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БЪРЗИ И ЯРОСТНИ
Из софийските улици могат да бъдат видени супер автомобили с
още по-любопитни регистрационни номера
Снимки: Радослав Илиев и Мариан Петков

Генералният адвокат на Съда на ЕС е
подкрепил КПКОНПИ за конфискация
на имуществото на Цветан Василев

Принцът на Монако Албер II
е с коронавирус

В Турция започнаха да сключват
онлайн бракове

Дистанционната работа от вкъщи
по време на пандемията крие
опасности от хакерски пробиви

20% срив на продажбите на нови
коли в световен мащаб

Платформа предлага виртуална
разходка в над 500 галерии и музея

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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За колекторите няма спирачки и при извънредно положение
"Колекторските фирми преминават към
нов режим на работа,
но няма да спрат да
събират
дългове",
обяви пред БНР шефът на Асоциацията
на
колекторските
агенции в България
Райна Миткова-Тодорова. „Освен, ако няма
предписания на най-високо държавно ниво”,
добави тя, визирайки,
че досега не е имало.
„Имаме готовност
да проявим голяма
гъвкавост и да предоставим възможност
на потребителите за
глътка въздух в това
трудно
положение“,
каза Миткова-Тодорова. Тя обаче подчерта,
че на първо място за
тях е финансовият им
интерес. „Но имаме и
нашата отговорност,
че икономиката ни
трябва да продължи
по някакъв начин да
функционира”, посочи
от името на бранша
колекторът.
“Aпелът ни към българските граждани е
да отделят, да има
мисъл и към утрешния
ден и все пак малко, но

НС не прие
отсрочване за
гражданите
и бизнеса,
въпреки
финансовия
колапс

да успеят да погасяват задълженията си“,
добави Миткова-Тодорова.
В същото време редица други реални сектори в икономиката
са тотален колапс
заради извънредното
положение. Прогнозират се масови фалити
на малкия и средния
бизнес.
Напомняме,
че според пакета от
мерки при извънредното положение за предпазване от COVID-19,

които минаха на 1-во
четене в НС се предвижда: забраната на
посещения на увеселителни и игрални зали,
кафенета,
сладкарници и МОЛ-ове и др.
На ресторантите и
заведенията за бързо
обслужване се разрешават само доставки на адрес, но редица
обекти нямат дори
такава възможност и
те са принудени да затворят напълно. „150200 хиляди работници

Намаляват кръвните запаси
Намаляват количествата от кръв и кръвни
съставки, съобщиха от
Националния център по
трансфузионна хематология. Оттам призовават
кръводарителите да се
отзоват. Което обаче ще
доведе до струпвания,
особено след апела на
ГЕРБ до структурите му
за акцията. Напомняме
за забраната повече от
2 души да се събират на
1 място. МЗ също призовава гражданите, чието
здравословно състоя-

ние позволява, да дарят
кръв. За целта кръвните
центрове увеличават
работното си време.
В същото време се
наблюдава значителен
спад на желаещите да
дарят кръв регистрират
във всички центрове по
трансфузионна хематология в страната. Извършените в световен мащаб
научни проучвания не
съобщават за предаването на коронавируси, чрез
трансфузия или трансплантация.

и служители от ресторанти, заведения
и хотели ще бъдат
освободени до края
на март заради наложените карантинни
мерки заради коронавируса”, прогнозират
от Сдружението на
заведенията.
Заради затварянето на
границите
редица
туроператори вече
обявиха банкрут. "Не
можем да прогнозираме дали изобщо ще
имаме летен турис-

тически сезон", заяви
министърът на туризма Николина Ангелкова, чийто ресор
генерира 13% от цялата икономика у нас.
На този фон найпострадали ще са
именно
редовите
граждани, които губят всякаква платежоспособност, тъй
като са в неплатени
отпуски, замразяват
собствения си малък
и среден бизнес или изобщо са останали без

Замразяване на лихвите и таван на
цените: Атака
Атака настоява гражданите и малкият бизнес да не плащат лихви по
кредитите си към банките и фирмите за бързи заеми до отмяна на
извънредно положение, заяви в
НС депутатът Десислав Чуколов.
От партията искат още да бъде въведен и праг на цените за стоките
от първа необходимост – храни,
лекарства и предпазни средства,
които в момента са обект на
спекула. Атакистите предлагат още
да се създаде щаб към социалното
министерство, който да прецени
какъв удар понася обикновеният
работник. Депутатът даде и редица

примери с Италия, Англия и САЩ,
където държавата въвежда подобни
мерки за облекчаване на хората по
време на създалата се ситуация.
Чукулов напомни, че повечето
българи работят месец за месец и
прекъсването на работа дори и за
седмица е фатално за много хора.
„Това извънредно положение се отразява най-много върху обикновения
човек”, подчерта той.
„Стига сме се тревожили за едрия
капитал. Трябва да се разтревожим за българския национален
капитал - хората”, призова в
заключение Чуколов .

работа. В тези условия се очаква апелът
на Миткова-Тодорова за погасяване на
всякакви задължения
към колектори и банки да бъде най-последна грижа.
"Не очакваме, освен ако няма някакви
предписания на найвисоко държавно ниво
да прекратим на 100%

Пощите ограничават
пратките
Български пощи ЕАД
уведоми на сайта си, че
от 19 март. временно
преустановява приемането на изходящи международни препоръчани
писмовни пратки, колети
и EMS пратки за всички
държави. Приемат се само
изходящи непрепоръчани
пратки, освен до: ОАЕ,
Йордания, Шри Ланка,
Латвия, Кувейт, Тайван, Индия, Ю. Корея, Хонгконг,
Мароко, Азербайджан, Саудитска Арабия, Джибути,
Либия, Тунис, Перу, Ливан,
Ф. Полинезия, Кайманови
острови.
Мярката се налага поради
отменени полети на авиокомпаниите, затваряне на
сухопътните граници със
съседните държави.

своята дейност", каза
шефът на Асоциацията, визирайки евентуални мерки в условията на извънредно
положение.
Напомняме
също,
че мнозинството в
НС отхвърли предложението на БСП
за налагане на мора-

ториум за срока на
извънредното положение за битови плащания - основният
бизнес на колекторите - 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 гласуването на мерките
срещу коронавируса
Крум Зарков от Левицата.

>>3 Г. ЗАТВОР И ЗАПОРИРАНЕ ЗА ФАЛШИВИ
НОВИНИ: КИРИЛОВ
„Ще отпадне текстът,
който предвиждаше
санкции за медиците,
които откажат да лекуват пациенти с коронавирус”, заяви пред
БНТ министърът на
правосъдието Данаил
Кирилов. По думите му
обаче в закона остава
санкцията, която предвижда до 5 г. затвор и
глоба до 50 хил. лв. за

разпространение на
невярна информация
за болестта.
„Ако се приеме това
предложение, което
също беше предмет
на сериозно обсъждане, би следвало
разпространението на
невярна информация
за разпространение на
зараза да се инкриминира, т.е. да подлежи

на наказателно преследване. Предвидили
сме да не може да се
налагат запори върху
банкови сметки, които
обхващат приход от
трудово правоотношение, както и средства,
които биха послужили
за издръжка”, обясни
правосъдния министър.
Още - на стр.13

НАРУШАВА СЕ КОНСТИТУЦИЯТА: МАГИСТРАТИТЕ
Съюзът на съдиите в България
има забележки към специалните
текстове в закона за извънредното
положение, става ясно от становище на магистратите, изпратено до
правната комисия в НС.
Според най-голямата съдийска
организация е обезпокоително,
че в законопроекта няма посочен

краен момент на извънредното
положение, а според Конституцията
обявяването на такова има за цел
да ограничи временно упражняването на отделни основни права на
гражданите.
Според магистратската организация в
текстовете не се споменава кои основни права на гражданите са ограничени.

Гешев иска спецмерки за гетата
"Прокурорите питат какви мерки
се предприемат за спазване на
карантината в отделни квартали,
махали и населени места”, обяви
главният прокурор Иван Гешев. По
негово разпореждане ВАП изпрати
съответното запитване до здравния,
вътрешния министър и шефа на
оперативения щаб ген. Венцислав
Мутафчийски. Ангажира вниманието им във връзка с множеството
информации за завърнали се
български граждани от рискови
държави.
Припомняме, че се появи множество информации, че най-вече в
ромските гета не се спазват про-

тивоепидемичните мерки. Преди
дни министърът на отбраната
Красимир Каракачанов вече
намекна, че първите заразени
с коронавирус у нас са роми.
Вицепремиерът заяви, че това е
„завърналият се от Италия, който
събрал на празненство фамилията”. “Не може някой да се прибира от страна на масова зараза
и да събира половината гето на
ядене и пиене и ето 17 заразени”,
посочи той. „Безпросветността,
липсата на хигиена и липсата на
елементарна култура и грамотност
- там е големият проблем”, открои
първопричината Каракачанов.

В същото време стана ясно, че се
въвеждат извънредни мерки в
ромския квартал на Казанлък, за да
се предотврати разпространението
на коронавирус.
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Ананиев затваря
границата

Министърът на здравеопазването Кирил
Ананиев издаде заповед, с която временно
забранява влизането
на граждани от трети
(извън ЕС) страни на
територията на България, съобщиха от МЗ.
Мярката е със срок на
действие от 20 март
до 17 април и важи
за всички гранични
пунктове и с каквито и
да било транспортни
средства, включително въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни.
Странно защо остават
РЕЧНИ.
Остава в сила забраната
за влизане в България
на лица, пристигащи от
следните държави-членки на ЕС и страни от
Шенгенското пространство: Италия, Испания,
Франция, Великобритания и Северна
Ирландия, Германия,
Нидерландия и Швейцария. Изключение има за
българските граждани,
членове на семействата
на български граждани
и лица със статут на
постоянно и продължително пребиваване на
територията на Република България.
Забраната не обхваща:
здравни специалисти;
транспортен персонал,
ангажиран с превоз
на товари, екипажи
на въздухоплавателни
средства; дипломати,
служители на международни организации,
военнослужещи и хуманитарни работници при
изпълнение на техните
задължения; лица, пътуващи по хуманитарни
причини; граждани на
трети страни, които
имат разрешение за
дългосрочно пребиваване в държава-членка
на ЕС и преминават
през България с цел да
се завърнат в държава,
в която живеят и пребивават.
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МВР ПРЕДУПРЕДИ ДВАМА ЛЕКАРИ ДА МЪЛЧАТ, ЧЕ НЯМАТ МАСКИ
Двама лекари от Пловдив са били привикани
от прокуратурата и МВР, след като обявиха
в отворено писмо, че болницата, в която
работят, няма лични предпазни средства за
персонала. Кардиолозите Цветан Деведжиев
и Румен Стоилов от болница Св. Мина са
накарани да подпишат предупредителен
протокол, че повече няма да говорят пред
медии. От прокуратурата не отговарят дали
срещу двамата медици има образувано дело.
Според 24часа Пловдив такова има и то е за
разгласяване на невярна информация чрез
средствата за масово осведомяване.

Миналия петък двамата лекари изпратиха отворено писмо до редица медии.
В него разказаха, че две болници в Пловдив са напълно неподготвени – липсват
маски, ръкавици и калцуни, дори и
инструкции как се работи с новия вирус.
"С голи ръце стоим, но се борим, уви, с
камъни и дърве в 21 век с новата реалност и нов вирус", написаха медиците.
В писмото си те се обърнаха и към
областния управител на Пловдив Дани
Каназирева.
"Г-жо Каназирева, дано не ви се наложи да

бъдете приета при нас със съмнения за
корона вирус при сегашната ни ситуация и
защо не минете да видите каква е болницата, която с лека ръка определяте за база
за приемане на болни при запълване на
Инфекциозна клиника. Уважаеми щаб за
борба с вируса- не мислете, че всичко е
в ред в системата и че извънредното ви
положение е раздвижило статуквото. Пише
ви лекар с банална, незащитаваща маска,
която не е функционална и се сменя на 2-3
часа, ако има резервна, а още няма пристигнала", написаха те.

Закон със задна дата ще узакони
незаконната министерска
заповед - убиец за бизнеса
Правителството наказва хората
и им прехвърля отговорности,
а управлящите не поемат
никакви, сече лидерът на БСП

Закон със задната ще
узакони
незаконната
заповед (№ РД-01-124
от 13 март 2020 г., която затвори определени
търговски обекти) на
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, алармираха юристи,
както и народни представители от опозицията. Това обаче ще стане
едва с обнародването
му идната седмица, ако
мине без вето. След него
ще се обнародва и заповедта и ще бъде ОК. Както 19’ вече Ви разказа
въпросната заповед на
Ананиев, представлява
подзаконов нормативен
акт, който дори още не е
обнародван. Това трябва
да се случи днес на второто четене в Народното събрание. Така подзаконовият нормативен

акт на министъра на
здравеопазването, който вече доведе до множество проблеми в бизнеса ще бъде вече правно
допустим със закона за
извънредното положение, който депутатите
вчера разискваха. След
това той трябва да
бъде обнародван в Държавен вестник и тогава
чак става задължителен.
Докато това не се случи
затварянето на определени търговски обекти
е незаконно. Подобно
становище изразиха и
юристи. Повече от седмица (б.р. затварянето
на обектите бе разпоредено миналия петък)
управляващите погазват правните норми у
нас. Както пък вече Ви
разказахме множество
търговски обекти не

спазват разпоредбите
на здравния министър
и си продължават работа. Обикновено става
въпрос за магазини собственост до приближени
на властта бизнесмени.
В същото време незнайно защо управляващите решиха да изгонят журналистите по
време на обсъждането
и приемането на второ
четене на Закона за извънредното положение.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова пък коментира, че новият
закон наказва хората
и им прехвърля отговорности, а правителството не поема
никакви. Според нея
в него има текстове,
които са абсолютно
неприемливи и показват, че дори в този момент, правителството не може да прави
политика с грижа за
хората. Според нея хората се натоварвани с
допълнителни ангажи-

менти, отговорности
и наказания, а правителството и държавата не поемат никакъв
ангажимент. Тя даде
пример с предложението, според което
държавата трябва да
поеме 60% от заплатите при опасност
от уволнение на хора,
което според нея е добро, но в закона нямало нито дума за това.
„Там е записано, че при
неплатени
отпуски
работодателят, а не
държавата, е длъжен
да плати 50% от заплатата. Това обещание
за поемането на 60%
от заплатата от държавата в този закон
го няма. Управляващите още обещаха, че ще
удължат срока за плащането на битовите
сметки с един месец,
но също липсва такъв
текст. Поредното голо
обещание, за което ще
чакаме“,
коментира
Нинова.

>>БЪЛГАРИ СИ ДОЙДОХА
ОТ ИСПАНИЯ И ГЕРМАНИЯ,
ПУСНАХА ГИ БЕЗ ПРЕГЛЕД
Българи от Испания,
Германия и Нидерландия
се прибраха у нас след
затварянето на границите
на съответните страни.
След като попълниха декларации, които им дадоха
служители на полицията,
те се прибраха по населените си места, предаде
БГНЕС.
Сънародниците нни пристигнаха преди обяд на
международната автогара
в София. На място нямаше
кой да им премери температурата. Единствено
полицията първоначално
не ги допусна да си тръгнат от автогарата, чакаха
медицински екип. Такъв
обаче не пристигна, а пътниците, дошли от чужбина,
бяха разпределени по
лична карта в други автобуси (редовни пътнически
линии) и ги пратиха по
населените им места.

>>СКАНДАЛ В САМОЛЕТ:
НАШИ ПРИНУДИХА АНГЛИЧАНИ ДА СЛЯЗАТ ОТ НЕГО
Българи принудиха шестима
англичани да слязат от
борда на самолета заради
опасения, че са заразени с
коронавирус.
Полетът по линията СофияЛондон излетя от софийското летище Враждебна в 20
часа в сряда без островитяните, пояснява OFFnews.
Припомняме ви, че Банско
е под пълна блокада. Но в
Лондон умниците ще бъдат
само с англичани!
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>>НЕФТЪТ ПАДНА 50%, ГОРИВАТА НИ – 5%, ДАЖЕ ПУТИН СГЪЛЧА
БЕНЗИНДЖИИТЕ СИ, СВАЛИЛИ “САМО С 10%”
ВСИЧКИ СОРТОВЕ НЕФТ ИЗГУБИХА ПОЛОВИНАТА СИ СТОЙНОСТ ЗА МЕСЕЦ, А ГОРИВАТА У НАС – САМО 5-6% ОТ ЦЕНАТА СИ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА РУСКИЯ СОРТ УРАЛС, КОЙТО СЕ ПРЕРАБОТВА У НАС, ЗА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В БЕНЗИН И ДИЗЕЛ, ЧИЯТО СТОЙНОСТ ОСТАНА 30,80 ДОЛАРА НА СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ ВЧЕРА КЪМ 15 ЧАСА БГ ВРЕМЕ. ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ ПУТИН СГЪЛЧА РЕСОРНИТЕ СИ МИНИСТРИ НА СПЕЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ В КРЕМЪЛ, ЧЕ „НЕ МОЖЕ НЕФТЪТ ДА
Е ПАДНАЛ НАПОЛОВИНА, А ПРИ НАС НА БЕНЗИНОКОЛОНКИТЕ – САМО 10 ПРОЦЕНТА“. ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ
ДА ГО ВИДИ НА САЙТОВЕТЕ НА РУСКИТЕ ФЕДЕРАЛНИ ТВ КАНАЛИ, КОИТО ГО ИЗЛЪЧИХА В ЦЕНТРАЛНИТЕ СИ ЕМИСИИ
ВЕДНАГА СЛЕД НОВИНИТЕ ЗА КОРОНАВИРУСА.

Убийствено за
бизнеса е да дава
авансово данък
печалба според
резултати
от 2018 г.:
Владимир Сиркаров
„Чета и не мога да повярвам!
С промени в Законопроекта за мерките по
време на извънредното
положение се предлага
изменение на реда за
внасяне на авансови
вноски за корпоративния данък на базата на
данъчната печалба, декларирана за 2018 г.
Това е убийствена
глупост! Предложение,
което ще удари още
повече бизнеса. Предложение, което се прави
в изключително тежка ситуация, когато
икономиката ни е изправена пред катастрофичен сценарий.
Вместо държавата
да облекчи бизнеса, тя
иска да го натовари с
авансови плащания и
то на база печалбите
за 2018г. (Висока база,
съответно
високи
авансови плащания).
При невъзможност за

плащане, държавата
ще наложи лихви!
Иска ми се това да е
шега, но не е. Гласуването е утре (б.р. днес)
и това предложение
трябва да отпадне.
Точка!“, написа икономистът Владимир
Сиркаров,
известен
и като едно от най-

рейтинговите лица на
Нова телевизия – водещ на предаването
Плюс-минус.
Всъщност, ако финансовият министър
Владислав Горанов и
шефката на Бюджетната комисия МенТа
Стоянова познаваха писаните от тях самите

закони, щяха да видят
в чл. 88 от Закона за
корпоративното подоходно облагане, според
който си има чудесна
възможност фирмата
да декларира сама.
След като първи го
направихме още в сряда, още веднъж призоваваме: НАП да спре

веднага брояча за лихви.
В противен случай,
вместо помощ, управляващите ще нанесат нокаут на целия
останал читав бизнес
в страната, а той не е
много.
На теория все пак
имаме дясно правителство!
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ОТ 00.00 ЧАСА НА 19 МАРТ ДО 29 МАРТ 2020 ГОДИНА В ГРАДСКИЯ
ТРАНСПОРТ СЕ ВЪВЕДЕ РАЗПИСАНИЕ КАТО ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ,
Т.Е. БЯХА РАЗРЕДЕНИ ОБСЛУЖВАЩИТЕ КОЛИ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН НА ХОРАТА, КОИТО ГИ ИЗПОЛЗВАТ
– СТАВА ВЪПРОС ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 30% СПАД ПО ДАННИ НА
ОБЩИНАТА. КАКВО Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ?

ПРОМЕНИ В
РАЗПИСАНИЕТО НА
ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

НАЙ-НАТОВАРЕНИТЕ ЛИНИИ ЗАПАЗВАТ СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ
РЕЖИМ НА РАБОТА.
АВТОБУСИТЕ С НОМЕРА 111, 204 И 304, КАКТО И ВСИЧКИ
КРАЙГРАДСКИ ЛИНИИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРОМЯНА.
АВТОБУС 260 ЩЕ СЕ ДВИЖИ ПО ДЕЙСТВАЩОТО СИ В МОМЕНТА
РАЗПИСАНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ДНИ.
АВТОБУС 86 ЩЕ Е ПО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРЕДПРАЗНИК И ПРАЗНИК.
ТРАМВАИТЕ С НОМЕРА 5,7 И 22 И ТРОЛЕЙБУСИТЕ С НОМЕРА 1 И 2
ЗАПАЗВАТ РАЗПИСАНИЯТА СИ.
ЕЛЕКТРОБУСИТЕ ЩЕ СЕ ДВИЖАТ В ДЕЛНИК ПО ПРАЗНИЧНО
РАЗПИСАНИЕ.
МЕТРОТО ЩЕ БЪДЕ ПО ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ.

София взе от армията
маски за транспорта

С

офия взе от армията професионални многократни
маски за градския
транспорт, чиито служители са на предната линия
и общуват с хиляди хора
на ден. За това съдейства
лично военният министър
и лидер на ВМРО Красимир
Каракачанов.
„Днес маските бяха
доставени на Столичния
автотранспорт и Сто-

личния електротраспорт
с помощта на дирекция
Аварийна помощ и превенция и бяха разпределени по
гаражите.
Предпазните
средства ще бъдат раздадени в гаражите и депата
с инструкции за поддържането и почистването им и
срещу подпис.
Продължаваме
снабдяването на транспортните оператори с предпазни
средства,
продължаваме

дезинфекцията на транспортните средства и пероните на метрото.

Работещите в обществения транспорт са една от
професионалните
групи,
които са на първа линия и
трябва да оценяваме труда им“, съобщи общинският съветник Карлос Контрера. Той е ръководител
на ВМРО в местния парламент на столицата.

Продавам място в село Дръмша,
общ. Костинброд.
- 3 дка в регулация;
- 20 дка ниви;
Руска Вълканова
0876 554 027, 02/986 13 08
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„Заложници сме на
хибридна война с коронавируса“,
заяви
бившият дългогодишен главен сатинарен лекар на Русия и в
момента първи зам.председател на парламентарната комисия по образование и
наука в Думата проф.
доктор на медицинските науки Генадий
Онищенко пред Първи
канал на телевизията
в родината си. Има го,
но опасността се преувличава, смята опитният епидемиолог с
кариера изцяло в тази
област. „Няма бивши
главни санитарни лекари“, казва с усмивка
той.
Докторът беше поканен, за да коментира
обичайните
фейсбукпостове
на
„вирусолозите“
от
социалните мрежи,
в каквито се превърнахме всички. Очевидно в Русия се разпространяват
същите
фейкове, които и у
нас, което всъщност
доказва и думите му
за хибридната информационна атака покрай вируса.
„Корея като втората държава, която се
изправи пред епидемия, тества голяма
част от населението
си, повече от всеки
друг, и доказа: смъртността е 0,6 – 0,7%,
което е несравнимо
по-малко със САРС
примерно. При предишните и много
по-тежки вируси от
2002-2003 и 2010-2012 г.
нямахме подобни мерки, защото имахме
по-малко навлизане на
социалните
мрежи“,
смята
професорът
епидемиолог.
„Нямало лекарство
и това било плашещо?
Ами ние по принцип
нямаме
лекарство

soa@19min.bg

Пушачите не
са по-защитени
от хибридната
атака корона,
напротив:
проф.д.м.н.
Г. Онищенко
срещу грипа, но познаваме семейството на
коронавирусите от
1965 г., така че няма
основания за никаква
паника“, категоричен
е топекспертът.

„НЕ Е ВЯРНО, че пушачите са по-защитени от другите хора
срещу коронавируса,
напротив,
защото
става въпрос за белодробна инфекция“,

отсича докторът на
медицинските науки.
„Коронавирусът
не причинява безплодие и всякакви
други неща, за които се пише“, добавя
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Онищенко.
„Вярно е, че може да
направим елементарна проверка дали дробовете ни са чисти
като вдъхнем свеж
чист въздух и можем
да го задържим десетина и повече секунди, без да предизвика
кашлица“,
пределно
ясен е лекарят.
„Вярно е, че (поне
на мен) лютото цял
живот ми помага в
сезона на вирусите“,
с усмивка споделя емпиричните си наблюдения известният учен.
Попитан дали опитът на Англия, Швеция и Холандия, където карантината
е само върху най-възрастните хора като
рискова група за вируса, а останалите продължават
живота
си без крути мерки,
той нарече това: „По
пътя на класическата епидемиология“.
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НОВИНИ

БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ФИЛМИ, КОНЦЕРТИ, ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ И КНИГИ ПРЕДОСТАВЯ РУСКОТО МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА ЗАРАДИ ЗАТВОРЕНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ В
РУСИЯ. В ПОРТАЛА CULTURE.RU СА КАЧЕНИ 2 500 СПЕКТАКЪЛА, 1500
ФИЛМА ОТ ЦЯЛ СВЯТ, 1600 КОНЦЕРТА, 1300 ЛЕКЦИИ ЗА КУЛТУРА
И 700 КНИГИ. МАТЕРИАЛИТЕ СА ДОСТЪПНИ БЕЗПЛАТНО ЗА ВСИЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В БЪЛГАРИЯ. СРЕД ФИЛМИТЕ ОТ РУСКОТО И
СВЕТОВНОТО КИНО ИМА КЛАСИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ТВОРБИ,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ В МНОЖЕСТВО ТЕМАТИЧНИ КАТЕГОРИИ. МОГАТ ДА
БЪДАТ ОТКРИТИ ПОВЕЧЕТО ОТ ФИЛМИТЕ НА ЧАРЛИ ЧАПЛИН ИЛИ
ДА СЕ ГЛЕДАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО НАЙ-ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ ЕКРАНИЗАЦИИ ПО РОМАНИ НА НАБОКОВ.

Заговорът срещу
Америка на Филип Рот
разказва историята на
паралелна реалност
в Америка. Какво би
станало ако Чарлз Линдберг беше спечелил
президентските избори
през 1940-та? Сюжетът
е разказан през призмата на едно еврейско семейство от Ню
Джързи, чиито членове
наблюдават и преживяват навлизането на
нацистките убеждения
и действия в страната
им. Романът оживява на
малкия екран в мини
сериал в шест епизода,
който ни запознава
със семейство Левин.
Поредицата умело
преплита
реплита човешките
ите истории в
една
дна Америка,
която
оято постепенно
о става все
по-опасна
о-опасна за
ивот. Загоживот.
ворът
орът срещу
мерика вече
Америка
е достъпен в
платформата
латформата
BO GO. В
HBO
ериала си
сериала
артнират
партнират
инона РайУинона
ър, Джон
дър,
уртуро,
Туртуро,
Морган
Спектър,
пектър,
Зоуи
оуи Казан
и Антъни Бойл.

Медиите в Нидерландия:
България спечели Евровизия
Едни от най-големите медии в Нидерландия, страната домакин
на отмененото 65-то
издание на Евровизия,
излязоха със заглавия: България спечели
Евровизия.
Публикациите в De Telegraaf
, RTL Nieuws, AD.nl,
Shownieuws, Ditjes &
Datjes, RTL Boulevard,
Tubantia и Welingelichte
Kringen посочват, че
преди крайното решение за изместване на
конкурса
Виктория,
която щеше да изпълни Tears Getting Sober
в Ротердам, е била големият фаворит за
победата. Все още
се очаква решение
за това дали участниците на Евровизия
р визия 2020
ро
ще
бъдат
допуснати да
представят
страните си в
Ротердам през
2021. Конкурсът се провежда всяка
година

Новият сериал на бТВ Съни
бийч също пострада от пандемията, която върлува по
света и у нас. Въпреки високия си рейтинг и положителните отзиви на зрителите,
продукцията излиза в карантина. Причината е промяна
в програмата на телевизията заради коронавируса.
От медията вече съобщиха,
че ще излъчват повече новини и специално съдържа-

ние около вируса и мерките
за безопасност. Въпреки че
поредицата с участието на
младите звезди Иво Аръков,
Явор Барахов, Бойко Кръстанов, Евелин Костова и Боряна Братоева се отлага само

Венета Райкова:
Вече съм безработна
без прекъсване от 1956
г. насам, което го прави една от най-дълго
съществуващите тв
програми в света. МуЧастното училище
Thomas’s Battersea, в
което ходят наследниците на Кейт Мидълтън и принц Уилям,
също е поставено под
карантина. Четиригодишната принцеса
Шарлот и шестгодишният принц Джордж,
заедно със своите
съученици, минават
на онлайн обучение,
за да не изостават с
уроците. Родителите
им могат да наблюдават учебната дейност
в платформата през
цялото време. Коронавирусът все пак
внесе големи промени

зикалната надпревара
събира пред екрана над
200 млн. зрители от
цял свят. На 28 март
Виктория планира своя

първи онлайн концерт
на живо от дома си в
София, с който прави
жест към феновете и
последователите си.

Царските наследници
минаха на онлайн обучение
в кралската фамилия,
колкото и кралица
Елизабет II да се противеше на отмяната на
ангажиментите си. Към

show@19min.bg

НОВИНИ

Временно
спират
излъчването
на Съни
Бийч

ГЛЕДАМЕ ЕМБЛЕМАТИЧНИ РУСКИ ФИЛМИ ОНЛАЙН

Заговорът
срещу Америка с
премиера в ефир

www.19min.bg

ШОУ
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момента тя е със съпруга си принц Филип
в замъка Уиндзор, а
много събития от графика й са отменени.

Телевизионната водеща Венета Райкова обяви, че заради епидемията на
коронавируса предаването Папараци
е спряно от ефир, което означава, че тя
остава без работа. „Поради извънредното положение в страната спира излъчването на Папараци. От днес съм безработна!“, пише в официалния си Facebook
блондинката. Заради десетките въпроси
под поста, Венета допълни съобщението
си със следния коментар: „Спират още
много предавания. И не само хората от
телевизията оставаме без работа, мисля че
вече ви става ясно какъв ще е резултата
от призива – стойте си вкъщи. От вируса
няма да умрем, но фирмите умират, ако
още не ви е ясно скъпи приятели“.

временно, феновете са доста разочаровани. Новината
предизвика стотици гневни
и тъжни реакции във Фейсбук страницата на продукцията. „Надяваме се тази
национална криза да премине
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бързо и още в първите топли
дни да се насладим на продължението на горещата история“, казаха от бТВ. Някои
почитатели на сериала пък
препоръчаха Съни бийч да се
излъчи направо през лятото.

>>СПЕЦИАЛНИЯТ ЕПИЗОД
НА ПРИЯТЕЛИ СЕ ОТЛОЖИ

Дългоочакваното завръщане на Приятели също бе осуетено от пандемията.
Снимките за специалния едночасов
епизод са били отложени. Камерите
трябваше да се завъртят след седмица,
но сега работата остава за май. Не е
ясно кога феновете отново ще могат да
видят любимците си Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Матю
Пери, Дейвид Шуимър и Мат Лебланк
в действие. Продукцията трябваше да
отбележи дебюта на стрийминг платформата на HBO – HBO Max. Неозаглавената
специална серия, която ще има свободна форма без сценарий, ще бъде заснета
на терена на Уорнър брос в Бърбанк
– Stage 24, където беше сниман сериалът. Очаква се Анистън и компания да
приберат най-малко по 2,5 млн. долара
на човек за специалния епизод.

Lord of the Rings In Concert
ще бъде през ноември

Мениджмънтът на Lord of the Rings In Concert и
Keen Acts взеха решение да насрочат нова дата
за събитието, което да се състои на 14 ноември в зала Арена Армеец, след утихването
на пика от вирусната пандемия. Спектакълът
представлява прожекция на филма Властелинът на пръстените: Завръщането на краля във
формат филм с музика на живо. Спектакълът
ще бъде представен на гигантски HD екран в
перфектна симбиоза с оригиналния, внушителен саундтрак, изпълнен от почти 300 души хор
и оркестър. Самият Питър Джаксън, режисьор
на поредицата, споделя, че това е най-близкият
възможен досег на зрителя с филма – най-зрелищното и интимно преживяване за феновете
на Властелина.
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ХОРОСКОП

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

Уверени и енергични Телците се
впускат в предизвикателствата,
които животът им предлага.
Добри перспективи за
професионална реализация пред
Близнаците. Скорпионите се
чувстват в страхотна форма за
делата, които им предстоят.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Сред обкръжението си
ще откриете
подходящите
хора, които заслужават
да бъдат включени в общ
проект с вас. И няма да
сгрешите, заедно ще постигнете бърз напредък.

Вземете ли
присърце
служебните
проблеми
ще постигнете бързо
издигане в служебната
йерархия. Много от вас
ще търсят компанията на
приятелите си.

Днес сте заети с
доста работа, но
това едва ли ще
попречи настроението Ви да е слънчево през
целия ден. Не е изключено да
се занимавате и с въпроси,
влизащи в компетенцията на
Ваш колега, но Вие се справяте забележително добре.

Ще си поставите
цел и ще я следвате до края. Така
ще постигнете
бърз напредък и ще останете доволни от себе си. Изградили сте си авторитет на
отговорен човек и това ще
ви донесе поръчки и нови
бизнес-взаимоотношения.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Уверени и енергични сте днес
и с желание
се впускате в
предизвикателствата,
които ви се предлагат.
Деловите ви ангажименти се развиват много
успешно и имате шанса
да си осигурите добро
предимство пред конкурентите си.

Възможно е
днес да ви се
наложи да се
заемете с нетрадиционна за вас дейност,
но това ви носи удоволствие и много нови
емоции. Бързо усвоявате
нови знания и съвсем
скоро ще се справяте
отлично със задълженията си.

Чувствате се в
страхотна форма
за делата, които
Ви предстоят.
В напрегнати моменти
проявявате завидно самообладание. Възможно е да
Ви поискат услуга, но найвероятно ще се наложи да
откажете.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Този ден ви
предлага добри
перспективи за
професионална
реализация. Не отбягвайте
съветите на вашите близки,
само вглъбяването ви не
е от полза. Помислете за
разширяване на контактите си, срещите с нови хора
ще се окажат благотворни.

Находчиво
решение на
притесняващ
ви въпрос и
последващи благоприятни развития. За някои
те имат отношение към
бизнеса, за други в обществената или професионалната сфера.

По свой начин
ще трансформирате енергията, която ви
се подава, така щото да
постигнете максимума от
работата си. Творческите
занимания ще ви подтикнат към разкриване на
нови заложби, каквито
имате в изобилие.

Близнаци

Дева

времето
Днес времето ще бъде
предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 0°,
а максималната 21°.
В София ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 1°,
а максималната 17°.
В Пловдив ще бъде слънчево.
Минималната температура ще бъде 5°, а
максималната 19°.
Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
5°, а максималната 16°.
В Бургас ще има променлива облачност.
Минималната температура ще бъде 3°,
а максималната 16°.
В Перник ще бъде предимно слънчево.
Минималната температура ще бъде 1°,
а максималната 19°.

Стрелец

Ще проявите
упорство и
давайки всичко
от себе си, ще
приключите навреме
с делова задача или
по-мащабен проект. С
много от изявите си днес
ще привлечете интереса
на хора от бизнеса и ще
получавате различни
предложения.

min: 2о max: 19о

min: 2о max: 18о

София

Велико Търново

min: 1о max: 17о

min: 2о max: 18о

Перник

Пловдив

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

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

Верни в предвижданията си,
ще постигнете
намеренията си,
влагайки всичко, което е
нужно за успеха ви днес.
Не омаловажавайте отношението на някого към
вас, добро или не, то може
да се окаже решаващо за
изхода на една ситуация.
Русе

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

ПЕЧАТ:

Риби

Видин

София 1000,

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

Варна

min: 5о max: 16о
Бургас

min: 3о max: 16о
min: 1о max: 19о

min: 5о max: 19о
Сандански

Кърджали

min: 0о max: 19о

min: 1о max: 16о

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

ВРЕМЕ

11

РУСИЯ РАЗШИФРОВА ГЕНОМА НА CO19 И ЩЕ БЪЛВА ТЕСТОВЕ С МИЛИОНИ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ИНСТИТУТ СМОРОДИНЦЕВ ПЪРВИ В РУСИЯ РАЗШИФРОВА ГЕНОМА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО С
НАУЧНО НАЗВАНИЕ SARS-COV-2, ПРИЧИНЯВАЩО ЗАБОЛЯВАНЕТО COVID-19. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ХИМИЦИТЕ ОТ МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ ЛОМОНОСОВ ОБЕЩАВАТ БЪРЗОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ТАЗИ БАЗА НА МИЛИОНИ ТЕСТОВЕ
ЗА ИНФЕКЦИЯТА. ЗАЩО ТОВА РАЗКРИТИЕ СЕ ПРАВИ, СЛЕД КАТО ГЕНОМЪТ БЕШЕ ИЗОЛИРАН ОЩЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 Г.?
ПРИЧИНАТА Е В ПОСТОЯННИТЕ МУТАЦИИ НА ВИРУСА, КОИТО ОТДАВНА СА 98 ПЪЛНИ И 75 ЧАСТИЧНИ И РАЗДЕЛЯНЕТО МУ НА
МИНИМУМ 2 ЩАМА, КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ РАЗНОВИДНОСТИ. ТЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ ПО ВИРУЛЕНТНОСТ – Т.Е. ЗАРАЗНОСТ,
И ЛЕТАЛНОСТ – Т.Е. СМЪРТНОСТ. ЗАТОВА Е ВАЖНО ДА СЕ СЛЕДИ И ДА СЕ ПОЗНАВА ОПАСНИЯ ПАТОГЕН В РЕАЛНО ВРЕМЕ.
ВАКСИНА ЗА ВИРУСА СЕ РАЗРАБОТВА В КАЗАН В РУСИЯ, В КИТАЙ ЗАВЪРШИХА УСПЕШНО ТЕСТОВЕТЕ ВЪРХУ ЖИВОТНИ И ОЩЕ
ДРУГИЯ МЕСЕЦ ЩЕ Е ГОТОВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В БОЛНИЦИТЕ ВАКСИНА, КАКВАТО Е НА ПЪТ ДА ПУСНЕ ОФИЦИАЛНО И САЩ,
А ДВЕТЕ СТРАНИ ОБЕЩАХА ДА СИ СЪТРУДНИЧАТ. НАДПРЕВАРАТА Е ОЖЕСТОЧЕНА, ПОНЕЖЕ, КОЙТО НАМЕРИ И ЗАПОЧНЕ ДА
РАБОТИ ПОБЕДНАТА ФОРМУЛА, ЩЕ ИМА ГАРАНТИРАНА НОБЕЛОВА НАГРАДА.

След рекорда по оздравели, до
седмица очакваме пик и спад на К19,
за Великден може и без карантина:
проф.д.мн. Силвио Брузаферро, шеф
на Висшия здравен институт, Италия

С

ряда беше рекорден ден по
оздравели след
коронавирус
в Италия – 1084 от
4025, над 25% от всички оздравели за повече от месец истерия.
Поканен като гост с
видеовръзка на Бруно
Веспа в най-гледаното
предаване на италианската телевизия РАИ 1
Порта а порта, професор-докторът на медицинските науки Силвио
Брузаферро даде да се
разбере, че е възможно идния вторник или
петък да бъде установено минаване на
пика на епидемията и
после падане на засега
устремената все още
нагоре линия на заболяването. Той е президент на Висшия здравен институт и е от
местния щаб по борба
с вируса, наричан доста по-културно и доста по-европейски на
Апенините „техническо-научен комитет“.
Напомняме, че в Китай 2 седмици, след
като оздравелите над-

минаха по брой новозаразените, бяха отбелязани само 39 появили
се случая в цялата огромна държава с 1,4
милиарда население – 3
пъти повече от Европа. И започнаха празници за победата. А
още 1 седмица по-късно
– само 1 е новият заразен в сряда.
Подобно на топексперта мнение изрази и
здравният министър
на Италия с име, кое-

то в превод означава
Надежда.
Господин
Сперанца даде „още
няколко дни“ на ръст
на заразените.
Попитан докога ще
трае карантината на
Ботуша – в момента
в Италия се очаква
да има удължаване до
Великден, който за
католиците е на 12
април, когато при нас
е Цветница, професор
Брузаферро не потвърди, но и не отрече.

Професорът даде и
официалните доказани
данни за заболяването,
които е добре да бъдат
прочетени, вместо да
се вярва на фейкове от
типа „една българка от
Италия съобщи“:
- 99,2% от леталните изходи са на хора
С корона, умиращи ОТ
поне 1 тежка патология (остри форми
на рак в напреднал
или нелечим стадий
или подобен етап на

диабет,
прекарани
трудни инфаркти и
инсулти и др.)
- 48,5 % от леталните случаи са на хора с
ПОНЕ 3 ТЕЖКИ ПАТОЛОГИИ
- 0,8 % са другите казуси
- Средно 80-годишни
са пациентите, които
почиват С коронавирус
- Повече от тях са
мъже,
отколкото
жени
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БФС: НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
КОМПЕНСАЦИИ - НЕ САМО
ЦСКА И ЛЕВСКИ СТРАДАТ, А
ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА

Българският фубтолен съюз
категорично отхвърли предложението на ЦСКА, родните
клубове да бъдат компенсирани
от централата.
„Не виждам възможност за
такова нещо. Цялата държава
в момента страда, не са само
Левски и ЦСКА. Става въпрос
за всички фирми - физически и
юридически лица, всеки страда
в такава ситуация. Не намирам
за уместно в такъв момент
да се искат обезщетения, от
който и да е. Няма откъде да се
вземат такива средства, няма
възможност. Нали разбирате, че
и БФС, който получава средства
от УЕФА и ФИФА, няма да ги
получи. Или поне в този размер,
в които са били. Тези средства
се формират от Шампионската
лига, от европейско и световно
първенство. Всички в момента
търпят загуби, всички по веригата. Не мисля, че сега, когато
трябва да сме дисциплинирани
и да направим всичко възможно
да се преборим с това бедствие,
е моментът да се говори за
пари и да си искат пари! „, каза
вицепрезидентът на БФС Атанас
Фурнаджиев пред Спортал.

СПОРТ
НОВИНИ

www.19min.bg

П

одновяването на
сезона в тениса се
отлага поне до 7
юни. Асоциацията
на професионалните тенисисти (АТР) и Женската тенис
асоциация (WTA) обявиха, че
спират всички турнири на
клей заради разпространението на коронавируса по света.
Първоначално надпреварите при мъжете бяха отложени до 27 април, а тези
при жените бяха спрени до
2 май.
„Сега е моментът да
действаме задружно. Предизвикателствата от пандемията за професионалния
тенис изискват по-голямо
сътрудничество от всички
в тенис общността, за да
може спортът да се движи колективно напред в най-добрия
интерес на играчите, турнирите и феновете“, се казва в
изявлението на двете организации.
Те уточниха, че ще обсъдят
възможността за промени в
календара за евентуално провеждане на част от отложените надпревари.
Във вторник организаторите на втория за годината
турнир от Големия шлем Ролан Гарос обявиха, че отлагат надпреварата за есента. Тя трябваше да започне
на 24 май, като след промяната ще се състои от 20
септември до 4 октомври.
Датите се припокриват с
турнира в София, като орга-

www.19min.bg
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Вкарването на журналисти в
затвора ще приключи властта
Тенисът
спира
до 7-и юни
Замразяват световната ранглиста,
Гришо остава 19-и в света
низаторите очакват решение
на АТР за евентуално пренасрочване.
Ранглистите при мъжете
и при жените ще бъдат замразени до подновяването на
сезона. Целта е тенисистите

да не бъдат ощетени заради
невъзможността да защитават точките, спечелени
между април и юни 2019 г. Так
Григор Димитров ще запази
19-ото си място в света поне
до началото на месец юни.

Днес е последният
шанс властта да промени предложеното с
извънредното положение вкарване в затвора за до 5 г. на онези,
които пускат фалшиви новини. Тя се тълкува от медийната гилдия като ясна заплаха
към журналистите,
при
афишираното
всяване на паника от
властта, която сама
често дава невярна
информация – 19 минути поне 4 пъти досега
хвана в крачка шефа
на щаба ген. Мутафчийски. Показателен
беше и случаят с показното нарушаване
на режима на извънредно положение от
страна на частната
болница Софиямед заради известен бизнесмен. Веднъж не се спазиха задължителните

правила за реакция при
наличие на случай на коронавирус и втори път
беше наложена 7 пъти
по-малка карантина от
задължителната. Цензурата върху информацията всъщност е
проблем, не е решение.
Дори в Русия за подобни провинения се

предвижда
административно глоба –
там отговорен орган
е
РосПотребНадзор
– тамошната Комисия
за защита на потребителите, Агенция по
храните, която играе
и ролята на Санитарна
инспекция в 1. В този
смисъл, пускането на

неверни ФБ съобщения
спокойно може да се
наказва при доказване
с глоби.
Освен режима на
санкции, важно е и кой
точно ще преценява
коя е истинска и коя
е фалшива новина.
Защото много често
самата власт дава

неверни данни. Например, няма как да е едновременно вярно, че
сме завършили февруари с 1,5 млрд. излишък,
а 2 седмици по-късно, без каквито и да
е официални харчове,
най-малко пък свързани с извънредното
положение, вече сме
отишли на 3,5 млрд. дефицит. Просто разликата е 5 млрд. лв.
И трябва да се знае,
че още в Библията
се говори по този повод с позната фигура:
„Който нож вади от
нож умира“ Метафора, че вкарването на
журналисти в затвора не води до победи, а
до крах на властите,
които предприемат подобни мерки. Никой не е
спечелил война с медиите и няма да има спечелена дори у нас.

Хората на арта и науката
живеят най-дълго, особено
наградените с Оскар и Нобел

ЛИВЪРПУЛ НЯМА ДА Е ШАМПИОН,
АКО ПЪРВЕНСТВОТО НЕ ЗАВЪРШИ
Ливърпул няма да спечели
титлата, ако сезонът във
Висшата лига не завърши.
За това намекна президентът на УЕФА Александер
Чеферин. Първенството в
Англия е спряно поне до
30 април и има съмнения как и дали ще бъде
завършено. Мърсисайдци
имат преднина от 25 точки пред втория Манчестър Сити и се изказаха
мнения, че титлата може да бъде присъдена на тима.
„Чух някои фалшиви новини, че УЕФА ще посъветва федерациите да
приключат местните шампионати сега и победители да бъдат тези,
които са на първо място. Мога да кажа, че това не е вярно. Целта ни
е да завършим първенствата и не сме препоръчвали нищо подобно“,
коментира Чеферин.
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Носителите на Оскар живеят
по-дълго от другите артисти,
а същото важи и за народните артисти на Съветския съюз
и Русия.Така са и Нобелистите, които изпреварват по
навъртени години академиците, те – професорите, но и
редовите учени се радват на
повече лета от средностатистическите граждани.
Това показват изследванията
на американските и руските
учени, проведени сред хора

на изкуството. Артглидията се
оказва значително по-дълголетна
от другите, като съперници могат
да й се намерят само в научната
гилдия.
В тях безспорните победители са
Нобелистите, които дори средно живеят повече от 90 години
на този свят за радост на цялата
ни цивилизация, а животите,
които прекъсват по-рано обикновено дължат това на други, не на
здравословни причини.
При изкуствата се оказва, че

музикантите, които свирят
класическа музика, както за
по-лесно наричаме симфоничната музика, която освен
класическа, бива още барокова,
от Романтизма и от модерните
времена, се оказват рекордьори сред колегите си, макар че и
другите жреци на деветте музи
и седемте арта не могат да се
оплачат от кратък живот.
Не само по абсолютните върхове
на знанието и изкуството е гарантирано дългожителство, доказва
цял филм на научно-популярния
канал 999, основан на въпросните изследвания.
При 40% население от висшисти, така наречената културна столица на Русия Санкт
Петербург има 3 г. по-висока

средна продължителност на
живота спрямо останалите
региони на най-голямата
страна в света.
Смята се, че тази позитивна
тенденция се дължи на заетостта на мозъка с благородна и творческа работа, която
го пази от всекидневния
стрес, гласи формулировката
на учените.
Без да са изследвали България,
тоталният срив на образованието, науката и културата през
последните 30 г. показва ясна
връзка с най-високата ни смъртност в света. А дълголетността
на академиците в БАН наистина
е далеч над средната продължителност на живота дори в нашата
родина.

МАЛКИ
ОБЯВИ
РАЗНИ
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
05.00 Какво ще се случи 2 документална поредица/п/
05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов кампания
на Народен театър„Иван Вазов“
с медийната подкрепа на БНТ
12.35 Тайните светове документална
поредица /6,последен епизод/
13.30 Ние, долуподписаните документален филм /България, 2000г./,
2 част, режисьор Андрей
Алтъпармаков
14.00 Малки истории
15.00 Светът на жестовете специализирано предаване за хора с
увреден слух
15.15 Обзор УЕФА„Лига Европа“
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Моят плейлист музикално-развлекателно предаване /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов кампания
на Народен театър„Иван Вазов“
с медийната подкрепа на БНТ
19.10 Корпорация„Приключения“ тв
филм /15 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Препрочитаме Вазов кампания
на Народен театър„Иван Вазов“
с медийната подкрепа на БНТ
23.35 Скривалището игрален филм /
Франция, 2011г./, режисьор
Аким Искер, в ролите: Жалил
Насири, Жил Беломи, Асен Тити,
Гийом Вердие, Самира Лашаб,
Жан-Франсоа Кере и др.
01.05 Култура.БГ /п/
02.05 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
03.05 Корпорация„Приключения“ тв
филм /15 епизод/п/
03.50 Днес и утре
04.15 Още от деня /п/

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

www.19min.bg
tv@19min.bg

ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.17
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.37
15.00 Премиера:„Шест сестри“ сериал, с.7 еп.96
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.7 еп.12
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.14
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера:„Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.49
21.00 Премиера:„Съни бийч“ - сериал,
еп.5
22.00 „Шоуто на Николаос Цитиридис“
- вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Смъртоносно оръжие“ - сериал,
с.2 еп.13
00.30 „Спасители в планината“ /п./ сериал, с.7 еп.12
01.30 „Домашен арест“ - сериал,
с.4 еп.7
02.00 „Преди обед“ /п./
04.10 „Втори шанс“ - сериал, еп.76
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 „All inclusive“ (премиера) сериен филм
22.00 „Съдби на кръстопът“ - предаване на NOVA
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
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 1
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 „Операция Дъмбо Дроп“ приключенски екшън с уч. на
Дани Глоувър, Рей Лиота, Денис
Лиъри, Корин Немек, Маршал
Бел и др.
19.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2
21.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 3, 2
епизода
22.00 „В името на краля 2“ - приключенски екшън с уч. на Долф
Лундгрен, Локлин Мънро,
Наташа Малте и др.
00.00 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 4 /п/
01.00 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 1 /п/
07.00 „Моят ангел пазител“ - романтична драма с уч. на Алиса
Милано, Стокард Чанинг, Иван
Сергей, Ерик Уинтър, Кристин
Бут и др.
08.50 „Коледен танц“ - романтичен
филм с уч. на Катя Андрю
Маккарти, Мишел Нолдън,
Стефани Ан Милс и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2
12.00 „Надпревара“ - драма с уч. на
Стивън Джеймс, Джейсън
Съдейкис, Джеръми Айрънс,
Уилям Хърт, Карис ван Хоутен,
Шанис Бантън и др. /п/
14.45 „В кадър“
15.30 „Пределна скорост“ - екшън с уч.
на Чарли Шийн, Настася Кински,
Джеймс Гандолфини, Кристофър
Макдоналд, Гари Бълок и др. /п/
17.30 „Около света за 80 дни“ приключенски филм с уч. на
Джеки Чан, Стив Кууган, Джим
Броудбент, Робър Файфи, Сесил
Де Франс, Юън Бремнър и
др. /п/
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10
21.00 „Призрака и Мрака“ - трилър
с уч. на Майкъл Дъглас, Вал
Килмър, Том Уилкинсън, Емили
Мортимър, Бърнард Хил и др.
23.15 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10 /п/
00.15 „Ръка за милиони“ - драма с уч.
на Джон Хам, Алън Аркин, Бил
Пакстън, Асиф Мандви и др.
и др. /п/
FOX
05.15 Агентите на ЩИТ, еп. 20
06.00 Последният човек на Земята,
еп. 18
06.20 Психаротерапия, еп. 15
06.40 Психаротерапия, еп. 16
07.05 Хавай 5-0, еп. 20
08.00 Магнум, еп. 10
08.55 Престъпления от класа, еп. 9
09.50 Кости, еп. 24
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
11.35 911, еп. 8
12.35 Империя, еп. 9
13.30 Кръв и съкровища, еп. 8
14.25 Касъл, еп. 15
15.15 Престъпления от класа, еп. 10
16.10 Магнум, еп. 11
17.10 Кости, еп. 1
18.05 Психаротерапия, еп. 17
18.35 Психаротерапия, еп. 18
19.00 Хавай 5-0, еп. 21
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 9
21.00 911, еп. 9

22.00 Играта - игрален филм
00.45 Хавай 5-0, еп. 21
01.40 Агентите на ЩИТ, еп. 20
02.30 Демоните на Да Винчи, еп. 8
03.20 Легион, еп. 2
04.05 Кости, еп. 1
04.50 Последният човек на Земята, еп. 18
bTV Cinema
06.00 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.7, 8
08.00 „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.
09.45 Телепазар
10.00 Премиера: „Ривърдейл“ - сериал,
с.3 еп.9, 10
12.00 Телепазар
12.15 „Принцът и аз 3: Кралски меден
месец“ - комедия, семеен,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор Катрин Кирън, в
ролите: Кам Хескин, Крис Гиър,
Адам Кроусдел, Джонатан
Фърт и др.
14.00 „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 ДебнъмКери и др.
15.45 „Човекът, който не беше
там“ - криминален, драма
(САЩ, Великобритания, 2001),
режисьор Джоуел Коен, в
ролите: Били Боб Торнтън,
Франсис Макдорманд, Майкъл
Бадалучо, Джеймс Гандолфини,
Скарлет Йохансон, Тони Шалуб
и др.
18.15 Телепазар
18.30 „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+]
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Бързи и яростни 5: Удар в
Рио“ - екшън, трилър (САЩ,
2011), режисьор Джъстин
Лин, в ролите: Вин Дизел, Пол
Уокър, Джордана Брустър,
Тайрийз Гибсън, Лудакрис, Мат
Шълц, Сунг Канг, Гал Гадот, Тего
Калдерон, Дон Омар, Дуейн
Джонсън, Жоаким де Алмейда,
Елса Патаки и др.
23.30 „Седем“ - криминален, психотрилър (САЩ, 1995), режисьор
Дейвид Финчър, в ролите: Брад
Пит, Морган Фрийман, Кевин
Спейси, Гуинет Полтроу, Ричард
Раундтрий и др. [14+]
02.00 „Статус подновен“ - фентъзи,
романтичен, комедия (Канада,
САЩ, Китай, 2018), режисьор
Скот Спиър, в ролите: Рос Линч,
Оливия Холт, Харви Гилен,
Кортни Ийтън и др.
04.15 „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 ДебнъмКери и др.
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 Лудостта на принц Чарлз - филм
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11:30 Ези-тура: Шопинг – поредица за
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 Операция История – предаване с
Росен Петров /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 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов /п./
02:00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04:30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
05:30 Новините ON AIR /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 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 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 Смарт час с Живка Попатанасова
/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 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Цитати на седмицата /п./

Водоравно: Каланетика. Хипопотам. Каварадоси. Ран. Ре. Вино. Авита. Ватанен. Лак. Ро. Ара. Хакери. Им. Сарос. Нота. Ераз. Сап. Момини тъги.
Авирон. Нен. Тонер. Но. Олег. Масив. Рев. Лори. Фар. Ра. Дни и вечери. Отрицание. Аванс. Манш.
Отвесно: Семафор. Захари Бахаров. Леонов. Ливан. Карамитер. Ита. Капанов. Козирог. Фирн. Нор. Арес. Нон. Лавис. Сепаратор. Синеморец. Тодева.
Инат. Рар. Чам. Мито. Ина. Опън. Сирена. Каситерит. Гени. Арин. Ками. Ана Маринова. Иеш.
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ПОД КАРАНТИНА

Бате Гошо:
Открих по какво си приличат
правителството
и Ивайло Пенчев:
Действат преди да мислят!
А пък Марешки говори преди
да мисли...
Еленко Божков
Как кризата сложи
едни маски, а други
свали – безвъзвратно
Кармелита Тонева
:) :P :D
У нас положението с
Covid-19 е най-зле!
Вирусът е мутирал
жестоко и освен на
хора, налита и на
пари. Изял е 5 милиарда от бюджета!
:) :P :D
Всяка сутрин се
събуждам с ген.
Мутафчийски, вече го
чувствам като съквартирант...
:) :P :D
В днешно време е
по-безопасно да си
гризеш ноктите на
краката, отколкото
на ръцете!
:) :P :D
Днес отворих гарде-

>>СУДОКУ
лесно
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роба, за да си припомня как изглеждаха
дрехите ми за навън
:) :P :D
Ако правите секс
около 21:00 часа, да
знаете че бурните
аплодисменти не са
за Вас!!!
:) :P :D
Във фейсбук е пълно
със статуси, вместо
със селфита... това е,
защото салоните за
красота не работят!!!
:) :P :D
Горкото куче каталяса... Цялата фамилия се изреди да го
разхожда
:) :P :D
От толкова миене на ръцете... си
изтърках линията на
живота
:) :P :D

,

8 – годишният ми син
тича като луд в коридора... Каза, че имали
физическо възпитание
от онлайн училището
:) :P :D
Народ, който си бие
лекарите, а по време
на криза им ръко-

умерено

пляска... Не може да
бъде унищожен!!!
:) :P :D
След още 2 седмици
Слави ще регистрира
партия: Нема такава
карантина
:) :P :D
Ден 266 от коронаис-

терията:
Пада арката на Александровската болница.
Ивайло Пенчев предлага да я възстанови, но
само негови служители
ще могат да рисуват
графити по нея.
:) :P :D

трудно
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