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Свинският грип заличи 4000
у нас за месец: проф. Хинков
>>ПРЕЗ 2009 Г. НЕ Е ИМАЛО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ПО-КРИТИЧНА СТАТИСТИКА
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ВОДАТА НА ПЕРНИК

Така изглежда язовир Студена, когато снеготопенето е най-голямо и водните басейни се пълнят в най-голяма степен. За съжаление, той отново е почти празен... В
същото време струващият вече 27 млн. лв. водопровод, който трябваше да докара вода в Перник отново аварира. През миналата седмица също имаше проблем с
Пернишки поток, който бе лансиран от премиера преди повече от 2 месеца, като обещанията му бяха да бъде готов за месец.
Още по темата - на стр.6

3 дни 0 нови новозаразени в Китай,
943 оздравяха в Италия

Изобретателни испанци извеждат на
разходка кози и птичета, за да излязат

COVID - 19 затвори 1 млрд. души
по домовете им

В Пекин тестват върху доброволци ваксина
срещу коронавируса

76% от българите не се страхуват от
пандемията

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Свинският грип заличи 4000
у нас за месец: проф. Хинков

„През
пролетта
на 2009 г., в България
загинаха 4000 човека
само за един месец”,
припомни в ефира на
БНТ проф. Олег Хинков, реаниматор и
бивш зам.-министър
на здравеопазването.
Той визира обстановката около епидемията от свински
грип през 2008-2009 г.
„За огромно съжаление, загиналите бяха
предимно млади хора
- най-вече родилки и
бременни жени. Ние
реаниматорите, работихме в условия,
близки до сегашните,
но тогава нямаше извънредно положение“,
подчерта той. По
неизвестни причини
интервюто с проф.
Хинков беше почти
веднага заличено от
страницата на националната телевизия.
Екс зам.-министърът даде негативна
оценка на мерките,
които сега предвижда
оперативният
щаб

През 2009 г. не е имало извънредно
положение при по-критична статистика
по борба с коронавируса. „Изключително
важно е да се разбере
какво казвам, а не да
се съгласяват с мен”,
подчерта проф. Хинков. По думите му,
предложението да се
закупят ударно голям брой респираторни апарати, само ще
доведе до голям брой
смърт на пациентите. ”Апаратите са
само малка част от

всичко. Имаме нужда
от цели отделения
за интензивно лечение”, категоричен е
той. „Необходима е
специфична болнична
територия, която
няма в обикновените клиники”, подчерта експертът.
„Никой не знае и
колко е точният брой
на респираторите в
България, за които се
говори толкова мно-

>>БЕЗ ПЛАН ЗА КРИЗИ ЗА 11 Г. ГЕРБ
В продължение на 11
години на власт ГЕРБ няма
разписан план какво се
прави по време на кризи.
Видяхме и в какво състояние е Държавният резерв.
Действащият Закон за защита бедствия от началото на века (с допълнения
от различни години) и е
единственият документ,
който съществува. В него
обаче има само насоки
и е него няма конкретни указания за работа и
разпределение на ролите.
В резултат на това се
стига до положение, при

което няма вирусолог
в щаб по вируси. Единственият спец, до когото
се допитва шефът на
оперативния орган ген.
Венцислав Мутафчийски е инфекционистът
от ВМА доц. Райничка
Михайлова , която само
преди месец и половина
заяви, че „коронавирусът няма да дойде в България”. Преди 2 м. главният здравен инспектор
Ангел Кунчев, който е част
от щаба също успокои, че
няма опасност Covid-19 да
стигне до нашата страна.

го. Знаете ли колко
такива има, които
стоят завити с чаршафи и не се ползват”, попита риторично професорът.
Хинков посочи, че у
нас има силен недостиг на самите медицински специалисти,
които са другият
ключов
компонент.
„Липсват анестеолози, а повече от половината от налични-

те нямат понятие
от работа в реанимация”, посочи той.
Експертът
определи, като абсурдно
предложението
на ген. Венцислав
Мутафчисйки
„медиците да бъдат
преквалифизирани
в рематолози за 2-3
дни”. „За обучението
им трябват години”,
категоричен е проф.
Хинков.
Напомняме, че същевременно
между
2000 и 3000 души всяка година у нас си
отиват от пневмония след усложнение
от грипни заболявания. Между 150 хил.
и 1 млн. на година се
разболяват от простудни и респираторни болести у нас.
Всяка година в България се обявява грипна епидемия, която
изисква над 100 хил.
болни. При 400 хил. заразени за 1 г., по 15 загиват по време епидемията от „обикновен”
грип.

Не сме искали затваряне на паркове
и пенсионери: Бг Лекарски Съюз
„Д-р Асен Мeджeдиeв e дeйcтвaл
oт cвoe имe и УC нa БЛC нe e
приeмaл дeклaрaция за извънрeднoтo пoлoжeниe”, cтaнa
яcнo oт дeклaрaция нa зaм.-шефа
нa cтoличнaтa кoлeгия нa БЛС
д-р Гeoрги Миндoв. Той e и шеф
нa cтoличнaтa oргaнизaция нa
oбщoпрaктикувaщитe лeкaри.
Напомняме, че пo-рaнo Мeджeдиeв рaзпрocтрaни oт имeтo нa
БЛC текст, чe лекари нacтoявaт дa
ce дaдaт извънрeдни прaвoмoщия нa МВР и нa Глaвния прoкурoр, хoрaтa дa бъдaт зaдължe-

ни дa нe нaпуcкaт дoмoвeтe cи, a
нa cтoличaни дa бъдe зaбрaнeнo
дa нaпуcкaт прeдeлитe нa грaдa.
Което бе използвано от властта!
Лекарите, до които се допита 19’
също са против подобни мерки.
Oкaзвa ce, чe тoвa иcкaнe е билo
само личнo мнeниe нa д-р Мeджeдиeв. БЛC нe caмo нe e приeмaл
тaкaвa дeклaрaция, нo въпрocът
изoбщo нe e бил oбcъждaн, което
може да бъде инкриминирано
като „фалшива новина” според
поправките около извънредното
положение.
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Радев с вето заради
свободата на словото

П

резидентът Румен
Радев налага вето
върху част от
разпоредбите на закона
за извънредното положение, внесен от ГЕРБ и
одобрен от НС миналия
петък. „Това е атака срещу свободата на словото, под борба със спекулата има мерки, които
ще вдигнат цените на
горивата при зададената в закона база, липсва
подкрепа за засегнатите
от икономическите последици от пандемията”,
обяви президентът в
ивънредно изявление.
Държавният глава
предупреди, че законът може да се превърне в "прелюдия
към безконтролно упражняване на властта",
тъй като управляващите се опитвали да
компенсират с ограничения всички недъзи и
дефицити в работата
на държавните институции срещу епидемията.
"Законът атакува последните остатъци от
свободата на словото.
Няма дефиниция за

НС не даде отсрочка за
кредитите
НСотхвърли предложението
на ВМРО до края на извънредното положение да спрат да
текат сроковете на дължимите
вноски по кредитите на физическите лица. Припомянме,
че идеята на Воеводите бе
вноските да останат дължими,
но да не се отчитат наказателни лихви по тях за закъснения
и банките да не предприемат
никакви юридически стъпки за
събирането им. Напомняме
също, че въпреки кризата,
от 1 април депутатските
заплати се вдигат.

Застрашено е
всяко неудобно
свободомислие,
алармира
държавният
глава
невярна информация.
За това пък българите
ги грозят тежки глоби
и затвор. Експертите,
журналистите и гражданите ще бъдат принудени да си налагат
автоцензура, и то в условията на динамична
промяна на разбирането ни за пандемията
и за необходимостта
от алтернативни позиции. Тази норма може
да бъде употребена
за интерпретиране на
всяко неудобно свободомислие. По-важно
– това ограничение остава и след изтичането
на извънредното по-

ложение", заяви Радев
в словото си.
Напомняме, че президентът визира санкциите за борба с фалшивите
новини, за които настоя
главният
прокурор
Иван Гешев. Управляващите планират и след
края на извънредното
положение да продължи правилото за 5 г. за
фалшива новина, но без
дори да дават ясна дефиниция за това. В същото
време дори и шефът
на оперативния щаб ге.
Венцислав Мутафчийски
пусна поне 4 фалшиви
новини в ефир.
Другият основен мо-

КОМПЕНСИРАТ БЕЗСИЛИЕТО СИ
СЪС СИЛОВИ МЕРКИ: НИНОВА
„Резервите на президента
към Закона за мерки по
време на извънредно
положение са основателни”, заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова.
Коментарът й е във връзка
с наложеното вето от
президента Румен Радев.
„Аргументите му повтарят
нашите аргументи, изразени в НС, при обсъждането
и гласуването”, подчерта
соцлидерът. „
„Многократно настоявахме правителството
да представи план за

социално-икономически мерки в подкрепа на
засегнатите от кризата,
така както направиха
редица европейски
правителства. Това не
се случи в закона. Нещо
повече - поискахме
актуализация на бюджета с ясно разписани
средства за подпомагане на домакинствата.
И това наше предложение беше отхвърлено.
Противопоставихме
се на крайните мерки,
засягащи свободата на

тив за съпротивата на
Радев е, че не се обръща внимание на
социално-икономическите
последици
от пандемията. "Гладът ще надделее над
страха и последствията рискуват да бъдат
разрушителни. Правителството следва неотложно да преразгледа
своята политика спрямо най-пострадалите и
засегнатите", заяви президентът.
„Нека не забравяме, че имаме бъдеще
и след извънредното
положение", завърши
словото си Радев.
изразяване и налагане
на цензура. Гласувахме
против текста, с който се
наложи ограничаване
на свободата на словото.
Не подкрепихме и
възлагане на изрични
правомощия на армията
в закона. Тя може да се
включи и по сега действащия закон, без да и се
дават извънредни права”,
припомни Нинова.
„Правителството компенсира безсилието си да се
справи с кризата и хаоса,
който създаде с прекомерно увеличение на силовите мерки„, заключи тя.
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ВРАГ НА МУТАФЧИЙСКИ ОГЛАВИ
КОРОНАЩАБ №2
ПО ЖЕЛАНИЕ
НА ПРЕМИЕРА

Заради пандемията от COVID-19 се
сформира медицински експертен съвет,
стана ясно от думите
на премиера Бойко
Борисов. Вторият щаб
ще бъде оглавен от
проф. Коста Костов,
който е специалист
по белодробни болести в Св. Анна и е
личен враг на шефа
на ВМА ген. Венцислав Мутафчийски. Целта на новия
орган е да следи
научните публикации
и добрите практики
по света в борбата с
коронавируса. .
Борисов нарече
новия медицински
съвет "допълнителен
мозъчен тръст", който
трябва да помага на
правителството с
научни гаранции за
какво да се отпускат
средства.

>>ББ СПРЯ
ХИНИНА, СЕГА
ГО ПУСКА
Заради разпространението на коронавируса
МЗ забрани износът на
лекарства на хининова
основа. Българските
фирми вече имат готовност да произвеждат
медикаменти, използвани срещу COVID-19.
Причината е, че
антималарийното
лекарство Хлороквин
има положителен
ефект при пациенти с
коронавирус. Припомняме, че през 2012 г.
кабинетът Борисов
1 забрани хинина у
нас, за да обслужи
Франция, който сега
трябва да връщаме
в родните аптеки, но
не спря производството му за други
страни.
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55 ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШАВАНЕ НА КАРАНТИНАТА В СТРАНАТА
55 досъдебни производства са образувани срещу лица за нарушаване на карантината за коронавируса в страната. Това съобщи
шефът на Главна дирекция Национална полиция (ГДНП) главен комисар Христо Терзийски.
По негови данни има образувани и немалко производства по отношение на разпространение на невярна информация, свързана
със здравето на гражданите. Явно по невлезлия в сила нов закон за извънредното положение, което е правен абсурд. Той
не съобщи защо се рискува здравето на хората с необезопасеността на полицаите по КПП-тата. Те не спазваха изискванията.
Христо Терзийски посочи още, че продължава изграждането на КПП-та в страната и напомни, че в момента полицаите информират хората, за това, че движението трябва да бъде само по неотложност. На входовете на София в неделя се образуваха километрични задръствания, което изнерви шофьорите. Униформените служители пък проверяваха десетки лични документи с едни и
същи предпазни средства, което пък създава рискове от още по-голямо разпространение на COVID – 19.

Данаил Кирилов иска от
Европа ограничаване на права
на хората
Законът за извънредното
положение е срещу
гражданите, а не срещу
вируса: Николай Хаджигенов
България ще поиска временна дерогация на Европейската конвенция за защита
правата на човека и основните свободи до края на извънредното положение. Това
стана ясно от думите на
министъра на правосъдието
Данаил Кирилов пред бТВ.
„Възможно е при извънредно положение да имаме
известно нарушаване на
неосновните права на личността. По тази причина
още вчера съм подписал нотификационно писмо, което
да бъде изпратено чрез министъра на външните работи до Европейския съд по
правата на човека, защото
има такава процедура. Тя е
за временна дерогация, при
извънредно положение, за да
обосновем пред ЕСПЧ какви
действия сме предприели.
Съответно последиците са,
че в този случай голяма част
от жалбите на лица, които
твърдят, че са засегнати,
няма да бъдат допуснати и
разгледани“, заяви Кирилов.
По-късно пред народните
представители правосъдният министър потвърди за изпратеното писмо като добави: „Процедурата е разписана
в конвенцията и тя се използ-

ва от множество европейски
държави. Не мога да ви дам
точна статистика, не мога
да кажа кои сме поред, но
всички държави членки ще направят такава нотификация
с оглед предприетите мерки“.
В Европейската конвенция
за правата на човека (ЕКПЧ)
според член 15 съществува
възможност в случаи на война
или друга извънредна ситуация, която застрашава живота на нацията да има дерогация на някои права, ясно
обяснено е и кои не могат да
бъдат ограничавани. Така че
като хипотеза няма съмнение, че държавите членки на
Съвета на Европа имат формално основание да обявят
такава дерогация.
„В момента обаче е абсолютно неясно какво точно е
поискала България, защото
то не е обявено. Прегледах
сайта на министерство на
правосъдието и не открих
нищо по темата - не можем да видим тази нотификация, за която говори

министър Данаил Кирилов.
Това, че не е публикувана
нотификацията може да се
разглежда и като неизпъл-

нение на чл. 14 от Закона за
достъп до обществена информация, защото тя е от
голям обществен интерес”,
коментира пред Дневник адвокат Александър Кашъмов,
който е ръководител на правния екип на Програма Достъп
до информация.
„Абсурд е да обявяваш, че
предприемаш реални действия за конвенцията в интервю. За какво се отнася тази
дерогация, какво визира като
основание - закона за извънредното положение, или към
заповедите на министъра на
здравеопазването”, добави Кашъмов.
Адвокат Николай Хаджигенов пък сподели пред Сашо
Диков, че Законът за извънредното положение у нас е насочен срещу гражданите, а не
срещу вируса.

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА С ПРЕДИМСТВО
НА СТОЛИЧНИТЕ ПАЗАРИ
От днес възрастните
хора и пенсионерите
ще получават предимство на опашките пред
масите и павилионите
на пазара. Благородната инициатива поде
ръководството на
Пазари Изток ЕАД.
Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка дружеството организира всеки ден между 12:00 и 14:00 часа хората на
възраст над 60 години да минават с предимство на опашките пред
пазарните обекти. Става въпрос за тържищата: пазар Слатина,
пазар Ситняково, пазар Римската стена, пазар Сребърна,
пазар Блок 58 в Студентски град, Търговски комплекс Подход
към ТУ, пазар Париж и пазарите в Драгалевци, Симеоново,
Павлово. Мярката е взета с цел опазване здравето и живота на
най-застрашената от "Коронавируса" група хора. „Призоваваме
всеки да бъде по-толерантен към възрастните хора около себе
си", обясни решението си изпълнителния директор на Пазари
Изток ЕАД Даниела Стойнева. От дружеството допълват, че на
пазарите им са взети всички необходими мерки за превенция на
разпространението на COVID-19. Пазарните площадки се дезинфекцират регулярно с одобрени от МЗ препарати.
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покойната
БНБ за първи
път изригна
мощно срещу
неадекватните
икономически мерки
на
правителството и парламента
в нарочна позиция.
Централната банка
призовава
за
"въздържане
от
предложения за административни
и
законодателни решения, които могат
да имат разрушително въздействие
върху финансовата
система на държавата".
Напомняме, че за
същото апелира и
президентът с ветото си. Няма реални
грижи за гражданите
и фирмите. Те нямат
и резерви за справяне
при наложеното спиране на икономиката
ни, базирана над 2/3
на услугите, за компенсирането или поне
отлагането на удара
върху тях, каквито
се приемат във всички държави по целия
свят. Заплашени са с
разпадане и огромните дистрибуторски
вериги, благодарение
на които работят не
само търговията, но
и селското стопанство, хранителната
индустрия, туризма,
транспорта и т.н. А
властта рискува да
ги детонира, поради
недалновидност и непознаване на реалните икономически процеси по света и у нас.
Освен това, БНБ
прилага пакет от
мерки за 9, 3 млрд. лв.
във връзка с пандемията от COVID 19,
съобщи централната
банка.
Мерките целят
едновременно запазването на устойчивостта на бан-

БНБ разсипа
от критика
властта за
икономическите
“мерки”, налага
свои адекватни
ковата система и
засилване на нейната
гъвкавост за намаляване на негативните

ефекти от ограниченията за гражданите
и фирмите.
Основните мерки са

насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността
на банките и включват:

5

капитализиране
на цялата печалба в
банковата система
в размер на 1.6 млрд.
лв. Това означава
търговските банки
да не разпределят дивиденти от печалбата си.
- отменяне на предвидените за 2020 г. и
2021 г. увеличения на
антицикличния капиталов буфер с ефект
от 0.7 млрд. лв. Тези
средства ще останат
в търговските банки,
вместо да влизат като
буфер в резерва на БНБ.
- увеличаване на
ликвидността
на
банковата система
със 7 млрд. лв. чрез
намаляване на чуждестранни експозиции на търговските
банки.
Наред с това, БНБ
прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране
на валутния борд, паричното обращение,
платежните системи
и банковия надзор.
От
централната
банка уверяват, че
следят внимателно
ситуацията и имат
пълна готовност да
предприемат допълнителни мерки, ако
се наложи.
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ОБРЕКОХА НА ГИБЕЛ ОНКОБОЛНИ ЗАРАДИ ДОМУСЧИЕВ, ЩАБЪТ ПАСУВА
ЗАРАДИ БЕЗОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ШЕФА НА КРИБ КИРИЛ
ДОМУСЧИЕВ, КОЙТО НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖА ОТ СКИ ВАКАНЦИЯ В ТВЪРДЕ
ЗАСЕГНАТА ОТ КОРОНАВИРУСА
ФРАНЦИЯ И НЕЙНИЯ МИЛИАРДЕРСКИ КУРОРТ КУРШЕВЕЛ, ДНИ НАРЕД
ОНКОБОЛНИ ПАЦИЕНТИ НЯМАХА
ДОСТЪП ДО СТОЛИЧНАТА БОЛНИЦА СОФИЯМЕД ЗА ХИМИОТЕРАПИЯ,
ПРЕДАДЕ БНР. БОЛНИЦАТА Е ЗАТВОРЕНА, А ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ ВЪТРЕ СА ПОСТАВЕНИ ПОД
КАРАНТИНА, ЗАРАДИ НЕСПАЗВАНЕТО НА РЕЖИМА НА ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
ИНСТРУКЦИИ В КОЯ БОЛНИЦА Е

ДЛЪЖЕН ДА ОТИДЕ БЪЛГАРСКИЯТ
ГРАЖДАНИН, КОГАТО Е ЗАРАЗЕН,
КОИТО ЯВНО НЕ ВАЖАТ ЗА ДОМУСЧИЕВ. ТОЙ ДОРИ НЕ БЕ И САНКЦИОНИРАН ЗАРАДИ ТОВА. ПАЦИЕНТИ
СИГНАЛИЗИРАХА ХОРИЗОНТ, ЧЕ СЕ
НАЛАГА ДА СПРАТ ТЕРАПИЯТА СИ.
36-ГОДИШЕН ПАЦИЕНТ С ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ В ЧЕТВЪРТИ
СТАДИЙ – ПОСЛЕДЕН, НА КОГОТО
ТОВА ЗАБАВЯНЕ ПОЧТИ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СТРУВА ЖИВОТА, В ПЕТЪК
Е ТРЯБВАЛО ДА ПРОВЕДЕ ХИМИОТЕРАПИЯТА СИ, НО БИЛ ВЪРНАТ БЕЗ
НИКАКВО ОБЯСНЕНИЕ, РАЗКАЗА
РАЗТРЕВОЖЕНАТА МУ МАЙКА. В
СЪЩАТА СИТУАЦИЯ СА ОЩЕ ДЕСЕТ-

КИ ОНКОБОЛНИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО
СЕ ПРИТЕСНЯВАТ КАК ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛЕЧЕНИЕТО ИМ, ТЪЙ КАТО
СОФИЯМЕД НЯМА ДА БЪДЕ ОТВОРЕНА СКОРО. РЪКОВОДИТЕЛЯТ
НА ОПЕРАТИВНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ
ПРОФ. ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ ЗАЯВИ: „ТАМ Е УСТАНОВЕНО
И ВТОРО ОГНИЩЕ С ДОКТОР ВЪВ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ДОКАТО НЕ СЕ
ИЗЯСНИ СИТУАЦИЯТА, НЯМА ДА
ИМА ДОСТЪП ЗА ДРУГИ ПАЦИЕНТИ.
НЕ Е ЯСНО КЪДЕ И КОГА ОНКОБОЛНИТЕ ПАЦИЕНТИ НА СОФИЯМЕД ЩЕ
МОГАТ ДА ПРОВЕДАТ ХИМИОТЕРАПИЯТА СИ. ЩАБЪТ НЯМА ВРЕМЕ ЗА
ТЯХ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ!!!

В пандемия: Студена празен,
Пернишки поток пак бомбира

„С бързи темпове се пълни язовир Студена“, бодро
заяви властта и това, както се вижда от неделните
снимки на 19 минути е нагла лъжа, достойна за 5 години затвор по Закона за
извънредното положение
и 50 000 лв. отгоре. Каква е
връзката с коронвируса ли?
Няма нищо по-уместно от
това човек да казва на хора
без вода да си мият 20 пъти
на ден ръцете.
Кое е най-лошото? В мо-

мента е пикът на снеготопенето и щом сега вода
няма, какво ще очаква перничаните – нещастните
100 000 души, които живеят в най-близкия до европейската столица София
областен град на България?
Какъв ред епидемии?
Още повече, както специалистите предупредиха още
преди първата му копка,
гениалното инженерно съоръжение Пернишки поток,
което вместо 5 милиона, из-

лиза на данъкоплатците над
27 милиона лева не издържа
на напора. И за втори път
бомбира в петък. Което

спецовете очакваха, защото тръбата се прави без
план, без проект, без замервания, без ОВОС и без закон,
макар да бе почната преди
извънредното положение.
За да се откраднат поне 20
милиона към досега свитите 25 млн. лв. от неосъществения ремонт на язовира
и ВиК мрежата в Перник от
общо 32 млн., 14 млн. от източена към Стомана и ТЕЦа и Топлофикацията на Ковачки вода, още 14 млн.лв. от
източената заради ненаправения ремонт, доказана с документи в разследване на В.
Ахчиева и т.н.
За протокола, днес е 64ият ден от реализацията
на 13-км тръба. В Китай за
10 направиха модерна болница с целия хайтек вътре
в нея, за 6 дни – мощен завод за медицински маски.

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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Удивително е, но човекът, който излекува Китай от коронавируса,
а преди това - от атипичната пневмония, и
медицинската астрология са на едно мнение:
К19 ще ни мъчи наймного до юни. А точно
от Деня на медицинските работници ще спадне – още в интервюто
на Мира Кунева:
Г-жо Кунева, вярно
ли е, че по удивителен
начин ходът на коронавируса съвпада с
астровлияния?
Да. Плутон и Сатурн
съвпаднаха по времето, когато всичко с
коронавируса избухна –
около 20 януари (б.р. завръщането на 24-и на
служителка на БМВ в
Бавария пренесе вируса в Европа, тя го предаде на нулевия италиански пациент на 27и,
на първия мексикански, който го пренесе
в Северна Америка и
на първия бразилски,
който транспортира в Южна Америка).
При предишния такъв съвпад през 1982 г.
научихме за СПИН, а
следващият е на финала на лятото – края на
август – началото на
септември. Първите
съобщения за коронавируса изобщо се появиха при слънчевото
затъмнение с най-силната планета Юпитер на 27 декември,
след това около следващото затъмнение на
10 януари целият свят
вече беше научил.
Вижда ли се изход?
Да, 2020 г. е нетипична с 6-те си затъмнения. Когато нещо се
отвори при едно, обикновено при следващо
започва да се затваря.
Затова очаквам процесът да стартира сега
- в края на март, и да

След 7 април
спад на
короната, до
юни изчезва:
Мира Кунева
приключи в началото
на юни. Още във вторник, на 24-и, помага и
новолунието в съвпад
с Хирон – ранения кентавър, който страда,
но е лечител с невероятни способности – ще
имаме добри новини
(б.р. шефът на Висшия
медицински институт
на Италия очаква пик
на болестта в страната му между вторник,
24и, и петък). От неделя Сатурн влезе във
Водолей – тежка планета си смени знака
– това носи промяна в
ситуацията. Водолей
е по-добър знак от досегашния му домакин

Козирог, свързан със
страхове, рестрикции,
тайни. Освен това, за
първоначалния 3-месечен престой на Сатурн
в него ще се смени фокусът. Водолей е знак
на иновациите, на комуникациите, на науката – ще научим за
лек, за ваксина, за справяне с проблема. Според астрологичната
логика следва на 7 април (б.р. Деня на медицинските работници)
агресивно пълнолуние,
което също трябва да
помогне и най-късно
след 10 април би трябвало да имаме спад на
коронавируса.

Много
по-голяма
обаче май ще се окаже икономическата
криза, Вие виждате
ли я като мега, както я определят мнозина в прогнозите си?
Подобна ситуация
в небето се свързва с
рецесии, но не скокообразни, не така остри,
а бавни, които се разгръщат постепенно.
Подобни процеси имат
възможността коренно да променят световната икономика за
2 – 3 години. Понеже в
момента нещата са в
Козирог, който управлява правителствата, реда – може да се
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очаква ново разпределение на зоните на
власт по света. Което
ще го донесе Водолеят.
Кога ще се усети
най-мощно идващата
промяна?
Около 21 декември,
когато има царски
съвпад – Юпитер се
събира със Сатурн
(б.р. това са двете
най-мощни планети).
От края на декември
преминаваме във Водолей, което е по-добре.
Преди това обаче идва
съвпадът на Сатурн и
Плутон през септември – дано няма втора
вълна на вируса, и ще
имаме обръщането на
Марс, който ще стане
ретрограден. Може да
имаме няколко месеца
на конфликти, катастрофи – този знак
разпалва нещата.
А как ще се отрази това на България,
какво показва хороскопът на нашата
страна?
Отговорът на този
въпрос ще научите
утре!
Борис Ангелов
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ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОТВЪРДИ, ЧЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИ СТРАНАТА НИ
НА КОНКУРСА ЕВРОВИЗИЯ И ДОГОДИНА. ЗА ДА СЕ ЯВИ НА ПЕСЕННАТА НАДПРЕВАРА ОБАЧЕ ТЯ ЩЕ ТРЯБВА ДА ЗАПИШЕ НОВА ПЕСЕН.
ТОВА СТАНА ЯСНО, СЛЕД КАТО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ЗА РАДИО И
ТЕЛЕВИЗИЯ ОПОВЕСТИХА, ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНАТ УЧАСТНИЦИТЕ ДА
ИЗПЪЛНЯТ ВЕЧЕ ГОТОВИТЕ СИ МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. “МНОГО СЪМ ГОРДА, ЧЕ ЩЕ МОГА ДА ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021
ГОДИНА. РЕШЕНИЕТО ЗА ОТМЯНА НА ЕВРОВИЗИЯ БЕШЕ ОГРОМЕН
ШОК ЗА МЕН И ЕКИПА МИ, ЗАЩОТО РАБОТИХМЕ МНОГО УСИЛЕНО ПО
СЪЗДАВАНЕТО НА TEARS GETTING SOBER И ПО МОЯТА ПОДГОТОВКА
ЗА КОНКУРСА, КОЙТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПРЕВЕДЕ ТОЗИ МАЙ В РОТЕРДАМ”, СПОДЕЛИ ВИКИ.

Дългоочакваното
първо гостуване на
грандамата на френския шансон Мирей
Матийо в България
няма да се случи през
април, а на 9 декември. Концертът в НДК
попадна в списъка
със събития, които са
засегнати от коронавируса. Матийо е изпяла
над 1200 песни на 8
езика и продава над
200 млн. албума. През
годините изпълнява
дуети с Шарл Азнавур,
Клод Франсоа, Джони
Холидей, Пол Анка,
Силви Вартан, Хулио
Иглесиас. Въпреки че
често е сравнявана с
Едит Пиаф,
пътят � е
напълно
различен. От
началото на
кариерата си
през 1965-а
Мирей
Матийо не е
преставала
да твори и
да дарява
почитателите си с
широката си
усмивка.

София Филм Фест
стартира онлайн проект
Екипът на София
Филм Фест реши да
създаде онлайн проект,
с който да зарадва почитателите си. Във
времето до започване
на 24-ото издание на
феста, на уебсайта и
във фейсбук страницата на София Филм
Фест, ще текат филми от програмата на
събитието и ще показват какво се е случило
на фестивала на същия
ден преди години. „Ще
споделим с вас поздрав
от приятел на СФФ, ще
ви поздравим от своя
страна с музикален
клип. Филмът, с който
стартира 24-тия София Филм Фест, е Петя

От известно време Брад Пит редовно е виждан заедно
с актрисата Алия
Шоукат, с която
прекарва много от
свободното си време.
30-годишната Алия е
известна най-вече на
широката публика с
ролята си в сериала
Arrested Development.
В последно време двамата ходят на няколко събития, споделяйки специални моменти
между изложби, прожекции и други културни активности. Неотдавна Пит и Шоукат

Руши и Таня
Илиева отново
се събраха

на моята Петя. Ще го
гледаме на откриването”, съобщиха от екипа на кинофорума. Тези
дни пък стана ясно, че
селекционери от фестивалите в Кан, Бер-

лин, Венеция, Локарно,
Black Nights в Талин и
много други, са обединили усилия в My Darling
Quarantine - фестивал
за късометражно кино,
в подкрепа на здравни

show@19min.bg
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Брад Пит в нова
афера с актриса

ВИКТОРИЯ ЩЕ ЗАПИШЕ НОВА ПЕСЕН ЗА ЕВРОВИЗИЯ 2021

Мирей
Матийо
отложи
концерта
в София
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организации и пострадали културни събития
по време на коронавирус епидемията. Платформата ще помогне
за набирането на средства.

Радост Георгиева-JOY:
Изчетох доста мнения, относно
Covid-19. Каквато и да е истината,
едно е ясно - промени се ежедневието
ни, накара ни да се вгледаме в самите
нас и в света, но вярвам, спазвайки
всички препоръки, че ще излезем посилни от това! Ето още една причина
да бъдем твърди и постоянни, за
да можем по-скоро да се върнем
към обичайния си ритъм на живот.
Приятели, няма нищо притеснително
в сегашната ситуация, стига да бъдем
отговорни към себе си и околните,
защото без здраве няма радост!
А, именно, смисълът на живота е
РАДОСТТА! #останетесивкъщи

Певецът и актьор Руши Видинлиев и манекенката Таня
Илиева са се събрали, след
като преди няколко месеца
стана ясно, че са се разделили. Основният проблем при
последната им раздяла било
емоционална нестабилност,
депресивни състояния и
хранителни разстройства при
нежната половинка. Една от
съществените причини да
се съберат е подобрение в
състоянието на известната
моделка. Децата им - момче
и момиче също били в основата да заздравят отношенията си. Руши е израснал без
биологичния си баща и това
винаги му е тежало. Поради
тази причина не искал и
неговите наследници да имат
същата съдба, разясняват още
от обкръжението на актьора.

отново са забелязани
по време на концерт
в малка зала в Лос
Анджелис. След представлението Брад бе
сниман отново с Алия
Шоукат, този път в
известен
американ-

ски ресторант за бързо хранене. Близки до
актьора обясниха, че
той не се интересува
от романтична връзка
и че цялото му внимание е фокусирано върху
работата му.
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ХОРОСКОП

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

Телците получават
предложение, което си струва
да обмислят. Изключително
успешен ден за Раците.
Девите да не се отегчават от
ежедневните си задачи. Денят
ще бъде интересен и наситен с
емоции за Скорпионите.

Овен

Рак

Везни

Козирог

Ще поставите
начало на
ползотворно
сътрудничество или връзка с човек, от
което ще останете особено доволни. Общувайте
с повече хора, носите
заряд, позволяващ ви
бързи успехи.

Изключително
успешен ден
за повечето
от представителите на
зодията. Ако се занимавате с бизнес дела
днес, ще имате успехи.
Действате решително и с
много нюх.

Заложете на сигурните пътища
и не оставяйте
на случайността да определя хода на
решенията Ви. Като цяло
ще се чувствате в добро
здраве и с предпоставки
за пълноценна изява на
способностите Ви.

Днес ще се
радвате на постигнати цели
и заслужено
удовлетворение. Ще успеете да разрешите спор
на работното място като
се намесите решително и
балансирате ситуацията.

Телец

Лъв

Скорпион

Денят е обещаващ за деловата
ви реализация и
стабилизирането ви във финансов план.
Безпокойствата ви за
ваш близък са неоснователни. Все пак за да
сте сигурни поговорете
с него.

Денят Ви ще е
интересен и наситен с емоции. В
професионален
план ще реализирате
програмата за деня, пък
било и с компромиси,
но не на качеството, а
постигайки равновесие
между собствените си
претенции и мнението на
колегите Ви.

Водолей

Каквито и
настроения да
витаят около
вас, вашето ще
е добро и енергично ще
работите по делата си
днес. Част от тях са свързани със семейството и
дома, за други с бизнеса
или карирерата.
Близнаци

С намерение
сте да постигнете целите си.
Амбицията ви
за победа ще ви изведе
до нови върхове. Но не
на всяка цена. Ако е нужно правете компромиси.
Така ще вървите с гордо
вдигната глава.

Дева

времето
Днес времето щe бъде
облачно с превалявания от сняг и дъжд на
места. Минималната
температура ще бъде
-3°, а максималната 9°.

Във Варна ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 4°, а максималната 7°.
В Бургас ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 4°, а максималната 8°.
В Перник ще бъде облачно с превалявания от сняг. Минималната температура ще бъде -3°, а максималната 4°.

Част от вас
днес ще са
заети с работа,
служебна или
лична. Ще обмисляте
предложения на съдружници и партньори и ще
търсите най-доброто решение за дейността ви.

Обичате да сте
в центъра на
вниманието и
да привличате
погледите на всички. Без
да се притеснявате излишно, ще повишите изявите
си, стремейки се към
по-голяма популярност.
В повечето случаи ще успявате, но не разголвайте
докрай душата си.
Риби

Денят ще ви изненада с новости
от различен характер. Останете
отговорни и бъдете последователни в действията си,
така ще посрещнете събитията подготвени. Други ще
се отдадат на разтоварване,
развлечения и каквото им
се прииска.
Русе

min: -1о max: 5о

min: 0о max: 5о

Велико Търново

min: -2 max: 5
о

о

Перник

min: 2о max: 8о

Пловдив

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Излиза от 01.09.2008 г.
София 1000,
ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

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

Варна

min: 4о max: 7о
Бургас

min: 4о max: 8о
min: -3о max: 4о

min: 2 max: 9
о
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Изданието използва снимки от

Видин

София

В София ще бъде облачно с краткотрайни
снеговалежи. Минималната температура ще
бъде -2°, а максималната 5°.
В Пловдив ще бъде облачно с превалявания от дъжд.Минималната температура
ще бъде 2°, а максималната 9°.

Стрелец

Не се отегчавайте
от ежедневните
задачи. Те няма
да са от жизнена
важност, но количеството
им ще ви стресне. Всичко,
което сте занемарили днес
ще ви се изпречи на пътя.
С повече търпение ще
отхвърляте методично едно
по едно всичко.

www.19min.bg
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ВРЕМЕ

о

Сандански

Кърджали

min: -1о max: 5о

min: 1о max: 7о

Какво се случва в
Италия с коронавируса?
Защо се случва в Италия? Всъщност, тази
страна е рекордьор по
усложнения от грип
през всичките последни години, но не пожела да се справи с 2-та
си големи проблема:
изчезващи, също като
у нас инвестиции в
здравеопазването, и
изчезващи лекари, чийто брой е критичен.
При огромен процент
на застаряващото население. И това досега
не изглеждаше проблем за никого. Всичко
това не е от вчера –
повече от 10 години е,
както признава дори
местното правителство.
Резултатът
– 50 пъти по-висока
смъртност с коронавирус, отколкото в
Германия. И обяснява
защо там е огнището
на актуалната зараза.
Ето и данните назад:
През последните години Италия регистрира
пикове на смъртност,
особено сред възрастните хора през зимния
сезон. Грипните епидемии са посочени като

25 000 италианци
умират с грип за
студения сезон
2016/17, милиони
са заразени
един от потенциалните детерминанти на
това повишение. Проучване, публикувано в
International Journal
of Infectious Diseases за
смъртността по време на грипните сезони
от 2013/14 до 2016/17
в Италия показва, че
за този период средно
малко над 5 милиона
италианци са прекарали грипоподобна зараза, като над 68 000
са смъртните случаи
- най-много измежду
европейските страни.

Починали с грип
7,027 души - 2013/14
20,259 души - 2014/15
15,801 души - 2015/16
24,981 души - 2016/17
Резултатите не са
неочаквани, предвид
големия брой на възрастните, живеещи в
Италия. За сравнение
броят на заразените
с коронвирус в Италия е над 53 578 души,

а починалите до момента са 4 825. Над
6 072 хиляди души са
излекувани към 9.00
часа на 22 март.
Непредсказуемостта на грипа
продължава да представлява голямо предизвикателство
за
здравните специалисти и политиците.
Независимо от това,
ваксинацията остава най-ефективното
средство за намаляване на тежестта
от грип, а усилията

за увеличаване на обхвата на ваксината и
въвеждането на нови
стратегии за ваксиниране (като ваксиниране на здрави деца)
трябва да се считат
като важни за намаляване на смъртността от грип в Италия
и в Европа през последните сезони.
Данните за смъртноста и заболелите
са предоставени от
националния здравен институт на
Италия.
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Спортни клубове искат да
бъде разрешен индивидуалният спорт на открито
Български клубове, които развиват
любителски спорт на открито,
призоваха индивидуалният спорт
навън да остане позволен и да се
разреши спортуването в парковете.
Новите мерки в борбата с разпространението на коронавируса
влязоха в сила от събота, като по
време на извънредното положение се забраняват посещенията в
парковете, спортните и детските
площадки
В обръщение до министър-председателя Бойко Борисов, председателя на кризисния щаб Венцислав
Мутафчийски и министрите на
спорта Красен Кралев и здравеопазването Кирил Ананиев клубовете посочват, че индивидуалният
спорт на открито е важен, защото
помага за поддържането на висок
тонус и по-слаба податливост към
заболявания.
„В условията на социална изолация,
индивидуалният спорт на открито е
една от малкото активности, които
са с нисък риск, но със съществено
значение за опазването на физическото здраве и духа на населението.
Бягането в парка или планината, когато е индивидуално и не нарушава
забраната за събиране на повече от
двама души, както и колоезденето в града или извън него, позволяват
на практикуващите ги да запазят
физическата си форма, да дишат
чист въздух, да прекарат време на
слънце“, пише в декларацията. Любопитен е фактът, че разходките по
улиците са разрешени, а пък тези в
парка са забранени. Това ще накара
любителите на спорта да практикуват по пътните артерии, коментираха пред 19’ спортуващи.

СПОРТ
НОВИНИ

www.19min.bg

НАД 55 ХИЛЯДИ ДУШИ СЕ СТЕКОХА ДА ВИДЯТ
ОЛИМПИЙСКИЯ ОГЪН В ЯПОНИЯ
Факелът пристигна в префектурата Мияги и вчера беше показан на
гарата в столицата на японския административен район. Властите в
Сендай предупредиха да се избягва масовото струпване на хора с
цел превенция на разпространението на COVID-19, но това не спря
множеството.
Под надслова Flame of Recovery (Огън на възстановяването) олимпийският огън е на неофициална обиколка в североизточна Япония, която
беше опустошена от земетресение и цунами през март 2011 година и
предизвика голяма авария в атомната електроцентрала във Фукушима
и сериозно радиоактивно замърсяване в региона. След бедствието в
префектурите Мияги, Иуате и Фукушима около 18500 души загинаха
или изчезнаха безследно.
Щафетата с олимпийският огън в Япония ще стартира официално на
26 март във Фукушима и ще премине през всичките 47 префектури на
страната до 24 юли, когато Игрите трябва да бъдат открити в Токио.

П

Експерти очакват бум на
спортистите, ползващи
забранени вещества
цията Витолд Банка.
Според експерти пандемията и спирането на различни-

13

Бум на домашно насилие
и психопроблеми в Италия
заради изолацията, бг властта
не дава за душевното здраве

Борбата
с допинга
в спорта е
затруднена
заради
пандемията
Пандемията от коронавирус ограничава борбата срещу допинга в спорта, съобщи
Световната антидопингова
агенция (WADA). Становището идва в момент, в който
организацията опитва да
следва плана си преди олимпийските игри.
Въпреки че спортните състезания по света са силно
ограничени заради затваряне на граници и други мерки,
взети от държавите срещу
разпространението на коронавируса, тестването на
състезатели
продължава.
Преди дни боксьорът Кубрат
Пулев и неговият брат Тервел
заявиха, че са им били взети
проби.
„Спортният свят е изправен пред безпрецедентна
ситуация. COVID-19 принуди всички замесени в борбата с допинг, включително и
WADA, да приспособят всекидневните си действия“,
заяви президентът на аген-
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те спортове може да доведе
до бум на допингираните
спортисти след време.

рез последните четири дни италианските
лекари вече започнаха
да говорят, включително по
първи канал на дъжавната
телевизия РАИ за големите
психични проблеми, които
предизвиква изолацията заради коронавируса. България
от 10 години е намалила под
санитарния минимум парите за психично здраве, което непрекъснато говорят,
ако им се даде думата родните специалисти.
В Италия вече има доста
случаи на домашно насилие,
след като много семейства,
които поддържат трудно
баланса у дома, бяха принудени да се затворят за дълго време дни наред вкъщи.
Българските телевизии
се обърнаха на коронателевизии. Странно, но
България е единствената
страна в света, където не
се дава всекидневен брой
оздравели с Со19. И си
говорят, че имало умрели ОТ корона, знаейки
отлично, че са починали
С корона, както биха,
за съжаление, от всеки
друг вирус с по много
тежки, нелечими патологии и нулев имунитет.
Световната практика го
доказа - 99,2% от случаите са именно такива.
Не се дава и думата на
истински експерти - по
телевизията народът е
стряскан денонощно,
защото говорят коремни хирурзи, социални
антрополози, прокурори и всякакви други,
разбира се, и министри
- доказани калинки
или по премиерското
определение „мисир-

Истанбулската конвенция,
както може да се очаква, не
помага.
Психолозите очакват и „епи-

демия“ от психични проблеми
поради изолацията. Още повече, в момента сме в сезона,
при който тези заболявания

достигат пика си на изяви.
По официални данни, оповестени в предаването Порта а порта на РАИ 1, 20%
от италианското население
– над 12 милиона души, употребяват различни успокоителни и други медикаменти
за психиката.
Средно за света този процент се движи около десет
на сто – т.е. съответства
на нещо като 700 000 души в
България.
Известно е, че недостигът
на витамин Д с естествен
източник слънцето, който е отличен имунизатор,
всъщност мощно вреди на
предпазването на организма
от зарази, включително от
типа на коронавируса.

>>ТЕЛЕВИЗИИТЕ, НЕ ПСИХИРАЙТЕ ХОРАТА,
КОЛКОТО И ДА СЕ СЛАГАТЕ НА ВЛАСТТА
ки“ с единственото
качество, че са храненици на властта. Тези от
щаба, които преседяват
по 2 часа във всяко
студио е интересно кога
намират време да се
борят с коронавируса,
да си гледат и другата
работа, която не е на тв
говорители.
Колкото повече Световната здравна организация
предупреждава хората да
не рискуват психичното
си здраве с негативни
новини покрай епидемията, а нищожен процент
- в момента под 0,01% в
България от заразените
със сезонен грип имали
новия вирус, най-мощните
български медии вършат
точно обратното. Това
не е в помощ на зрителя,
то е само в подкрепа на
една власт, която съвсем

не знае какво прави,
както доказа и поръчката
за продажба на малкото
аспиратори, които имаме,
и самото състояние на
Държавния резерв.
И смята, че като психира
хората, те няма да обърнат
внимание, че бюджетният
излишък, с който се хвалеше правителството, не
съществува, че сметките
на бюджета не излизат с
5 млрд. според последните твърдения от онези,
които до преди 2 седмици
ни обясняваха точно
обратното за стабилността
и прочее. Че не желае да
принуди бензиномафията
да намали котировките до
нормалните след падане
с 50% на петрола само за
месец и над 70% за година.
Не се пита в телевизиите като така властта
ще спира сайтове и ще

вкарва журналисти в затвора за новини, които
според нея са фалшиви,
докато самата ги произвежда със страшна сила
през последните дни.
Не се пита в телевизиите
за даваните спецпълномощия на спецслужбите
за следене, наблюдение и
подслушване.
Не се пита в телевизиите
нищо за плановете на
властта за спасяването
на без друго слабата бг
икономика и на онези
89% от българите, чиито
доходи са под социалния
минимум и поради това
нямат никакви лични и
семейни резерви. Какво
ще правят след месец,
когато няма да има
карантина, въпреки
голямата мечта на някои
във властта „почти военното положение“ да

продължи поне до края
на годината - ако може
до парламентарните
избори догодина?
Защо ли го правят телевизиите, защо ли спряха веселата част от програмите
си? Така се правеше преди,
когато чакаха няколко
пъти да почине другарят
Леонид Брежнев, после
Андропов, после Черненко, та скоро след тях си
отиде СССР? Да не би да
им наливат от нашите
пари на данъкоплатци,
независимо дали това
става под масата, зад
щанда или под други
форми на соцтърговия,
към която се върнахме,
сякаш е 1984 г.? Ако е
така, трябва да знаят, че
ще им приседнат.
Човечеството е взело от
историята пламъка, не
пепелта...Ще кажете, ама
е имало акъл!
Не е време за калинки,
нито за мисирки!

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
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Мъже без мустаци тв филм /п/
07.00 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 Вяра и общество с Горан
Благоев /п/
13.35 35мм спомени документален
филм/България, 2002г./,
режисьор Иван Трайков
14.05 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс
анимационен филм
14.40 Мъже без мустаци тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 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 История.bg Падане на
Одриското царство под Римско
владичество. Спартак
21.55 Телевизионен театър: Търг тв
постановка /1992 г./, режисьор
Мариана Евстатиева-Биолчева,
с участието на: Павел Поппандов, Стефан Мавродиев и др.
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов кампания
на Народен театър „Иван
Вазов“ с медийната подкрепа
на БНТ
23.35 Младият Върколак 5 тв филм
/19 епизод/ (12)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
02.20 Корпорация „Приключения“ тв
филм /15 епизод/п/
03.15 Арена Спорт /п/
04.15 Младият Върколак 5 тв филм
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ТВ ПРОГРАМА
/19 епизод/п/ (12)
04.55 Още от деня
bTV
05.30 „Лице в лице“ /п./
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.18
06.30 „Лице в лице“ /п./
07.00 „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.38
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.96
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.7 еп.10
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен дух“ сериал, с.2 еп.15
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.50
21.00 „CoVid-19“ - специално токшоу
22.00 „Шоуто на Николаос Цитиридис“
- вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.14
00.30 „Спасители в планината“ /п./ сериал, с.7 еп.10
01.30 „Домашен арест“ /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.77
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 „Като две капки вода“ - риалити, 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 2 /п/
07.15 „Женени с деца“ - сериал, сезон
11 /п/
07.45 „Уокър - тексаският рейнджър“
- сериал, сезон 1 /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 рейн-

джър“- 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
17.00 „Още 48 часа“ - екшън-комедия
с уч. на Еди Мърфи, Ник Нолти,
Брайън Джеймс и др. /п/
19.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2
20.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 3,
2 епизода
22.00 „Мисионер“ - екшън с уч. на
Долф Лундгрен, Джон Енос
III, Огъст Шеленберг, Катери
Уокър, Челси Рикетс и др.
00.00 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 4 /п/
01.00 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2 /п/
07.00 „Силата на обещанието“ романтичен филм с уч. на Ким
Дилейни, Джаред Ейбрахамсън, Сара-Джейн Редмънд, Пол
МакГилиън, Макензи Портър
и др. /п/
09.00 „Вечният завет на любовта“
- романтичен филм с уч. на
Ерин Котрел, Виктор Браун,
Дейл Мидкиф, Ханк Стратън,
Саманта Смит и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2
11.50 „Не изчезвай“ - драма с уч. на
Миша Бартън, Райън Куантен,
Бю Бриджис, Джесика Блеър
и др. /п/
13.30 „Пич, къде ми е магарето?“
- комедия с уч. на Мартин
Клунс, Марк Уотън, Катрин
Тейт, Адам Гарсия, Ралф Литъл,
Силия Имри, Джейсън Уоткинс
и др. /п/
15.50 „В ритъма на мечтите“ - романтичен филм с уч. на Никълъс
Галицин, Кийнън Кампа, Соноя
Мизуно, Джейн Сиймур и
др. /п/
17.50 „Бърз или мъртъв“ - екшън
с уч. на Шарън Стоун, Джийн
Хекман, Ръсел Кроу, Леонардо
Ди Каприо и др. /п/
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10
21.00 „Жив дявол“ - криминален
екшън с уч. на Харисън Форд,
Брад Пит, Маргарет Колин,
Трийт Уилямс, Рубен Блейдс
и др.
23.15 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10 /п/
00.10 „Без изход: Срещу пламъците“
- драма с уч. на Джош
Бролин, Майлс Телър, Джеф
Бриджис, Дженифър Конъли,
Анди Макдауъл, Тейлър Кич,
Джеймс Бадж Дейл, Алекс
Ръсел и др. /п/
FOX
05.15 Касъл, еп. 21
06.00 Готини старчета, еп. 1
06.20 Психаротерапия, еп. 17
06.40 Психаротерапия, еп. 18
07.05 Хавай 5-0, еп. 21
08.00 Магнум, еп. 11
08.55 Престъпления от класа, еп. 10
09.50 Кости, еп. 1
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 9
11.35 911, еп. 9
12.35 Играта - игрален филм
15.15 Престъпления от класа, еп. 11
16.10 Магнум, еп. 12
17.10 Кости, еп. 2
18.05 Психаротерапия, еп. 19
18.35 Психаротерапия, еп. 20
19.00 Хавай 5-0, еп. 22
20.00 От местопрестъплението:

Маями, еп. 10
21.00 911, еп. 10
22.00 Явлението, еп. 8
22.55 Живите мъртви, еп. 13
23.50 Касъл, еп. 16
00.45 Хавай 5-0, еп. 22
01.40 Агентите на ЩИТ, еп. 21
02.30 Демоните на Да Винчи, еп. 9
03.20 Легион, еп. 3
04.05 Кости, еп. 2
04.50 Готини старчета, еп. 1
bTV Cinema
06.00 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.9, 10
08.00 „Книжарница „Мостът“. Ново
начало“ - драма (тв филм,
САЩ, 2016), режисьор Майк
Рол, в ролите: Кейти Финдли,
Уайът Наш, Тед Макгинли, Фейт
Форд, Стив Бейсик, Андреа
Брукс и др.
10.00 Премиера: „Ривърдейл“ сериал, с.3 еп.11, 12
12.15 „Фийби в страната на чудесата“
- драма, семеен (САЩ, 2008),
режисьор Даниел Барнс, в
ролите: Ел Фанинг, Фелисити
Хъфман, Патриша Кларксън,
Бил Пулман, Кембъл Скот, Иън
Колети, Питър Джерети, Бейли
Мадисън и др.
14.15 „Статус подновен“ - фентъзи,
романтичен, комедия (Канада,
САЩ, Китай, 2018), режисьор
Скот Спиър, в ролите: Рос Линч,
Оливия Холт, Харви Гилен,
Кортни Ийтън и др.
16.30 „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+]
19.15 „Джурасик парк III“ - приключенски, трилър, фантастика
(САЩ, 2001), режисьор Джо
Джонстън, в ролите: Сам
Нийл, Уилям Мейси, Теа Леони,
Алесандро Нивола, Тревър
Морган, Лора Дърн и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера: „Сръчковците: Строго
секретно“ - анимация, детски,
комедия, музикален (Русия,
2017), режисьори Васико
Бедошвили, Андрей Колпин и
Иван Пшонкин
22.45 „Момичето от Дания“ - драма,
биографичен (Великобритания,
Япония, САЩ, Германия, Дания,
Белгия, 2015), режисьор Том
Хупър, в ролите: Еди Редмейн,
Алисия Викандер, Ейдриън
Шилър, Амбър Хърд и др.
[14+]
01.15 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.11, 12
03.15 „Панаир на суетата“ - драма,
романтичен (САЩ, Великобритания, 2004), режисьор
Мира Неър, в ролите: Рийз
Уидърспун, Ромола Гарай,
Джеймс Пюърфой, Гейбриъл
Бърн, Джонатан Рис Майърс,
Рис Ифънс, Джим Бродбент,
Боб Хоскинс и др.
Bulgaria On Air
06:30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09:00 Светът отгоре – филм
09:30 Фокус: Образование - образователно токшоу
10:30 В служба на Нейно Величество
- филм
11:30 Ези-тура: Шопинг – поредица
за пътешествия и лайфстайл
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Едно френско село – историче-
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ски сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Брюксел 1 – предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 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 Любовни залози – романтичен
сериал
23:55 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01:30 Опорни хора – изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин - важните
неща рано сутрин 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 Money.bg – икономиката, която
ни засяга с Георги Минев /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 Tech Stars – док. поредица на
Bloomberg
16:30 Непознатият Далечен изток –
док. филм 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 Смарт час с Живка Попатанасова
20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21:00 Цитати на деня
21:30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
22:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
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 Смарт час с Живка Попатанасова /п./

Водоравно: Зарево над Драва. Щуцер. Лерин. Капан. Кикот. Тя. То. Ивица. Апап. Кара. Атина. Оби. Лилин. Белек. Лалугер. Котел. Дами. Арена. Ас. Къдели. Улани. Щол. Ванет. Рим. Гег. Танин. Неро. Рапана.
Окото. Ия. Опора. Инени. Молив. Бакелит. Минор. Маритимо.
Отвесно: Бащата на дъщеря ми. Рупор. Ладога. Он. Деца. Алумел. Поло. Вени. Игил. Тапир. Хор. Вале. Иванов. Китира. Анар. Калицин. Руни. Аба. Декан. Келено. Ар. Ядро. Абонат. Кики. Рита. Етан. Нонет. Чан.
Поле. Иретели. Табела. Ироним. Шаляпин. Сумо. Ито.
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Колкото и да прилича на обложката на албума A Momentary Lapse of Reason на Pink Floyd, картината в зала
Арена Армеец няма нищо общо с легендарните музиканти, но с умопомрачението от заглавието - много!
Тези пружинени легла, напомнящи на родителите ни за комсомолските бригади и казармата, са част от
подготовката за посрещане нуждите от хоспитализиране на заболелите от COVID-19 у нас. Но защо са сгъчкани?
Властта ни има за видеоигра, ала пилците се броят наесен

Бате Гошо:

При тези нови ограничителни мерки,
очаквам да се появи и партизанско
движение...
Васил Къркеланов
Почнахме да градим
развитото тоталитаристическо общество
Калин Манолов
:) :P :D
Обявен е вечерен час
22:00. Двама полицаи кесят
в 21:55, гледат човек бяга.

>>СУДОКУ
лесно

Единият полицай вади
патлака и го застрелва,
другият пита:
- Защо, има още пет
минути?
- Този го познавам, живее
на петнадесет минути оттук,
няма да стигне.

:) :P :D
На 3 седмици сме от момента, когато ще разберем
цвета на косата на всеки
един от нас....
:) :P :D
Шменда изглупя съвсем:
данък Дайте да дадем
Георги Кушвалиев
:) :P :D
Сега е моментът да осиновите куче от приют. Имате
време да се грижите за
него, а и ще може да се
разхождате в парка!
Побързайте... ще свършат!
Деян Неделчев
:) :P :D
Интернетът се задъхвал,
заради учениците.

умерено

Клевета!
Татковците гледат порно.
Зоя Деянова
:) :P :D
Ако милиционерите бяха
медици. Ами вече са.
Бедна му е на Оруел фантастиката...
Васил Шопов
:) :P :D
Стивън Кинг и Дийн Кунц
кандидатствали били за
стажанти в България...
Васил Шопов
:) :P :D
Новите мерки не са крайни, време е на площадите да се изгарят
на клада непослушните, като се
стриймва онлайн екзекуцията
Васко Мавриков

:) :P :D
С какво е по-разумно да можеш да ходиш по улицата,
но не и в парка?
Елизабет Радкова
:) :P :D
Гледам, че по света вече са
починали 13 милиона само
тази година. От най-различни
причини.
Валери Найденов
:) :P :D
Така. Забранява се влизането
в паркове (!), освен на кучета
с придружители, заради техните физиологични нужди.
Моментът, когато правата на
кучето стават по-висши от
правата на човека.
Евгени Кънев

трудно
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