкови
заеми и лизингови договори от
физически лица и фирми, за да
помогне на хората и компаниите да се справят с последиците от пандемията от коронавирус, предаде Дневник.
По същата причина основният лихвен процент в
страната вече бе понижен с
50 базисни пункта до 1.75%.
Замразяването в плащанията по кредити ще е поне за
три месеца, но ако фирмите и
хората изрично поискат да се
възползват от тази мярка.
Премиерът Ана Бърнабич
предупреди, че тази година
икономиката едва ли ще постигне планираните 4% растеж. От неделя в страната
е въведено извънредно положение, граници, училища и университети са затворени, на
хората е препоръчано да работят дистанционно.
В помощ на здравните работници в Сърбия заплатите им са повишени с 10% и
за всички пенсионери ще има
еднократна допълнителна
помощ.
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>>БЕЗ ОБЩИНСКИ НАЕМИ И ТРОТОАРНО ПРАВО: ГЕРБ

СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ ГРУПАТА НА ГЕРБ В СОФИЙСКИЯ МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ – СОС, ПРЕДЛАГАТ ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО ОТ 13 МАРТ ДО 13 АПРИЛ, ДА ОТПАДНАТ ОБЩИНСКИТЕ НАЕМИ И ТАКСИТЕ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРНО ПРАВО. МЕРКИТЕ СА В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДРЕБНИЯ БИЗНЕС В МИЛИОННИЯ
ГРАД И СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАВРЕМЕННИ, КОМЕНТИРАТ ЕКСПЕРТИТЕ.

Докато салонът на
Мая Илиева е хлопнал
кепенци – поради ремонт или фалит, но
във всеки случай изпълнява разпоредбите на
Изнърденото положение в една, макар и незаконна поради необнародване министерска
заповед, някои плачат
за глоби.
Например близкото
до министъра на образованието Красимир
Вълчев издателство
Сиела. Неговата книжарница на бул. Витоша, на метри от салона на Мая Илиева, е
широко отворена и работи. Повече за оригиналните и скандалните
поръчки, които се възлагат от министерството в мандатите като
главен секретар и като
титуляр на бюрото на
Вазов на чиновника вижте на сайта 19min.bg.
Недалечният книжен
център Гринуич на същия булевард чинно е
затворил според разпорежданията, но той
няма такова височайше

Мая Илиева хлопна
кепенци, близки до
министър и
Zara - отворени
на бул. Витоша

покровителство. И без
да разсъждава доколко
изобщо са ни пълни книжарниците и библиоте-

ките – има си заповед и
се изпълнява, освен от
онези, които знаят, че
има кой да ги измъкне.
Фуражките
не
разсъждават по
въпроса с духовната храна. На
тях не им трябва. Понеже апетитът идва с
яденето, както
се казва в кулинарната философия. Сиреч, за
да е гладен човек
за духовна храна,
трябва често да

я консумира.
Флагманският магазин на Zara на булевард
Витоша също като
книжарницата на Сиела приемаше и изпращаше клиенти. Също
без да е хранителен.

Също като в Джъмбо,
и там повечето стока
идва от Китай и други
далекоизточни държави, където имаше бум
на коронавируса точно по времето, когато
сега продаваната у нас
продукция е произведена.
Само
отбелязваме
доказаната от учените фактология: вирусът на Covid – 19 остава дни наред, възможно
е и месеци, върху повърхностите на дрехи
и обувки. Според последното италианско
изследване той може
и да не е предаваем на
хората оттам, според
други обаче е заразен,
възприет от платове
и кожи.
Разбира се, ни щаб, ни
отстоящото на стотина метра от Zara
Министерство на здравеопазването са се загрижили по този елементарен въпрос.

Иначе булевард Витоша, който в хубав мартенски ден е изпълнен
до краен предел с народ,
е като онези „улици пустинно тихи“ от популярния хит на Васил
Найденов.

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

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

www.19min.bg

ГРАДСКА

19.03.2020
брой 2448

soa@19min.bg

„Вчерашната изцепка на Домусчиев да си
лекува пневмонията
от Covid-19 в частната болница, вместо
в
задължителните
според щаба медицински бази, доведе до две
неща:
1. Днес Нова ТВ даде
половин час време на
главния прокурор ;
2. Медиците от поставения под карантина блок на Софиямед
се преквалифицираха
в доставчици на храна за изолираните си
пациенти. Разбира се,
всички хранителни заведения в болницата са
затворени, кетъринг
няма, свижданията са
забранени.
Само в онкологогичното отделение
лежат 30 души. Медиците имат избор - да
проверят ефекта на
лечебния глад върху
онкоболни или да измислят начин да им
купят храна. Изобретателни са, ще се
справят!
Имам много въпроси, но ще задам само
два:
1. Какви ще бъдат
санкциите,
които
главният
прокурор
ща наложи на собственика на Нова ТВ
за нарушаване на наредбата за Извънредното положение?
2. Защо карантината на Софиямед
е САМО 48 часа (б.р.
категоричната и важаща за абсолютно
всички разпоредба е
14 дни). Що за срок е
това, кого и от какво
пазят с тази мярка?
Припомням, че лекомислието на Домус-

soa@19min.bg
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снимка: Биволъ

Частни болници нарушават
Извънредното положение, не помагат
за епидемията, освен на олигарси:
къде е генералът на щаба да им се скара
чиев отмени всички
планови дейности в
болницата, стотици
пациенти няма да проведат лечения, които в
някои случаи са животоспасяващи“, написа
пиарът Весислава Танчева.
Разкритото от Биволъ посещение на Домусчиев (той после си
призна) в неуказана от
щаба по коронавируса
болница – такива за
неговата възрастова
категория са Военна и
Пирогов, поставя няколко изключително важни въпроса.
1. Защо частните болници стоят
встрани от борба-

Животът на 30 онкоболни –
най-рисковата за К-19 група,
застрашен след случая
Домусчиев в Софиямед
та с епидемията,
докато най-упорито
източват НЗОК, поемайки финансирането
по клинични пътеки и
препращайки веднага
след това болните към
държавните.
2. В случая е задължително
болният
моментално и без задържане да бъде препратен към Пирогов,
ВМА и Александровска
– никъде другаде не
е позволено? Отделно, че не е ясно кого

и доколко приемат в
подопечната на шефа
на Щаба Военна болница и пазят ли се
само за ВИП контингент? Но това е друга
тема!
3. Как ще бъде санкционирано нарушението на болницата и на
олигарха? Или за тях
важат различни правила, но на работещите
в „павилиончета“ и „салончета“ и на всички,
които се разхождат на
открито се размахва

пръст от екрана и се
предлага да се правят
даже арести?
4. Как изобщо и срещу какво се издават
лицензи на болници
без
инфекциознини
отделения от министъра на здравеопазването, който през
последните две години
и ударно закрива инфекциозни отделения,
където ги има?
Темата ще има продължение в утрешния брой – скандално
разкриите как частна болница „стиска“
6-те си аспиратора,
които според шефа на
националния щаб „нямаме“.

КЪДЕ СЕ ХОДИ ПРИ КОРОНА?

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

СПЕШНА ПОМОЩ ИМА ОБОРУДВАНИ СЪС ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА ЕКИПИ И, АКО СТАВА ДУМА ЗА СОФИЯ, ТЕ ТРЯБВА ДА
ЗАКАРАТ ПАЦИЕНТА ДО: ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ (ВМА), АКО Е НАД 18 - ГОДИШЕН; ДО ИНФЕКЦИОЗНАТА
БОЛНИЦА, АКО Е ПОД 18 - ГОДИШЕН; ДО БЕЛОДРОБНАТА БОЛНИЦА В СТОЛИЦАТА, АКО Е ИМАЛ КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕН С COVID-19, НО НЯМА СИМПТОМИ. ПИРОГОВ И АЛЕКСАНДРОВСКА СЪЩО МОГАТ ДА ПРИЕМАТ ПАЦИЕНТИ ЗА
ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС.
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АКРИСАТА РАЛИЦА ПАСКАЛЕВА СЕ СБОГУВА С ГЕРОИНЯТА СИ В
ОТКРАДНАТ ЖИВОТ. НОВИНАТА ПОТВЪРДИ И САМАТА ЗВЕЗДА.
„МОЖЕ ДА ИМА И ИЗНЕНАДИ В БЪДЕЩЕ, НО КОЙ ЗНАЕ. ЗАСЕГА
ГАЛЯ ПЪТУВА КЪМ НОВИЯ СИ ЖИВОТ. МОЖЕ ЗРИТЕЛИТЕ НЯКОГА
ПАК ДА Я ВИДЯТ, А МОЖЕ И ДА ОСТАНЕ ПРОСТО ГОЛЯМА ЧАСТ
ОТ ИСТОРИЯТА НА БОЛНИЦАТА“, НАПИСА ПАСКАЛЕВА В ОТГОВОР
НА ЗАПИТВАНЕ НА ФЕН В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ. В ОТКРАДНАТ
ЖИВОТ ТЯ ВЛЕЗЕ В РОЛЯТА НА Д-Р ГАЛЯ СТИЛЯНОВА. РАЛИЦА
ПАСКАЛЕВА Е ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА МЕДИЦИНСКАТА САГА
ОЩЕ ОТ ПЪРВИЯ СЕЗОН. В ПОСЛЕДНИЯ ИЗЛЪЧЕН ЕПИЗОД Д-Р
СТИЛЯНОВА НАПУСНА БОЛНИЦА СВЕТА АНАСТАСИЯ, ЗА ДА СЕ
ВЪРНЕ В СВЕТИ КИРИЛ, А В ПРИЧИНА ЗА РЕШЕНИЕТО Й СЕ ПРЕВЪРНАХА ОБТЕГНАТИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДОСКОРОШНИЯ Й СЪПРУГ
ДОЦ. ЗАХАРИЕВ (ЕМИЛ МАРКОВ).

Ф

олк
кралят
Азис използвал
последния момент, за да замине за
От 6 април по Viasat
Америка. Певецът бил
History започва рубриката
обсебен от паника поНеразказаните истории
край епидемията у нас
на Третия райх – всеки
и Европа. Негови близки
делничен ден от 22ч., която разказват, че изпълнище покаже поредици за
телят е подвластен
най-мрачния период от
на паниката и буквалисторията, сред които
но е хванал последния
Жените на Третия райх на 7
възможен полет за
април, Олимпийската мечстраната на неограта: Нацистките игри през
ничените възможнос1936 на 8 април, Моят живот в хитлеристка Германия ти, съобщава HotNews.
От публикация на Азис
на 9 и 10 април, и много
в Инстаграм става
други, Проект Нацизъм и
Нацистка наука. Началото й ясно, че е в Ню Орлище постави Светото съкро- ънс. На кадъра той
позира в компанията
вище на Хитлер. Годината
е 1945, войната е почти
на цветнокожи дечица.
приключила. Американ„Най-важното в живоски войник и експерт по
та са децата“, написа
средновековни светини
Василка. Според клюкаполучава най-опасната
та
мисия. Той разполага само
Азо е в Щатите при
с три седмици до началото американско
гадже.
на Нюрнбергските процеНеотдавна той демонси, за да реши загадка, с
стрира по-специални
което да допринесе за края
отношения с порно акна Третия Райх и в същото
тьора Алекс Мартен,
време да върне реликвикойто снима и в поте от Свещената Римска
следния си видеоклип.
империя.

Гледаме филм за
светото съкровище
на Хитлер
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НОВИНИ

РАЛИЦА
ПАСКАЛЕВА
НАПУСКА
ОТКРАДНАТ
ЖИВОТ

Азис избяга в Америка
бТВ със спец М
шоу за вируса

ерките на властите срещу разпространението
на коронавируса в България и стъпките за превенция, които предприе
бТВ Media Group, наложи-
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ха допълнителни промени
в програмното съдържание. Тази вечер специалното предаване на живо
Кризата COVID-19: Всичко, което трябва да знаете ще даде актуална
и полезна информация,
както и съвети за всички
зрители от авторитетни събеседници. Предаването с водещ Антон Хекимян ще започне по време
на централната емисия
на Новините и ще продължи до 21 часа. Специалното издание ще бъде
реализирано в допълнение
на редовните и извънредните новинарски емисии
и актуални предавания
на бТВ. От следващата
седмица, в понеделник и
четвъртък телевизията
ще посвети часовия пояс
между 21 и 22 часа на специално токшоу, което ще
погледне на COVID-19 епидемията през призмата
на човешките истории.

Отменят Евровизия Рая Пеева празнува

Дни преди да замине зад
Океана, Азис посрещна 42-ия си рожден ден.

Празникът му премина
в компанията на продуцента на Биг Брадър

Радослав Тушев и тв
водещата
Кристина
Патрашкова.

Елизабет II
се затваря в
Уиндзор
Кралица Елизабет II
ще се самоизолира в
Уиндзор за неизвестен
период от време, съобщиха от Бъкингам. Монархът ще пристигне в
Бъркшир една седмица
по-рано от обикновеното и ще остане там до
след Великден. Докато е
в двореца, персоналът
ще бъде редуциран.
Нейно Величесто ще
следва обявените в

страната мерки за сигурност. През следващия месец Елизабет
II ще празнува 94-я
си рожден ден, което
я поставя в рисково
положение. Съответно,
ежегодното честване на
Велики четвъртък в па-

раклиса Сейнт Джордж
се отменя. Предстоящите аудиенции в Бъкингам ще се състоят, но
всички бъдещи приеми
са под въпрос. Ежегодните градински партита
на кралицата в Бъкингам също се отменят.

„С огромно съжаление ви съобщаваме,
че Евровизия 2020 г. в Ротердам няма да
се състои“, съобщиха в официалната уеб
страница на песенния конкурс. „През
последните седмици се опитахме да
намерим всякакви варианти за провеждането на Евровизия”, казва се още в становището. Към момента се предполага,
че Евровизия ще бъде отложена за 2021
г. Организаторите на конкурса призовават своите почитатели да продължават
да следят новините около бъдещето на
конкурса. Виктория Георгиева пък реши
да проведе първия си онлайн концерт.
Терен на събитието ще даде собственият
й дом в София, а изпълненията ще бъдат
предавани в реално време на сайта
eurovision.icard.com. Онлайн събитието
ще се състои на 28 март от 20 ч. „

ЧРД у дома с Явор
Бахаров

Актрисата Рая Пеева навърши 30 години,
но заради коронаривуса, се наложи да
отпразнува прекрасния повод у дома.
Въпреки това щастието лъха от нейния
пост в Инстаграм, придружен от снимка
с любимия й Явор Бахаров и тяхното
куче. Следват няколко хаштага, с които
актрисата показва, че е съпричастна с
въведените мерки за ограничаване на
заразата от COVID-19 и призовава хората
да си стоят вкъщи. Пеева получи и много
трогателен поздрав от своята майка Красимира Демирева - съпруга на Пейо
Пеев от група Спринт в профила й във
Facebook. Личният празник на актрисата
не бе забравен и от Младежки театър
Николай Бинев. В социалните профили на
театъра бе публикуван поздрав за Рая.

ЛЕЙДИ ГАГА ЛЪСНА ГОЛА
ВЪВ ФУТУРИСТИЧНА СЕСИЯ
Лейди Гага даде дълго интервю за сп. Paper. 33-годишната певица краси корицата на пролетния брой на
изданието, влизайки в образа на киборг. Впечатляващите футуристични изображения, които са дело на
белгийския художник и креативен директор на списанието Фредерик Хейман, са направени с помощта на
3D скенер, посредством който е създаден компютърно
генериран аватар на звездата. На един от кадрите
блондинката стои на колене заобиколена от множество
насочени към нея камери. Към голото й тяло са свързани редица кабели. Гага, чийто нов албум Chromatica
излезе по-рано този месец, разкри, че е възможно да
работи съвместно с още една поп певица, преживяла
голяма травма под светлините на прожекторите. Според слуховете става въпрос за Ариана Гранде.
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ХОРОСКОП

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

Раците трябва да преодолеят
инертността си. Везните е
препоръчително да намалят
малко темпото. Приятна
изненада за Скорпионите. Денят
е благоприятен за разрешаване
на лични проблеми от страна
на Водолеите.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Може би подхождате с прекалено големи
очаквания към
предстоящ ангажименти
и това най-вероятно ще
ви донесе разочарования.

Успявате да
преодолеете
инертността
и се заемате
с ангажиментите си.
Имате доста работа и
няма за кога повече да
отлагате. Крайно време е
да започнете да осъществявате идеите си.

Възможно е
днес да не сте
много работоспособни, но това
не бива да Ви тревожи.
Със сигурност е белег, че
имате нужда да намалите
ритъма си на живот и да
помислите малко и за
собствените си желания.

Ако сте полезни
на другите ще
подобрите
взаимоотношенията си и ще можете да
очаквате взаимност. Любовта ще стане източник
на вдъхновение и ще ви
подтикне към разгръщане
на стритите ви таланти.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Имате набелязани задачи, без
които работата
ви по конкретни
дела не може да продължи. Трудно ще ви бъде
да убеждавате някого в
предимствата на своя
идея, и не защото не сте
аргументирани, а просто
защото човека срещу вас
не е на вашето ниво.

Този ден е
свързан с
разнообразни
контакти и множество срещи, на които
присъствате. Събирате
полезна информация,
която ще използвате в
най-скоро време.

По-често търсете
мнението на
хората, които
вече са минали
по Вашия път. Така ще си
спестите енергия и време,
а и ще придобиете повече
мъдрост. Разочарованието Ви от определено
събитие ще отстъпи място
на приятна изненада.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Ще прегърнете
една идея и ще
заживеете с планове за нейното
осъществяване. Това ще
повиши настроението ви,
ще ви направи активни и
по-добри. Не пренебрегвайте текущите си ангажименти, отделете време на
всичките си задачи.

Работите
усърдно днес и
изисквате това
и от околните.
Ако сте висшестоящи,
подчинените ви едва ли
ще са особено зарадвани
от проницателния ви поглед и желанието всичко
да сложите в ред.

Близнаци

Дева

времето
Днес времето ще бъде
предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде -5°,
а максималната 18°.

Стрелец

С колегите
и партньорите бъдете
толерантни. Не
се щадете на работното
място. Момента е подходящ да си осигурите
добра позиция и заявка
за издигане.

Денят е благоприятен за
разрешаване на
лични проблеми
и възстановяване на
контактите с важни за
вас хора. Деловите Ви
ангажименти са ниво
и Ви носят очаквания
успех. Време е да помислите за разширяване на
дейността си.
Риби

Разочарованията ни съпътстват, за да ни
приземят, не да
ни направят агресивни и
недружелюбни. Помислете къде сте сбъркали
и се поправете. Ако не
откривате грешки, говорете открито с близките
и се изяснете.

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

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

min: -1о max: 16о

min: -1о max: 14о

Варна

min: 1о max: 12о

Велико Търново

В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 0°, а
максималната 16°.

min: 0о max: 14о

min: -1о max: 14о

В Перник ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде
-4°, а максималната 16°.

тел. 826 88 15; 927 34 46;

Русе

София

В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 1°,
а максималната 11°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 0°,
а максималната 14°.

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
1°, а максималната 12°.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 1о max: 11о
min: -4о max: 16о

min: 0о max: 16о
Сандански

Кърджали

min: -3о max: 15о

min: 1о max: 12о

www.19min.bg
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САЩ СПРЯ ДО 6000 ОТ 37 000 ВОЙНИЦИТЕ СИ ЗА УЧЕНИЕТО В ЕВРОПА
АРМИЯТА НА САЩ СЪОБЩИ, ЧЕ СПИРА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ОБОРУДВАНЕ В ЕВРОПА ЗА ПЛАНИРАНО ВОЕННО
УЧЕНИЕ ЗАРАДИ ЕПИДЕМИЯТА ОТ НОВИЯ КОРОНАВИРУС, ПРЕДАДЕ
БТА. МАЩАБИТЕ НА УЧЕНИЕТО ЗАЩИТНИК-ЕВРОПА 20 ВЕЧЕ БЯХА
НАМАЛЕНИ, А ВЧЕРА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА САЩ ОБЯВИХА ТАЗИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА МЯРКА. "ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И ГОТОВНОСТТА НА НАШИТЕ ВОЕННИ, ЦИВИЛНИ И РОДНИНИ СА НАША
ПЪРВОСТЕПЕННА ГРИЖА", СЕ КАЗВА В ИЗЯВЛЕНИЕ НА АРМИЯТА. ОТ
ЯНУАРИ АМЕРИКАНСКАТА ВОЙСКА Е ПРЕХВЪРЛИЛА ОТ САЩ В ЕВРОПА 6000 ВОЙНИЦИ ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ 37 000. СЪЩО 9000 ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА И ДРУГО ОБОРУДВАНЕ. И ТО ПЪРВО В ИТАЛИЯ.

СЗО преувеличава прогнози
за пандемии в полза на
фармакомпании: Съветът
на Европа

Световната
здравна организация и други
органи в областта на
общественото здравеопазване са „изгубили”
доверието на обществеността, като преувеличават опасностите
от пандемия по време
на свинския грип според
доклад на Съвета на Европа.
Докладът на депутата
Лейбърист Пол Флин, заместник-председател на
здравната комисия на съвета тогава, посочва, че
загубата на доверие може
да застраши животи.
"Този спад на доверието може да бъде рискован в бъдеще", се казва
в доклада, цитиран от
Guardian. "Когато възникне следващата пандемия, много хора може
да се усъмнят в пълната
достоверност на препоръките, отправени от
СЗО и други органи. Те
могат да откажат да
бъдат ваксинирани и да
застрашат здравето и
живота си."
Във Великобритания,
казва Флин, разминаването между прогнозата

за броя на хората, които
ще умрат от грип, и реалността е драстична.
"В Обединеното кралство Министерството
на здравеопазването
първоначално обяви, че
трябва да се очакват
около 65 000 смъртни
случая (б.р. днес прогнозират 60% от населението да мине, 94%
неусетно през коронавирус). Междувременно
до началото на 2010 г.
тази оценка беше намалена до само 1000. До
януари 2010 г. по-малко
от 5000 души са били
регистрирани като болни и са били отбелязани около 360 смъртни
случая “, сочи докладът.
Преувеличението
е

„само“ 200 пъти!
Той обвинява СЗО в
липса на прозрачност.
Някои членове на неговите консултативни групи са грипни експерти,
които също са получили
финансиране, особено за
научноизследователски
проекти, от фармацевтични компании, които
правят лекарства и ваксини срещу грип.
"Неутралитетът на
техните съвети може да
бъде оспорен...Към днешна дата СЗО не успя да
предостави убедителни
доказателства за противопоставяне на тези
твърдения и организацията не публикува съответните декларации
за конфликт на инте-

реси. Заемайки такава
резервирана
позиция,
организацията се присъедини към други органи, като Европейската
агенция по лекарствата,
които също все още не са
публикували такива документи. "
Докладът на Флин
беше поръчан от парламентарната асамблея
на Съвета на Европа,
която провежда разследване за справяне на европейските органи и правителства с грипната
пандемия.
Според Флин един от
централните въпроси
на разследването на
Съвета на Европа се
отнася до възможността представители на

фармацевтичната
индустрия да влияят
пряко върху обществените решения, взети
по отношение на вируса
H1N1, и до въпроса дали
някои от техните изявления са приети като
препоръки за обществено здраве, без да се основават на достатъчно
научни доказателства".
Той посочва като пример
решението за препоръчване на две дози грипна
ваксина за деца, което
по-късно беше поставено
под въпрос.
Различни фактори доведоха до съмнението, че
е възможно да има неоправдано влияние от
фармацевтичната индустрия, по-специално
възможността за конфликт на интереси на
експерти, представени
в
консултативните
групи на СЗО, ранния
етап на подготовка на
договорни споразумения между държавитечленки и фармацевтичните компании.Както
и реалните печалби, които компаниите успяха
да реализират в резултат на грипната пандемия", се казва в проектодоклада.
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ПАВЕЛ КОЛЕВ: ПАНДЕМИЯТА
ОСУЕТИ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НОВ
СПОНСОР НА ЛЕВСКИ

Премиерът Абе не
допсука отлагане
Олимпийските игри в
Токио ще се проведат по
план през месец юли тази
година, потвърдиха от
Япония. Премиерът на
страната на изгряващото слънце Шиндзо Абе не
допуска варианта за отлагане на най-големия спортен форум. Припомняме,
че във вторник европейската футболна централа УЕФА взе решение да
отложи футболния шампионат на Стария континент с една година заради
пандемията от COVID

– 19. Подобно решение
взеха и организаторите
на втория тенис турнир
за годината от Големия
шлем Ролан Гарос, пренасрочвайки надпреварата
за септември.
Японският премиер обяви, че групата на седемте
водещи икономики в света
G7 подкрепя пълното провеждане на Олимпийските
игри по план.

„Правим всичко по нашите сили, за да се подготвим за Олимпийските
игри и искаме да ги проведем в тяхната цялост.
Това ще бъде доказателство, че човечеството
може да победи новия
коронавирус“,
заявил
Абе пред колегите си
от САЩ, Великобритания, Италия, Германия,
Франция и Канада.

ЦСКА ПРИЗОВА ДЪРЖАВАТА И БФС
ДА КОМПЕНСИРАТ ЗАГУБИТЕ НА
КЛУБОВЕТЕ

ЦСКА поиска Българският
футболен съюз (БФС) заедно
с държавата да предприемат
мерки за компенсиране загубите на клубовете. Червените
изразиха притеснението си от
последиците, предизвикани от
спиране на първенството.
Заради пандемията от коронавирус мачовете в Първа лига
са преустановени до 13 април.
„Ние като клуб изпълняваме
стриктно всички разпоредби на държавните органи и
институции, с надеждата, че
нещата скоро ще се върнат в
обичайния си ритъм. В тази
връзка ние като търговско
дружество, редовно плащащо
данъците си и осигуряващо
работа и прехрана на немалко
персонал, сме притеснени от

последиците, предизвикани
от спирането на българския
шампионат. Клубът ни няма
как да генерира приходи през
този период от своята спортна
и маркетингова дейност,
което ще доведе до големи
финансови загуби от неизпълнени рекламни и спонсорски
договори, продажба на билети,
както и от планувани трансфери на свои футболисти.
Призоваваме Ви да окажете
съдействие както на нас, така и
на другите български професионални клубове и съвместно
с държавата и правителството
да предприемете наложителни стъпки, координирайки и
изработвайки механизъм за
компенсиране на тези загуби“,
гласи позицията на ЦСКА.

Изпълнителният директор на Левски Павел
Колев обяви в ефира на
Канал 3, че преговорите
с нов спонсор за клуба
са осуетени заради ситуацията с пандемията от
коронавирус.
Той призна, че не знае
как тази обстановка ще
се отрази на сините,
липсата на мачове и възможността на привър-

жениците да помагат финансово. Колев обясни,
че в момента клубът има
разходи, но няма да има
приходи от продажба
на билети или артикули,
защото и фен магазинът
е затворен. Администрацията е разпусната,
единствено директорът
ходи до офисите на клуба
да върши неотложни
задачи.

Н

о буквално
– тъй като
след затварянето на
публичните домове и
наложената временна
забрана на проституцията заради епидемията от коронавирус много от жриците
се лишават и от поминък, и от покрив над
главата си.
„Драмата е голяма“, казва Щефани
Клее от Федералния
съюз за сексуални
услуги пред Тагесцайтунг. Заради коронавируса от понеделник в цяла Германия
(където проституцията е законна)
заведенията за платен секс са затворени. Щефани Клее
проявява разбиране
към загрижеността,
проявявана спрямо
здравето на хората.
„Но мнозина не знаят как ще се справят
оттук-нататък“, посочва тя. Много от
проститутките нямат спестявания, на
които да разчитат,

Проститутките в
Германия остават
на улицата
доста са и без здравна застраховка или
постоянно местожителство.
Те често живеят
единствено и само в
публичните домове,
в които работят.
И при положение,
че властите ги затварят от днес за
утре,
труженичките буквално остават на улицата.
Немалка част от
тях са чужденките, които няма
как да се върнат
по родните си места, щом границите
към Полша или България са затворени.
И „Ди Велт“ пише,

че повечето жени,
които
продават
телата си в Берлин
и другаде из страната, го правят от
бедност – те са от
най-бедните държави като България и
Румъния. Пред Тагесцайтунг Щефани
Клее изразява надеждата си, че все пак
някои ще могат да
останат при приятели или роднини в
тежката ситуация.
Йохана Вебер от
Професионалния съюз
за еротични и сексуални услуги предполага,
че повечето проститутки ще се съобразят с правилата. Но

вероятно ще има и
такива, които ще се
опитат да продължат да работят на
улицата или чрез интернет – ако изобщо
успеят да намерят
клиенти.
„Какво
да правят, ако нямат какво да ядат“,
казва Вебер. И подчертава, че за тях
трябва да се положат грижи. Нейният
професионален съюз
вече търси решения:
както да потърси жилища на останалите
без покрив, така и да
установи дали проститутките не биха
могли да получат помощ от държавата,

докато са под карантина. Засега обаче изгледите изобщо не са
розови, а и всички организации, които иначе принципно се застъпват за правата
на проститутките,
за момента мълчат.
В Германия по
официални
данни
има 32 799 души,
които се занимават
с проституция, и
проблемите им ангажираха и вниманието на политиците.
Но както посочват
медиите, в контекста на пандемията
те не са приоритет.
Василена Димитрова

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
КРОН СЕКЮРИТИ набира
Мъже и жени за охрана на
търговски обекти и
административни сгради
във всички квартали и центъра
на София.
0879 350 142, 0879 350 149
0879 350 399
-----Попълване на ГДД по чл.50 от
ЗДДФЛ за 2019 г. - 35лв,
с подаване - 40 лв.,
тел. 0878 778 876
-----Транспортни услуги със самосвал
до 3,5 т., Свилен Дойчев,
тел. 0877 855 877,
svilendoychev@abv.bg
-----Професионални шевни машини
/facebook/
Ремонт и продажба на шевни
машини. Посещение и на място.
тел. 0899 900 158
-----Транспортни услуги преместване на дома и офиса,
превоз на всякакви товари
тел. 0899 900 158
-----БНТ
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов кампания на
Народен театър„Иван Вазов“ с
медийната подкрепа на БНТ
12.35 Бизнес.БГ /п/
13.05 В кадър Един българин в
Амстедам /п/
13.35 Отворени досиета 3: Стефан
Богданов. Един разкаял се комунист документална поредица
/България, 2019г./, режисьор
Димитър Коцев-Шошо
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс
анимационен филм
14.40 Мъже без мустаци тв филм /4
серия/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.05 Препрочитаме Вазов кампания на
Народен театър„Иван Вазов“ с
медийната подкрепа на БНТ
19.10 Корпорация„Приключения“ тв
филм /14 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво ще се случи 2 документална
поредица
21.25 Препрочитаме Вазов кампания на
Народен театър„Иван Вазов“ с
медийната подкрепа на БНТ
21.30 Студио Футбол
22.00 Футбол: осминафинална среща от
турнира на УЕФА„Лига Европа“
пряко предаване

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за здравословен лайфстайл/п/
02.15 Корпорация„Приключения“ тв
филм /14 епизод/п/
03.10 Туристически маршрути
03.35 Днес и утре
04.00 Малки истории /п/
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.16
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон
Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Николаос Цитиридис“
/п./
13.30 Премиера:„Обещание“ - сериал,
еп.36
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.7 еп.95
16.00 „Спасители в планината“ - сериал,
с.7 еп.11
17.00 bTV Новините
17.20 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера:„Свободен дух“ сериал, с.2 еп.13
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.48
21.00 „Бригада Нов дом“ - социален
проект, с.5
22.30 „Шоуто на Николаос Цитиридис“ вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал,
с.2 еп.12
01.00 „Спасители в планината“ /п./ сериал, с.7 еп.11
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.75
NOVA
05.20 „Нюанси синьо“ - сериен филм,
сезон 1 /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм,
сезон 4
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
15.00 „Черна роза“ (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс - Минус“ - публицистично
предаване, на живо
17.00 „Намери ме“ (премиера) - сериен
филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Системата“
(премиера) - сериен филм,
сезон 9
21.00 „Hell’s Kitchen България“ - риалити,
нов сезон
22.00 „Сладко отмъщение“ - забавно
предаване на NOVA, нов сезон
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Нюанси синьо“ - сериен филм,
сезон 1
00.30 „Незабравимо“ - сериен филм,
сезон 1
01.30 „Уил и Грейс“ - сериен филм,
сезон 2
02.30 „Завинаги свързани“ - сериен
филм
Diema
06.15 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 1 /п/
07.15 „Женени с деца“ - сериал, сезон
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ТВ ПРОГРАМА
11 /п/
07.45 „Уокър - тексаският рейнджър“ сериал, сезон 8 /п/
08.45 „Касъл“ - сериал, сезон 7
10.00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон
16 /п/
11.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 3, 2
епизода /п/
13.00 „Уокър - тексаският рейнджър“сериал, сезон 8
14.00 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 4
15.00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 16
16.00 „Женени с деца“ - сериал, сезон
11, 2 епизода
16.50 „Похитители на изчезналият град“
- приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън Сомърхолдър, Бетина Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг и др. /п/
19.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 1
20.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 3, 2
епизода
22.00 „Робокоп“ - екшън - фантастика
с уч. на Джоел Кинаман, Гари
Олдман, Майкъл Кийтън, Аби
Корниш, Самюъл Джаксън, Джей
Баручел и др.
00.30 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 4 /п/
01.30 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1 /п/
07.00 „Сърдечна поща“ - романтична
комедия с уч. на Кели Мартин,
Чад Уилет, Патриша Айзък, Ронда
Дент, Мати Финокио и др. /п/
08.45 „Любовна хижа“ - романтична
комедия с уч. на Кристина Плайт,
Аугуст Шмьолцер, Ян Сосниок,
Елфи Ешке и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1
12.00 „Ейс Вентура Джуниър:
Зоодетектив“ - приключенска
комедия с уч. на Джош Флитър,
Ема Локхарт, Ан Кюсак, Кълън
Дъглас, Арт Лафльор, Остин
Роджърс и др.
14.00 „Кралицата на Катве“ - драма с
уч. на Дейвид Ойелоуо, Лупита
Нионго, Мадина Налванга,
Мартин, Кабанза, Тарин Киазе,
Николас Левескю и др.
16.30 „Карибски пирати: На края на
светa“ - приключенски филм с
уч. на Джони Деп, Орландо Блум,
Кийра Найтли, Джонатан Прайс,
Джефри Ръш, Джак Дейвънпорт,
Чоу Юн Фат, Том Холандър, Бил
Най и др. /п/
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10
21.00 „Как да разкараш гаджето за 10
дни“ - романтична комедия с уч.
на Кейт Хъдсън, Матю Макконахи, Шалом Харлоу, Майкъл
Мичъл, Адам Голдбърг и др.
23.30 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10 /п/
00.30 „Пределна скорост“ - екшън с уч.
на Чарли Шийн, Настася Кински,
Джеймс Гандолфини, Кристофър
Макдоналд, Гари Бълок и др.
FOX
05.15 Агентите на ЩИТ, еп. 19
06.00 Последният човек на Земята,
еп. 17
06.20 Психаротерапия, еп. 13
06.40 Психаротерапия, еп. 14
07.05 Хавай 5-0, еп. 19
08.00 Магнум, еп. 9
08.55 Престъпления от класа, еп. 8
09.50 Кости, еп. 23
10.45 От местопрестъплението: Маями,
еп. 7
11.35 911, еп. 7
12.35 Стъмптаун, еп. 6
13.30 Кръв и съкровища, еп. 7
14.25 Касъл, еп. 14

15.15 Престъпления от класа, еп. 9
16.10 Магнум, еп. 10
17.10 Кости, еп. 24
18.05 Психаротерапия, еп. 15
18.35 Психаротерапия, еп. 16
19.00 Хавай 5-0, еп. 20
20.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 8
21.00 911, еп. 8
22.00 Империя, еп. 9
22.55 Кръв и съкровища, еп. 8
23.50 Касъл, еп. 15
00.45 Хавай 5-0, еп. 20
01.40 Агентите на ЩИТ, еп. 19
02.30 Демоните на Да Винчи, еп. 7
03.20 Легион, еп. 1
04.05 Кости, еп. 24
04.50 Последният човек на Земята,
еп. 17
bTV Cinema
06.00 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.5, 6
08.00 „В окото на бурята“ - трилър,
екшън (САЩ, 2014), режисьор
Стивън Куейл, в ролите: Ричард
Армитидж, Сара Уейн Калис, Мат
Уолш, Макс Дийкън, Нейтън
Крес, Алиша Дебнъм-Кери и др.
09.45 Телепазар
10.00 Премиера:„Ривърдейл“ - сериал,
с.3 еп.7, 8
12.00 Телепазар
12.15 „Пандиз експерт“ - комедия (САЩ,
2015), режисьор Итън Коен, в
ролите: Алисън Бри, Уил Феръл,
Кевин Харт, Мариана Висенте,
Клифорд Харис-Ти Ай, Едуина
Дикерсън и др.
14.30 Приемане в Принстън“ - комедия,
романтичен (САЩ, 2013), режисьор Пол Уайц, в ролите: Тина
Фей, Пол Ръд, Нат Улф, Глория
Рубен, Уолас Шон и др.
16.45 „Големият заговор“ - криминален,
комедия (САЩ, 2004), режисьор
Джордж Армитидж, в ролите:
Оуен Уилсън, Морган Фрийман,
Гари Синийс, Чарли Шийн, Вини
Джоунс, Бъч Хелемано, Сара
Фостър, Уили Нелсън и др.
18.30 Телепазар
18.45 „Бързи и яростни: Токио дрифт“
- екшън, криминален, трилър
(САЩ, Германия, 2006), режисьор
Джъстин Лин, в ролите: Лукас
Блек, Закъри Тай Брайън, Шад
Мос, Ники Грифин, Джейсън
Тобин, Натали Кели, Брайън Тий,
Сунг Канг и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване за кино
21.00 „Бърз и яростен“ - екшън,
криминален (САЩ, Япония,
2009), режисьор Джъстин Лин,
в ролите: Вин Дизел, Пол Уокър,
Мишел Родригес, Джордана
Брустър, Джон Ортиз, Лаз
Алонсо, Гал Гадот, Шей Уигъм,
Сун Кан и др.
23.15 „Непростимо“ - екшън, криминален, трилър (Япония, 2013),
режисьор Санг-ил Лий, в ролите:
Кен Уатанабе, Шиоли Куцуна, Юя
Ягира, Юн Кунимура, Юкийоши
Одзава и др. [16+]
01.45 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.7, 8
03.45 „Източни обещания“ - криминален, драма, трилър (Великобритания, Канада, САЩ, 2007),
режисьор Дейвид Кроненбърг, в
ролите: Джоузеф Алтън, Наоми
Уотс, Виго Мортенсен и др. [14+]
Bulgaria On Air
06:30 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев
09:30 Страната на изобретателите –
филм
10:00 Най-добрият приятел на кучето
- филм
10:30 Зад стените на Уиндзор - филм
11:30 Ези-тура: Шопинг – поредица за

КРЪСТОСЛОВИЦА
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пътешествия и лайфстайл
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Едно френско село – исторически
сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Опорни хора – изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Телепазарен прозорец
16:15 Изгряващо слънце – романтичен
сериал
17:15 Телепазарен прозорец
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 Полдарк – сериал, историческа
драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Криза – поредна – сериал,
комедия
23:15 Тялом и духом – криминален
сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01:30 Фокус: Образование - образователно токшоу /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04:10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
Bloomberg TV
07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:00 Водещите новини
10:05 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11:35 Цитати на деня
12:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Правилата на играта – 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
20:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21:00 Цитати на деня
21:30 Insider с Бисер Варчев /п./
22:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23:00 Бизнесът на Азия – док. поредица
на Bloomberg
00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02:00 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
02:30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./

Водоравно: Дама пика. Елица. Дал. Чаталов. Шинел. Тоник. Пи. Нонет. Дол. Миг. Калиман. Новина. Калас. Марат. Хъс. Надин. Нато. Рид. Шифон. Жур. Адрес. Ронин. Жокер. Николов. Лимонит. Ноти. Лар. Бар.
Нолан. Кох. Милор. Томи. Раци. Ереван. Балабанов. Нани.
Отвесно: Радина Кърджилова. Манол. Сиромах. Каленик. Декор. Ра. Леман. Сен. Маб. Кич. Талаш. Рибица. Кат. Надир. Талин. Катод. Сифон. Ро. Анон. Нонин. Рев. Бели Лом. Никон. Лок. Ван. Нототен. Нив.
Мираж. Лилова. Пинатубо. Аман. Навигатор. Ванини.
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Бате Гошо:
Тъпанарите
имат едно убийствено качество
- количество..

Георги Кушвалиев

Меркел:
"Не бива да се предприемат ваканционни
пътувания в Германия!"
`Що, мигрантите в командировка ли са?
Степан Поляков
:) :P :D
Дума от три букви,от
която се страхуват
всички мъже ?
-ОЩЕ !
Йосиф Варсано
:) :P :D
Простете, че се шегувам с това, но днес
излиза, че уединението
прави силата.
Първан Симеонов
:) :P :D
Довечера ми идва да
изкарам уредбата на терасата и да пусна някой
хит на Стефка Берова,
та да се чуе ча до Манастирски ливади.
Димитър Ставрев
:) :P :D
Когато свършат парите,

>>СУДОКУ
лесно

ще свърши и вирусът!
Демек, много скоро!
:) :P :D
Извънредно положение", "извънредни
срещи", "извънредни
емисии" - нещо "редно"
остана ли в тази държава?
Деян Неделчев
:) :P :D
2039 г.:
- Ти къде завърши
основното?
- По БНТ 2. И основно,
и средно. А ти?
- Аз по БНТ 4...
:) :P :D
Комплимент на месеца:
- "Искам да прекарам 14
дена карантина с теб."
:) :P :D
През един час ми казват
синоптичната прогноза.
С тая карантина, какво
ме интересува какво ще
е времето навън!
:) :P :D
Анти-ваксърите полу-

ПО-ДОБРИ ДНИ
Щъркелите дойдоха, носят пролет и добра надежда
Снимка: Катерина Евро

чават демо как изглежда
свят без ваксини.

си са далеч по-симпатични!

Програмист под карантина:
- ден 4 - Не съм правил
с*кс от 6 месеца!

Майка ми и баща ми все
ми се караха:
- Спри се, нито ще
избягат кръчмите, нито
дискотеките!
- Ама `ей на избягаха...!

:) :P :D

:) :P :D

Някои съседи с маските

умерено

:) :P :D

:) :P :D

С ужас разбрах, че досегашният ми живот се
нарича карантина
:) :P :D

- Мамо, мааамооо, аз как
съм се появил?
- Тихо сега, Карантиньо!
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

