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Ангел над
болния Бергамо:
огнището на
коронавируса в
Италия с над 1000
починали
$ $

95-годишна италианка, болна
с корона оздравя напълно

Бум на разводите след карантината:
психолози

Алкохолът отслабва имунната система по
време на пандемията

Заради COVID – 19 в Китай доставят новите
коли на адрес, а ключовете идват с дрон

Сръбските депутати се отказаха от заплатите
си заради вируса
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Само 30 в болници с корона:
Борисов
Как така няма легла?
Бяха 200!
Само 17% от всички
с положителен резултат за Covid-19 у нас
са настанени в леченби заведения. „30 души
с коронавирус имаме в
болници в момента”,
отчете
премиерът
Бойко Борисов на брифинг в МС. При това
от тях над 10% трябва
да са ВИП-пациентът
Кирил Домусчиев, придружен от неговото
семейство. Иначе в момента в България има
201 случая на коронавирус. Премиерът обаче
призова „да се готвим
за 4000 в пика на заразата”. В същото време
от НОЩ на ген. Мутафчийски обявиха недостиг на легла при 30,
а уж имахме 200+50!
Междувременно, броят на отчетените за
болни подлежи на съмнение, тъй като тестовете у нас имат
погрешност.
Според
медиците в частните

лаборатории у нас 6 от
10 проби дават невярна
информация, което е
60% погрешност. Фалшива се оказа и тревогата покрай англичаните, заради които
Банско беше блокирано
и убито туристически
поне за текущата година. Нашият тест е
менте, вирус нямат!
Това още веднъж доказва, че тестовете
които ползваме у нас
са неверни. Пробите
в Обединеното кралство показаха, че на
туристите им няма
нищо. Не е изключено,
че е и много от останалите с положителни
проби у нас, всъщност
да имат съвсем други
заболявания, в т.ч. и
обикновен сезонен грип.
Статистиката
сочи, че там, където има масови бързи
тестове - Германия,
Япония, Хонконг, Сингапур смъртността е

под 1%. „Защо правим
20 пъти по-малко тестове за коронавируса”,
запита тревожно Стефан Командарев, който е дипломиран лекар,
макар и известен като
режисьор. "Ето някои
сутрешно-неделни размисли на бившия доктор в мен: Южна Корея
– 3000 тествани на 1
млн. население. Китай –
2000 тествани на 1 млн.
население.
Сингапур,
Тайван, Хонконг – също
сходни показатели. Резултатите са добри. У
нас по данни от преди
два дни са извършени
500 теста с държавни
пари. 4500 са извършени
в частни лаборатории.
Най-вероятно са пове-

че. В интервю пък Ангел
Кунчев (главният здравен инспектор) твърди, че у нас са направени 150 теста на 1 млн.
население. Т.е. доста
назад сме по най-доказания работещ подход
до момента - активно
издирване и изолиране
на носителите на вируса”, констатира той.
„Като не знаем кои са
заболелите, мерките за
ограничение на разпространението, колкото
и да са драстични, има
опасност да се превърнат в неработещи”, заключи Командарев.
За сметка на това
пък стана ясно, че
България е поискала 1 млн. теста за

COVID-19 в рамките
на обща европейска
поръчка и ще преизпълни плана при неободими 2000 проби на
1 млн. от населението
или общо 14 000. Не е
ясно и кога ще дойдат
- явно след епидемията! Но пък от месец
имаме щаб. Какво той
работи? „Лично поръчах 1 млн. теста, за да
тестваме максимум
населението, а не както е в момента - само
на болни и с проява на
симптоми", заяви премиерът Бойко Борисов
при инспекцията на
неготовия Пернишки
поток повече от месец,
след като трябваше да
бъде готов.

>>72%: ПРЕУВЕЛИЧАВАТ
ОПАСНОСТТА НА COVID-19

Борисов за пореден път излъга: БСП

72% от българите намират
опасността от коронавируса за преувеличена, , сочи
проучване на Галъп. Същевременно обаче 62% се у
нас боят да не се заразят с
коронавирус
60% от българите са на
мнение, че правителството
засега се справя малко или
много добре, а 37% - че не
се справя или даже съвсем
не се справя. Останалите се
колебаят.
83% от изразяват готовност
да се лишат от определени

„Защо едно глупаво предложение,
предложено от БСП, както твърдите,
вие го подкрепихте?”, запита от трибуната на НС депутатът от Левицата
Георги Свиленски.
„В неделя господин Борисов два
часа обясняваше по всички телевизии, че БСП е извивала ръцете на
управляващите със заплахата, че
ще напусне НС, ако не бъде приет
текстът със спекулата. Даде пример
с д-р Дариткова, която му се е обадила и казала, че ако текстът не се
приеме, БСП ще напусне парламента. В момента тук е и г-жа Дариткова,
и г-н Кирилов, ПГ на БСП, а и всички

свои права в името на възпирането на заразата.
На въпрос какво си представят в рамките на месец, 42%
у нас смятат, че най-лошото
предстои, 27% не очакват
промяна, а за 29% най-лошото вече е минало.

вие, които присъствахте”, припомни
депутатът. „Не знам дали някой ще
потвърди тези думи на Борисов,
защото нито някой е казал на
Дариткова, че БСП ще напусне
НС, за да може министър-председателят два часа да лъже
българските граждани и медии и
да прехвърля отговорността на
Левицата, защото предложението беше прието и след около час
и половина дойде представител
на управляващите тук отпред и
ни предложи да го прегласуваме. Защо? Кой ви изви ръцете?”,
заключти той.
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Министрите и депутатите
си вдигат заплатите, въпреки
карантината
На фона на извънредното положение МС и
НС няма да отлагат
скока на доходите си,
който е предвиден за 1
април. Припомняме, че
от началото на следващия месец министри и депутати ще се
радват на повишение
заради
отчетения
от НСИ ръст на средната заплата у нас.
Според изчисления на
инснтитута средният
доход на българина за
пръв път надмина 1300
лв. към края декември
2019 г. Над 88% обаче са
под тази "среда", а след
рецесията, която неминуемо ще донесе коронавирусът, доходите явно
ще станат по-малки.
Напомняме, че НСИ си
призна за допуснати
грешки при изчисляването на БВП и нивата
на икономически ръст
за м.г. в доклада си пратен до Евростат, на
който документ пък се
крепи цялата статистика.
Така, въз основа на посочения от НСИ среден
доход от 1300 лв., всеки
депутат също ще взема
това възнаграждение,

Депутатите от
кумова срама даряват
по 1000 лв. при 4 млрд. лв.
за здравеопазване
умножено по 3 пъти
или до 4248 лв, но и това
далеч не е всичко. Към
тази основа трябва да
се добавят и 2/3 безотчетни бонуси върху
заплатите. Участието
в някоя от комисиите
в НС носи плюс 15%, а
най-често депутатите
са в 2 парламентарни
комисии. Има разбира
се и по 1% върху основната заплата за всяка
една прослужена година. Така депутатските
възнаграждения
отиват на 8 600 лв.
Междувременно стана
ясно, че депутатите
от ГЕРБ са взели решение за даряването на
1000 лв. от месечните

им заплати за борба с
коронавируса. Защо се
налагат дарения при
над 4 млрд. лв. за здравеопазване за т. год.
не става ясно. В Сърбия депутатите направо се отказаха от
заплати.
Основната министерска заплата пък
се вдигна до 5 522 лв.
Повишението
важи
също и за членовете
на всякакви държавни
органи, като например нищо не правещия
СЕМ. Нагоре отиват и
заплатите и на премиера, и на вицепремиерите, двама от които
са „без портфейл”, т.е.

не управляват пряко
никого освен себе си,
своите
секретарки,
ПР и шофьори. Министър-председателят
взема възнаграждение,
което е с 55% над депутатското. Прибавя се
и по 1,6% от тази сума
всяка година стаж. И
заплатата отива към
9 000 лв.
Напомняме, че същевременно НС отхвърли
предложението
на ВМРО до края на
извънредното
положение да спрат да
текат сроковете на
дължимите вноски по
кредитите на физическите лица.

>>ЗА ПРЕМИЕРА, КОЛКОТО ЗА РАБОТНИЦИТЕ
В КРИЗАТА: МАКЕДОНИЯ
Минималната за страната заплата от 461
лв. ще вземат всички чиновници в С. Македония, предвиждат мерки за подпомагане
на гражданите и бизнеса в условията на
пандемията от коронавирус, представени
от експремиера Зоран Заев. Поне до края

на май се намаляват възнагражденията на
всички държавни служители, сред които
са и депутатите, премиера, вицепремиерите, министрите, кметовете, директори
на държавни и общински дружества,
съдии, прокурори и общински съветници.

НС ПОДКРЕПИ ВЕТОТО НА РАДЕВ
Депутатите в НС подкрепиха
ветото на президента Румен Радев,
наложено върху текстове от Закона
за извънредното положение.
Решението в комисията беше взето
единодушно, а на извънредното си
заседание и парламентът отхвърли
оспорените разпоредби. При това
независимо от неделните заклинания на ГЕРБ срещу президента! „За“
повторното им приемане гласуваха
14 народни представители, „против“
– 118 и „въздържали се“ – 56, с което
те бяха отхвърлени, а ветото прието.

Напомняме, че в неделя Радев
наложи частично вето за закона,
което създаде напрежение между
него и премиера Бойко Борисов.
Оспорените от президента текстове
са относно мерките за борба със
спекулата и свободата на словото.
Той критикува строгите наказания
за разпространяване на невярна
информация, свързана с коронавируса. Според него тази мярка носи
опасност за свободата на словото.
Държавният глава предупреди,
че законът може да се превърне

в "прелюдия към безконтролно
упражняване на властта".
“ГЕРБ да подкрепи президентското
вето, въпреки че държавният глава
свали доверието си от правителството”, призова преди гласуването шефът на ПГ на ГЕРБ Даниела
Дариткова.
Дори НС и да не беше отхвърлил
ветото на Радев, то Конституционният съд би спрял тези
текстове, тъй като те противоречат на чл. 39, ал. 1 от основния
закон, който гласи, че „всеки има
право да изразява мнение и да
го разпространява”.
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ДВОЕН СКОК НА
БЕЗРАБОТИЦАТА

„Oт 750 на 1300 на
ден се увеличиха
регистрациите на
безработни в рамките
на миналата седмица - в петък те бяха
почти двойно повече
от нормалното - 1301",
съобщи социалният
министър Деница
Сачева пред bTV.
Безработицата рязко
тръгна нагоре в първата
седмица, потвърди тя.
„Всичко е условно
обаче, защото паралелно с освобождаването
на хора, се увеличава и
търсенето на работна
ръка - много ресторанти
например преминават към доставки и
им трябват хора да ги
изпълняват”, коментира
министърът.
Очакваме голям ръст
на безработицата,
имаме готовност през
оперативната програма
Развитие на човешките
ресурси да подпомогнем обезщетенията за
безработица, увери
социалният министър.
„Основната мярка тук
е схемата, заложена в
закона с мерките при
извънредно положение”,
спочи тя. Предвижда се
фонд Безработица на
Държавното обществено осигуряване да покрива 60% от заплатата
на съответния служител,
ако работодателят
запази работното място
и поеме останалата част
от заплатата.
От Агенцията по заетостта пък направиха
друг коментар пред
БНР. "Няма съществени
изменения в регистрираните безработни,
работодателите все още
не предприемат крайни
решения да се освободят от така необходимите им кадри", заяви
Кремена Калчева, шеф
на дирекция в агенцията. През това време
бюрата по труда работят
в дистанционен режим.
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КИЛОМЕТРИЧНИ КОЛОНИ ОТ АВТОМОБИЛИ ПО
РОДНИТЕ ПЪТИЩА ЗАРАДИ КОРОНАМЕРКИТЕ
КОЛОНИ ОТ КОЛИ СЕ ОБРАЗУВАХА
НА ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ГОЛЕМИТЕ ГЛАДОВЕ В СТРАНАТА В ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН, В КОЙТО ДЕЙСТВАХА ОЩЕ ПО-ЗАСИЛЕНИТЕ МЕРКИ
СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
КОРОНАВИРУСА. ОТ 21 МАРТ, СЪБОТА, НА ИЗХОДИТЕ И ВХОДОВЕТЕ НА
ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ В СТРАНАТА
ИМА ПОЛИЦИЯ, КОЯТО ПРОВЕРЯВА
ЗАЩО ХОРАТА ПЪТУВАТ ОТ ИЛИ ЗА
СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО.
ЦЕЛТА СПОРЕД МИНИСТЪРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ МЛАДЕН

В

секи полицай вече
има възможност да
провери дали гражданин е поставен
под карантина. Това става с
обикновена справка по ЕГН в
национална база данни, съобщи вътрешният министър
Младен Маринов. По този
начин униформените бързо
могат да разберат дали човек, когото проверяват, би
трябвало да си е вкъщи заради съмнения, че има коронавирус.
"Вече имаме система и национална база данни, в която всеки един полицай може
да направи справка по Вашето ЕГН, за да разбере дали
сте под карантина и дали
трябва да се намирате вкъщи, а всъщност сте на улицата", обясни Маринов в понеделник пред БНТ.
Според него целта на изградените КПП-та при всеки областен град е да спрат
безцелните пътувания, а не
движението изобщо. През
уикенда полицаите умишлено са пропускали повечето
минаващи, защото хората
имат нужда от време, за да
се адаптират към мерките.
От началото на новата седмица МВР задължително изисква попълнена декларация
със заверка от работодателя, обясни министърът.
"Ще ви кажа какви са нашите притеснения – вследствие на всички мерки,
които се взимат в Европа,
много наши сънародници
предприемат пътуване от

МАРИНОВ Е ДА СЕ ОГРАНИЧАТ БЕЗЦЕЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ. ПРЕЗ ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ МИНАВАТ ХОРАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА ВЛЯЗАТ ИЛИ
ИЗЛЯЗАТ ОТ ГРАДА ПО РАБОТА, ЗА
ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ИЛИ ДА СЕ ВЪРНАТ НА ПОСТОЯНЕН
ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС. ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО СЕ ИЗИСКВА ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЦЕЛТА НА ПЪТУВАНЕТО И В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА КАКВА Е ТЯ - ДОКУМЕНТ ОТ РАБОТОДАТЕЛ, ОТ ЛЕКАР,
КАКТО И ЛИЧНА КАРТА.
ОСВЕН ЦЕЛТА НА ПЪТУВАНЕТО,

БИЗНЕС
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ПОЛИЦАИТЕ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯВАТ И ДАЛИ ДАДЕН ЧОВЕК НЕ Е ПОД
КАРАНТИНА, ОБЯВИ В ПОНЕДЕЛНИК
ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР.
ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ ОТ
И ЗА СОФИЯ СА 19. СРЕД НАЙ-НАТОВАРЕНИТЕ БЯХА ТЕЗИ, ПРЕЗ КОИТО
МИНАВА ТРАФИКЪТ ОТ ПЕРНИК И
ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ. НА МАГИСТРАЛА ЛЮЛИН СЕ ОБРАЗУВА КИЛОМЕТРИЧНО ЗАДРЪСТВАНЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В СТОЛИЦАТА, ПРЕДАДЕ БНР.
НА ПУНКТА КРАЙ ДРАГИЧЕВО ТРАФИКЪТ СЪЩО БЕШЕ ЗАСИЛЕН И СЕ Е ОБРАЗУВА ОПАШКА ОТ АВТОМОБИЛИ.
ЧЕТИРИМА ПОЛИЦАИ ПРОВЕРЯВАХА
ВСЯКА КОЛА.

>>АНГЕЛКОВА: НЕ СИ ИСКАЙТЕ ПАРИТЕ ЗА ПРОВАЛЕН ТУР! А ВИС И СИК
С ГОДИНА ГРАТИС ЗА ПЛАЖОВЕТЕ
КОНКУРСЪТ ЗА НАГЛОСТ В „МЕРКИТЕ“ В „ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИКАТА“ ПЕЧЕЛИ МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА АНГЕЛКОВА. СЛЕД КАТО ДАДЕ ПЛАЖОВЕТЕ ГРАТИС ЗА 1 ГОДИНА НА СИК И ВИС, НА КОИТО ПО-РАНО ВРЪЧИ КОНЦЕСИИТЕ НА
ИВИЦИТЕ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ДОРИ НАЙ-ПЕСИМИСТИЧНИТЕ ПРОГНОЗИ НА ЕС СА ДО ЮНИ КОРОНА ПРОБЛЕМ ДА НЯМА, ТЯ
БЛЕСНА С НОВА ГЕНИАЛНОСТ. МИНИСТЪРЪТ НАСТОЯВА ХОРАТА ДА НЕ СИ ИСКАТ ПАРИТЕ ЗА ПРОВАЛЕНИ ЕКСКУРЗИИ,
НИЩО ЧЕ ЦЯЛ СВЯТ ГИ ПЛАЩА ОБРАТНО, ПОНЕЖЕ ЩЯЛО ДА УДАРИ... ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е БЪДАТ
ИЗДАВАНИ ВАУЧЕРИ ЗА НЕОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ПЪТУВАНИЯ, СЪОБЩИ БНТ. Т.Е. ДЪРЖАВАТА, ЗА РАЗЛИКА ОТ ВСИЧКИ
ДРУГИ, И ТУК НЯМА ДА ПОЕМЕ НИТО ЛЕВ, А ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ ТРУПНАТО НА ГЪРБА НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ. МИНИСТЪРЪТ ОБАЧЕ ОТ 1 АПРИЛ ЩЕ ИМА УВЕЛИЧЕНА ЗАПЛАТА. ЗАЩО?

След като веднъж
спрем
предаването,
трябва да тръгнем
след самия вирус. Трябва да се борим с вируса,
допълни експертът.
България
прави
вече месец под ръководството на щаб
точно
обратното
– тестовете на милион души население
са от 15 до 20 пъти
по-малко, отколкото
в страните с най-ниска смъртност – от
0,2 до 0,6% - съответно Германия и Корея.

МВР следи за карантината
чрез справки по ЕГН

С

Само за последното
денонощие 15 хиляди са
се прибрали с различни
полети у нас
държавите, в които работят и се прибират в България. Виждате, че ситуацията в тези европейски
страни е доста по-сериозна,
с много заразени. Искаме
движението на тези наши
съграждани да бъде ограничено в рамките на 14-днев-

ната карантина", каза Маринов.
По данни на Националния
оперативен щаб през последните две седмици у нас са
се завърнали около 200 хил.
души. Само за последното
денонощие с полети са пристигнали около 15 хил. души.

Следим, но не четем съдържание
На този етап МВР не е започнало да прилага следенето
на поставени под карантина
по клетките на мобилните
телефони, каза още Маринов.
Тази мярка е разписана в новия закон за извънредното
положение, който все още не
е окончателно приет.
Според Маринов МВР няма
да чете съдържанието от
мобилната комуникация, а
само ще използва данните,
за да установява местоположението.
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траните
не могат
просто да
поставят
под
ключ
обществата си, за да
победят коронавируса,
предупреди водещият
експерт на Световната здравна организация (СЗО) по извънредните ситуации Майк
Райън, цитиран от
Ройтерс.
Това, върху което наистина трябва да концентрираме вниманието си, е да открием
болните, тези които
са носители на вируса,
да ги изолираме, да открием контактните
им лица и да изолираме
и тях, каза Райън в интервю за Би Би Си.
Опасността е, ако
сега бъдат наложени
строги мерки, когато
ограниченията върху придвижването и
социалните контакти бъдат вдигнати,
болестта отново да

набере сила.
Според Райън примерът на Китай,
Сингапур и Южна
Корея, които съчетаха ограниченията
със строги мерки за
подлагане на тест за
коронавирус на всеки
предполагаем преносител, са модел, който Европа би могла да
следва.

СЗО: С тестове,
а не с общества
под ключ, ще се
победи вирусът
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Харви Уайнстийн с коронавирус
в затвора

Продуцентът
излежава
23-годишна
присъда
Бившият холивудски продуцент Харви
Уайнстийн, осъден на
23 години лишаване
от свобода, е дал положителна проба за
коронавирус, съобщи
Венити Феър. В момента той излежава
присъдата си изолиран в затвора Уенд

в Ню Йорк, където
двама
затворници
са дали положителни проби на 22 март.

Папи Ханс и Дара се събраха изненадващо и за радост на феновете им. Стой
си в къщи е заглавието
на новия им дует. Текстът
е повлиян от затварянето
вкъщи и с видео, в което
Дара е главна героиня. „Направих парчето в рамките
на няколко часа, вдъхновен от изолацията, която
ме разделя от близките, с
които искам да бъда, а не
мога. Дара се съгласи да
се снима във видеото по
Фейстайм. Тя е мой много

В края на февруари
Уайнстийн бе признат за виновен по
обвиненията за сек-

суален тормоз и изнасилване. Адвокатите
му оповестиха, че
ще обжалват присъдата и казват, че
никой от затвора
не ги е известил за
резултата от теста за COVID-19 на
бившия продуцент.
Служител от затвора разказва, че след
установяване на заразата, няколко служители от персонала са поставени под
карантина. Според
него надзирателите
не са подготвени и
нямат
предпазни
средства срещу вируса.

Папи Ханс и Дара се събраха
скъп човек, адски близки
приятели сме и дори
да живее наблизо до
мен, ми липсва, защото
спазваме правилата“,
признава Папи Ханс.
Дара е измислила
хореографията на танц,
който се появява към
края на видеото и който
вероятно ще заживее
собствен живот през
нейния канал и този на
Папи в TikTok.

СЕРИАЛЪТ
БОЖЕСТВЕНО
ТРЪГВА
ПО БТВ
Предвид извънредното
положение, програмата на бТВ остава
динамична, с промени,
съобразени с преразпределението на
ресурсите във всички
отдели на телевизията.
Всеки понеделник от
21ч. тв канал започва да
излъчва хитовия турски
сериал Божествено.
Джан Манай е известен
психиатър, който води
популярно тв шоу за
психотерапия. Джан с
лекота завоюва женските сърца, но когато среща красивата танцьорка
Дуру, той се влюбва в
нея. За да е близо до любимата си, купува къща
в съседство с нейната
и започва неуловимо
да се намесва в живота
й. Дуру и приятелят
й Дениз са щастлива
двойка, докато манипулативният психиатър не
обърква съзнанието им
със своите подмолни
игри. Постепенно Дуру
започва да се пита дали
Дениз е подходящият
мъж за нея.

Легендарният тенор
Пласидо Доминго призна
в социалните мрежи, че
е заразен с COVID-19.
Той обясни, че в момента
всички от семейството
му се чувстват добре.

канската рокгрупа Бон
Джоуви – Дейвид Брайън,
актьорът Даниъл Дей Ким
и други. Междувременно
след обвиненията срещу
него, Доминго се оттегли
Съюза на оперните певци
в САЩ и дари 500 000
долара на програми,
свързани превенцията на
сексуален тормоз.

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

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

Борбата за талантливи гласове в
най-гледаното музикално шоу Гласът на
България е по-оспорвана от всякога. В
пети епизод от кастингите на тъмно,

треньорите използваха всички възможни тактики, за да
спечелят още вокални виртуози за отборите си. Камелия
получи блок бутон,
Михаела Филева обе-

ща поп-фолк дует на
участничка, а Графа
впечатли всички с
дебютно изпълнение
на китара от сцената на Гласът на България. Михаела вече
може да се похвали с
най-много запълнени

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

места в отбора си –
9. В него тя добави
и 24-годишния художник аниматор Ангел
Проданов от София,
който стана първият участник, събрал
куража да се яви на
кастингите на тъм-

но с изцяло авторско
парче. Смелостта му
бе оценена високо от
поп-дивата,
която
призна, че години наред не е имала кураж
да изпълни пред публика първата си авторска песен.

>>Д-Р ТАСЕВ С УЛТИМАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ОТКРАДНАТ ЖИВОТ
ЦЕНАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ,
КОЛЕГИАЛНОТО ОТНОШЕНИЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА ЩЕ
БЪДАТ ЕСЕНЦИЯТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЕПИЗОДИ НА ОТКРАДНАТ
ЖИВОТ:СИСТЕМАТА. Д-Р КАРАГЬОЗОВ И ПЕПЕ ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ
ЗА ПЪРВИ ПЪТ С ЦВЕТИ (ЯНА
ТИТОВА) И ДЪЩЕРЯ Й КАРИ,
КОИТО БЪРЗО ЩЕ ПРЕДИЗВИКАТ
ЕМПАТИЯ И ЗАГРИЖЕНОСТ В
ЛЕКАРСКИЯ СЪСТАВ. НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ СТРИКТНИЯ

Моника Белучи е българка в хитов
френски сериал

К19 удари и Пласидо Доминго
Самият Доминго е имал
симптоми като кашлица
и треска. Испанският
изпълнител е поредната
звезда, която признава
за челния си сблъсък
с коронавирус. Преди
него същото направиха
Том Ханкс и съпругата му
Рита Уилсън, Идрис Елба,
кийбордистът на амери-

show@19min.bg

НОВИНИ

Михаела
Филева
най-бързо
запълни
отбора си
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Суперзвездата Моника Белучи
е от България в култовия
френски сериал Call My
Agent, чийто 4-ти сезон
в момента се излъчва по
Нетфликс. Хитовата поредица стартира през 2015 и
разказва за агенти на звездите и тяхната работа. Всеки
ден Андреа, Матиас, Габриел и Арлет, попадат в трудни ситуации
и защитават своята визия за бизнеса. Докато се борят да спасят
агенцията си, потресени от внезапната смърт на нейния основател, четиримата агенти ни отвеждат зад кулисите на дивия свят на
знаменитостите, където непрекъснато се преплитат смях, емоции,
прегрешения и сълзи. Белучи е една от гост-звездите в поредицата, а в нея през отделните сезони с роли са се разписвали Изабела
Аджани и Сигорни Уийвър. В новите епизоди предстои да гледаме
актьорите Жерар Депардийо и Марион Котияр.

Д-Р ТАСЕВ И ИЗТОЩЕНАТА ОТ
УЧЕНЕ И ДЪЛГИ СМЕНИ СЕСТРА
РАЙКОВА ЩЕ ЕСКАЛИРА – КАРИЕРАТА НА НЕЙН КОЛЕГА ЩЕ
БЪДЕ ПОСТАВЕНА НА КАРТА
СЛЕД СЕРИОЗЕН ПРОПУСК. ДАЛИ
СЕСТРА РАЙКОВА ЩЕ НАПУСНЕ
ЗАВИНАГИ СВ.АНАСТАСИЯ ИЛИ
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЩЕ БЪДАТ НА
НЕЙНА СТРАНА, ЗРИТЕЛИТЕ ЩЕ
НАУЧАТ В НОВИТЕ ЕПИЗОДИ НА
ХИТОВИЯ БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ СЕРИАЛ.

>>РИЧАРД МАРКС С НОВА ДАТА НА
КОНЦЕРТА СИ У НАС
Изключителният Ричард Маркс,
на когото се наложи заради
световната здравословна криза
да отложи европейското си
турне тази пролет и съответно
и изявата у нас на 28 март, ще
пристигне у нас в началото на
следващата година. Американският изпълнител, текстописец и продуцент ще зарадва
българските си фенове на 24
януари 2021 в първа зала на
НДК. Акустичното романтично
пътешествие с вечните хитове
на артиста, организирано от
Loud Concerts, ще е част от
пренасочената европейска
обиколка на артиста, която
ще стартира през ноември.

Харизматичният Ричард Маркс,
който с огромно съжаление
отложи турнето си в Европа,
обеща в изявлението си да се
върне при феновете си.
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ХОРОСКОП

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

Нов период настъпва за
Близнаците. Девите да
намерят начин за почивка.
Скорпионите да бъдат
по-сговорчиви. Козирозите
получават шанс за
издигане.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Един проблем
ще наложи
да оставите
всичко друго
настрана и да го обмислите. Не тръгвайте на
битка, ако не сте убедени
в победата си. Стигнете
сами до източниците на
информация.

Навременна
информация
ще ви даде
предимство
при взимане на важни решения. Не сте застраховани от грешки, но въпреки
това ще се възползвате от
случая. Ще действате без
колебания.

Радвате се на
одобрението
на околните
днес относно
своя работа, която сте
свършили настина добре. Занапред ще имате
възможност да укрепите
позициите си.

Ако сте недоволни в службата, днес ви се
отдава шанс да
се наложите и издигнете , като докарате до
успешен завършек нова
сделка или договор. Това
ще стабилизира отношенията ви с колеги.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Добре се
справяте със
служебните си
задължения и
съвсем основателно ще
получите подобаващото
признание. Колебаете се,
не сте сигурни как точно
да действате. Изчакайте
особено ако се отнася до
делови начинания.

Прагматично
ще подходите
в решаване на
служебен или
друг въпрос, с което
ще си спестите време,
пари и главоболия. Това
е добра тактика и води
до желаните резултати,
стига да не зависите от
никого.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Дева

Стрелец

Придържате се
към установената практика
и не рискувате
с нововъведения. Така
със сигурност няма да
сгрешите, но пък и със
сигурност няма да се
придвижите бързо към
желаните резултати.
Близнаци

Отговорно и
без излишни
емоции ще се
отнесете към
работата си днес, давайки всичко от себе си
за успеха й. Част от вас
приключват един период
от живота си и започват
нов, по-вълнуващ и наситен на събития.

Не е изключено
днес да сте обзети от променливи настроения и
колебливост по отношение
на работата ви. Доста
натоварени сте напоследък и това неминуемо се
отразява на общото ви
състояние. Намерете начин
да си починете.

времето
Днес времето щe бъде
облачно с превалявания от сняг и дъжд на
места. Минималната
температура ще бъде
-3°, а максималната 7°

Във Варна ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 3°, а максималната 6°
В Бургас ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 4°, а максималната 7°
В Перник ще бъде облачно с превалявания от сняг. Минималната температура ще бъде -3°, а максималната 3°

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3
тел. 826 88 15; 927 34 46;
826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

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

Риби

Действате бързо
днес, независимо
с какво се захващате. Работата ви
е приятна, затова успявате
да свършите много повече
отколкото сте планирали.
Оставете си и свободно
време, което да прекарате
със семейството си или
приятелите.

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

Видин

Русе

min: -2о max: 3о

min: -3о max: 3о

Варна

Велико Търново

min: 3о max: 6о

София

В София ще бъде облачно с превалявания
от сняг. Минималната температура ще бъде
-2°, а максималната 2°
В Пловдив ще бъде облачно с превалявания от дъжд.Минималната температура
ще бъде 0°, а максималната 6°

От това какво
точно предпочитате ще
зависи удовлетвореността ви в края на
деня. Оставете настрана
въпрос, който само ви
създава неприятности и
се посветете на перспективни дейности.

Излъчвайки
увереност, ще
работите и ще
се реализирате,
преодолявайки неравностите по пътя си. Добронамерено ще се отнасяте
към хората около себе
си и заедно ще постигате
набелязаните общи цели.

София 1000,

min: -2о max: 2о
Перник

Пловдив

min: -1о max:2о

Бургас

min: 4о max: 7о
min: -3о max: 3о

min: 0о max: 6о
Сандански

Кърджали

min: 1о max: 5о

min: 1о max: 6о

ПЕКИН ОПИТВА ВАКСИНАТА ЗА К19
ВЪРХУ ХОРА
През уикенда Китай обяви,
че вече е започнал опитите
на своята корона ваксина
върху хора, след като тя
премина изключително
успешно експериментите с
животни. По указания на държавното ръководство тя трябва
да бъде готова за прилагане не по-късно от юни, а местните учени се надяват още през април да бъдат в състояние да предложат варианти за медицински цели.

Р

уски
военни
дезинфекцират НАТО, с
гордост
съобщиха
федералните
тв канали на Кремъл.
Това стана, след като
9 военнотранспортни
самолета
доставиха
в Италия медицинско
оборудване и докараха
специалисти, които ще
се включат в борбата
срещу коронавируската
инфекция. Военни вирусолози, епидемиолози и
други лекари осъществяват операция на Москва на Ботуша. Общо
десантът е на 148
души. Припомняме, че
в най-засегнатите от
корона области е найважната американска авиобаза в Европа
Авиано. И, че Русия се
оказа единствената
държава в света, където няма недостиг
на апарати за дишане.
Операцията последва
телефонен разговор
на президента Путин
с премиера Конте. Самолетите доставиха
в Италия медицински
материали, съвременно
оборудване за диагностика и специализирани
камиони за аерозолна
дезинфекция на превозни средства и големи
площи.
Първият беше посрещнат лично от
италианския
министър на външните работи Луиджи ди Майо.
Той преди това не отиде на кацането на подобен, но граждански
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ВРЕМЕ

>
>>3 ПОРЕДНИ ДНИ
0 НОВОЗАРАЗЕНИ
С КОРОНАВИРУС
В КИТАЙ ДО
ПОНЕДЕЛНИК
П
9
976 ПАДАТ НОВОЗАРАЗЕНИТЕ, 952 ПОВЕЧЕ ОЗДРАВЕЛИ, 142 ПОЧИНАЛИ ПО-МАЛКО В ИТАЛИЯ В
Д
НЕДЕЛЯ. ДАННИТЕ НА КАБИНЕТА КОНТЕ ЗА ПОНЕН
ДЕЛНИК СТАНАХА ЯСНИ СЛЕД РЕДАКЦИОННОТО
Д
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БРОЯ.
П

Не ЕС, а Русия, КНР
и Куба помагат на
Италия с короната:
парадокс
самолет от Китай,
който също достави
оборудване и докара медицински специалисти
от Ухан, които да овладеят заразата. Само
транслира на профилите си в мрежите преди дни събитието със
свой коментар в ефир.

В най-засегната от
коронавируса европейска страна пристигнаха 8 лекарско-сестрински бригади или
общо 48 души, както и
100 водещи руски специалисти в областта
на вирусологията и
епидемиологията.

Помощ на Италия
оказва и Куба, с която
на Апенините поддържат отлични приятелски отношения, въпреки противостоянието
на системите.
На този фон, ЕС не
оказа, въпреки многократните молби на
Рим, помощ, освен че
обещава финансиране.
300 респиратора плюс

някои защитни екипировки прати поне
Германия. До момента
Италия се справя само
със свои сили, въпреки
че страната е в рецесия на практика от 15
години.
Припомняме,
че
Италия нееднократно
повдига в ЕС въпроса
за падане на санкциите срещу Русия.
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Първенството у нас ще продължи: БФС
Централата
планира да
се поднови
шампионата
през май

обсъдени между Професионалната футболна лига и
клубовете. Ще бъде удължен
и срокът за лицензиране на
клубове за сезон 2020/21, който е до 31 март за тези, които ще участват в евротурнирите и до края на май за
всички останали професионални клубове.

Р

одното футболно първенство няма да бъде
прекратявано, въпреки извънредното положение
и пандемията от коронавирус. На свое заседание Българският футболен съюз взе
решение шампионатът да
бъде подновен през май (1-ви
или 15-и), ако ситуацията
позволява. На срещата присъстваха представители на
клубовете, както и такива на
телевизията, държаща правата за излъчване на родния
футбол.

Всички
заинтересовани
страни, участвали в дискусията, се обединиха около тезата,
че трябва да се работи в посока нормалното завършване на
първенствата на всички нива
в българския футбол. Ръководството на Българския футболен съюз напълно разбира
притесненията на клубовете
от създалата се ситуация, но
категорично заявява, че нормалното завършване на първенствата е изцяло в полза на
българския футбол“, се казва в
изявление от футболния съюз.

КАНАДА И АВСТРАЛИЯ НЯМА ДА ПРАТЯТ
СПОРТИСТИ НА ОЛИМПИАДАТА
Канада и
Австралия няма
да изпратят
свои спортисти,
ако олимпийските игри в
Токио се проведат по план.
Най-големият
спортен
форум трябва
да започне на 24-и юли, като до момента домакините и Международният олимпийски комитет твърдо отказват да го отложат и
настояват за провеждането му по план. Ако това стане факт, на игрите в Токио няма да видим спортисти от Канада и Австралия. В същото
време МОК обяви, че окончателното решение за игрите ще бъде взето
след 4 седмици, за да може да се проследи ситуацията с пандемията
от COVID – 19. Олимпийските игри никога не са били отлагани или
отменяни в мирно време. Последната отменена олимпиада е
през 1940 г. заради Втората световна война.
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Разработени са няколко
варианта за довършване
на сезона, които ще бъдат

четете още на

www.19min.bg
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Падане или големи промени в
кабинета, поврати в Русия и САЩ
в края на годината: Мира Кунева
- Кога ще се усети наймощно 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
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?
Още от края на август –
началото на септември, когато е новият съвпад на Плутон със Сатурн, и до края на
годината, особено октомври,
може да се очаква падане или
големи промени във властта,
в правителствата – Козирог,
който си отива, но още сме
под неговата звезда, е техният знак. А ще има и ретрограден Марс, както казахме
– войнствената, разпалващата планета. Такива са астрологичните дадености, не се
наемам да кажа отсега какво
ще стане с точност.

Водолей, в който влизаме са
технологиите, науката и откритията, интернет, глобализацията. С Юпитер във Водолей и събирането на двете
най-силни планети може да
очакваме чудесен период за
комуникации, духовност.

Толкова силни трусове?
След 21 декември започва
нов цикъл от 19 години ( б.р.
напомняме, че Бойко Борисов
влезе в политиката като главен секретар на МВР, после
кмет и премиер в края на
2001 г. – т.е. преди 19 години).При Козирог доминиращи
теми са страховете, тайните, сътресенията, докато теми на по-добрия знак

Значи можем да се надяваме на една по-добра 2021
година?
Определено 2020 г. ще бъде
по-тежката, по-трудната
година. От средата на март
имаме по-добри аспекти. Но
земетресението в Загреб е
част от една възможна вълна
на бедствия, която казахме,
че може да бъде актуална и в
края на лятото. Иначе през

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПУБЛИКУВАНИЯ ВЧЕРА ОТКЪС ОТ РАЗГОВОРА НИ С МИРА КУНЕВА, ДНЕС ПУСКАМЕ НЕГОВАТА ВТОРА ЧАСТ, ПОСВЕТЕНА НА ПОЛИТИКАТА ПО СВЕТА
И У НАС. НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВЧЕРА ТЯ КАЗА, ЧЕ СЛЕД ДОСЕГАШНИТЕ СЪВПАДИ НА
ПОЯВАТА И РАЗВИТИЕТО НА КОРОНАВИРУСА С АСТРОЛОГИЧНИ ВЛИЯНИЯ, МОЖЕ ДА
СЕ ПРОГНОЗИРА, ЧЕ ОТ 24-И МАРТ С НОВОЛУНИЕТО И СИЛНАТА РОЛЯ НА ЛЕЧИТЕЛЯ
ХИРОН ЩЕ ИМАМЕ ПОДОБРЯВАНЕ. А СЛЕД ДЕНЯ НА ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ
РАБОТНИЦИ 7 АПРИЛ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА НАПРАВО ЗАГЛЪХВАНЕ НА ЕПИДЕМИЯТА,
КОЯТО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ДО ЮНИ. ТАКА, ПО СВОЯ НАУЧЕН ПЪТ, ПРЕДПОЛАГА И ЧОВЕКЪТ,
КОЙТО ИЗЛЕКУВА КИТАЙ ОТ ВИРУСА, А ПРЕДИ ТОВА ОТ АТИПИЧНАТА ПНЕВМОНИЯ.
НЕ СЕ ДАВА И РЯЗКА, ОСТРА КРИЗА, А ПОСТЕПЕННО РАЗВИТИЕ НА ПРОМЕНИ В ИКОНОМИКАТА И В ПОЛИТИКАТА В СВЕТА, А ОТ КРАЯ НА ГОДИНАТА – НОВ, ПО-ДОБЪР
ПЕРИОД ОТ ПОНЕ 3 ГОДИНИ.

годината имаме Юпитер с
Плутон, което е добре за бизнеса и парите, дава изобилие.
Да се надяваме, че световната икономическа криза, която сега се прогнозира, няма
да бъде толкова тежка.
Какви промени се очакват
в световен план – при САЩ
и Русия например?
Интересно е, че както
споменахме, съвпадът на
Плутон и Сатурн е същият
като през 1982 г., като направихме сравнението с добилия популярност тогава
СПИН и коронавируса сега.
Но нека да кажем, че този
съвпад обикновено силно влияе политически на Русия.

През 1982 г. след него умира
Леонид Брежнев (б.р.10 ноември 1982 г., след което за 2 и
половина години почиват и
следващите управници Юрий
Андропов и Константин
Черненко, идва Горбачов с
перестройката и краят на
СССР - всичко в рамките на
общо 9 години). Любопитно е
как ще се отрази сега същият съвпад. Събирането на
Юпитер и Сатурн, което ще
наблюдаваме на 21 декември,
пък досега е играело при предишните случаи силна роля в
историята на САЩ. В периода около тази дата може да
се очакват някакви сериозни
промени и процеси.
Борис Ангелов

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 История.bg Падане на
Одриското царство под Римско
владичество. Спартак/п/
13.30 Отворени досиета 3: Никодим
Янушев. Да избереш свободата
документална поредица /
България, 2019г./, режисьор
Павел Веснаков
14.00 Малки истории /п/
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 Отблизо с Мира /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 /16 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист музикално-развлекателно предаване
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
/20, последен епизод/ (12)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл /п/
02.20 Корпорация „Приключения“ тв
филм /16 епизод/п/
03.15 Библиотеката /п/
04.15 Младият Върколак 5 тв филм
/20, последен епизод/п/ (12)
04.55 Още от деня /п/

ТЕЛЕВИЗИЯ
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www.19min.bg
tv@19min.bg

24.03.2020
брой 2451
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ТВ ПРОГРАМА
bTV
05.30 „Домашен арест“ /п./ - сериал
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.19
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.39
15.00 Премиера: „Шест сестри“ сериал, с.7 еп.97
16.00 „Спасители в планината“ сериал, с.7 еп.11
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.16
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.51
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.6
22.30 „Шоуто на Николаос Цитиридис“
- вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.15
01.00 „Спасители в планината“ /п./ сериал, с.7 еп.11
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.78
NOVA
05.20 „Нюанси синьо“ - сериен филм,
сезон 1 /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок
09.30 „На кафе“ - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ - сериен филм,
сезон 4
13.30 „Остани с мен“ (премиера) сериен филм
15.00 „Черна роза“ (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс - Минус“ - публицистично предаване, на живо
17.00 „Намери ме“ (премиера) сериен филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 „Откраднат живот: Системата“
(премиера) - сериен филм,
сезон 9
21.00 „Hell’s Kitchen България“ риалити, нов сезон
22.00 „Ягодова луна“ (премиера) сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Нюанси синьо“ - сериен филм,
сезон 2
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 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
17.00 „Американска нинджа“ - екшън
с уч. на Майкъл Дудикоф,
Джуди Арънсън, Стив Джеймс
и др. /п/
19.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2
20.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 4,
2 епизода
22.00 „Взривна вълна“ - екшън с уч.
на Том Сайзмор, Денис Хопър,
Стивън Сегал, Джейми Пресли
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 „Кулинарно състезание“ - романтичен филм с уч. на Мария
Бертран, Лорън Холи, Анди
Лауер, Дори Бартън, Костас
Мандилор, Бренда Вакаро,
Дейвид Провал и др.
09.00 „Изпитание за любовта“ - драма
с уч. на Катрин Хейгъл, Логан
Бартоломю, Дженюъри Джоун,
Дейл Мидиф, Макензи Астин,
Клиф Дии Йънг и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2
12.00 „Нашата необикновена Коледа“
- романтичен филм с уч. на
Кандис Камерън Бър, Пол
Грийн, Сара Стрейндж, Дейвид
Люис и др.
14.00 „Списъкът на Джесика Дарлинг“
- романтична комедия с уч. на
Блеър Фоулър, Андай Турал,
Ашли Лиао, Клое Ист, Ема Рейн
Лайл, Ева Бела и др.
15.40 „Десет неща, които мразя у
теб“ - комедия с уч. на Хийт
Леджър, Джулия Стайлс, Джоузеф Гордън-Левит и др. /п/
17.45 „Орелът“ - приключенски
екшън с уч. на Чанинг
Тейтъм, Джейми Бел, Доналд
Съдърланд, Марк Стронг и
др. /п/
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10
21.00 „Карибски пирати: В непознати
води“ - приключенски филм
с уч. на Джони Деп, Пенелопе
Круз, Джефри Ръш, Иън
Макшейн, Джема Уорд и др.
23.40 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10 /п/
00.40 „В сънищата ми“ - романтичен
филм с уч. на Джобет Уилямс,
Катрин Макфий, Майк Вогъл,
Антонио Купо и др.
FOX
05.15 Агентите на ЩИТ, еп. 22
06.00 Готини старчета, еп. 2
06.20 Психаротерапия, еп. 19
06.40 Психаротерапия, еп. 20
07.05 Хавай 5-0, еп. 22
08.00 Магнум, еп. 12
08.55 Престъпления от класа, еп. 11
09.50 Кости, еп. 2
10.45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 10
11.35 911, еп. 10
12.35 Явлението, еп. 8
13.30 Бягство от затвора, еп. 4
14.25 Касъл, еп. 16
15.15 Престъпления от класа, еп. 12
16.10 Магнум, еп. 13
17.10 Кости, еп. 3
18.05 Психаротерапия, еп. 21
18.35 Психаротерапия, еп. 22

19.00 Хавай 5-0, еп. 23
20.00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 11
21.00 911, еп. 11
22.00 911: Тексас, еп. 8
22.55 Кръв и съкровища, еп. 9
23.50 Касъл, еп. 17
00.45 Хавай 5-0, еп. 23
01.40 Агентите на ЩИТ, еп. 22
02.30 Демоните на Да Винчи, еп. 10
03.20 Легион, еп. 4
04.05 Кости, еп. 3
04.50 Готини старчета, еп. 2
bTV Cinema
06.00 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.11, 12
08.00 „Статус подновен“ - фентъзи,
романтичен, комедия (Канада,
САЩ, Китай, 2018), режисьор
Скот Спиър, в ролите: Рос
Линч, Оливия Холт, Харви
Гилен, Кортни Ийтън и др.
10.30 Премиера: „Ривърдейл“ сериал, с.3 еп.13, 14
12.45 „Alibi.com“ - комедия (Франция, 2017), режисьор Филип
Лашо, в ролите: Филим Лашо,
Елоди Фонтан, Жюлиан Арути,
Тарек Будали, Натали Бай и др.
14.30 „Слепота“ - драма, романтичен
(САЩ, 2017), режисьор Майкъл Мейлър, в ролите: Алек
Болдуин, Деми Мур, Дилън
Макдърмът, Вива Бианка и др.
16.45 „Фъстъчета: Филмът“ - анимация, приключенски, комедия
(САЩ, 2015), режисьор Стив
Мартино
18.45 „Бърз и яростен“ - екшън, криминален (САЩ, Япония, 2009),
режисьор Джъстин Лин, в
ролите: Вин Дизел, Пол Уокър,
Мишел Родригес, Джордана
Брустър, Джон Ортиз, Лаз
Алонсо, Гал Гадот, Шей Уигъм,
Сун Кан и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 Премиера: „Мъжът от
U.N.C.L.E.“ - екшън, комедия,
приключенски (САЩ, Великобритания, 2015), режисьор Гай
Ричи, в ролите: Хенри Кавил,
Хю Грант, Алисия Викандер,
Арми Хамър, Джаред Харис,
Елизабет Дебики, Даниел
Уестууд и др.
23.30 „Арсенал“ - трилър (САЩ,
2017), режисьор Стивън
Милър, в ролите: Никълъс
Кейдж, Джон Кюсак, Ейдриън
Грение, Джонатан Шек, Линда
Хил и др. [16+]
01.30 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.13, 14
03.30 „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+]
Bulgaria On Air
06:30 България сутрин - важните
неща рано сутрин с Гергана
Венкова и Златимир Йочев
09:00 Светът отгоре – филм
09:30 1421, когато Китай откри света
- филм
10:00 Най-добрият приятел на кучето
- филм
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 – исторически сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Money.bg – икономиката, която

ни засяга с Георги Минев /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 Брюксел 1 – предаване за Европа и гражданите с Милена
Милотинова /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 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова /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 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Ивайло
Лаков /п./
11:35 Цитати на деня
12:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14:00 Клуб Investor с Ивайло
Лаков/п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт – сутрешен
блок с Живка Попатанасова и
Христо Николов /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Tech Stars – док. поредица на
Bloomberg
16:30 Стремеж - 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 Бизнес среща с Таня Кръстева
20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21:00 Цитати на деня
21:30 Update /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 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева
/п./

Водоравно: Акробатика. Ветеринар. Литература. Лило. Оток. Линин. Вата. Бо. Ола. Орлова. Кни. Порта. Асма. Сарми. Термостат. Билион. Ане. Кант.
Игор. Пан. Равена. Ирисан. Анасон. Ни. Ту. Канина. Алое. Алиби. Станишев. Авиа. Снага.
Отвесно: Тапа. Еквилибристика. Аул. Ретинол. Меланин. Оси. Мотели. Опарин. Ракета. Бероново. Мотриса. Пара. Ларсон. Асонанс. Титова. Тас. Иван
Илин. Минута. Картаген. Ниша. Каротин. Манон. Набег. Барака. Илитерати. Ива.
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ХИМИЧЕСКО
НАПАДЕНИЕ
Част от полицейските
служители у нас бяха
оборудвани с облекло против
химическа атака...Освен
всичко друго, униформеният
е оставил на показ гривната
и часовника си, което е
предпоставка за зараза...

Бате Гошо:

След като забраниха
да се ходи по Витоша, сега очаквам да
забранят да се излиза
на балкона. После - в
хола и накрая в тоалетната.

Валери Найденов

Имам и аз една конспиративна теория.
Мисля, че на природата й
писна от нескончаемите
ви нарцистични селфита,
и реши да тури по една
маска на всеки...
Христо Комарницки

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D
Не знам къде и как Борисов е чакал за Хумана за
14-годишната си дъщеричка, но знам, че и при ментора му Бай Тошо, и при Жан
Виденов хинин имаше по
8 стотинки опаковката във

всяка селска аптека, а при
едноличното управление
на Бойко Борисов хинин
няма вече 8 години!
Николай Бареков
:) :P :D
Ако изкарате карантината
заедно, направо се женете, няма какво да ви бутне!
По-сигурен тест едва ли
ще имате скоро!
Габриела Андреева
:) :P :D
Новият Iphone ще излезе
преди нас!!
:) :P :D
Ако някой си продава
майбаха, да пише на
лични.
Васко Мавриков

умерено

:) :P :D
Пети закон на хоум офиса: Ако станеш рано ти
се спи, ако станеш късно
те мързи.
Александър Христов
:) :P :D
Моля да ми пишат само
жени, които пазаруват
след 10:30
:) :P :D
Снегът е, за да се виждат
стъпките на нарушителите!
:) :P :D
На око ли ще се мери
пред магазина второто
най-дълго ДЕСЕТИЛЕТИЕ
на жените - онова между
59 и 60?

Кармелита Тонева
:) :P :D
Само едно малко
въпросче за днес и се
покривам: като свършат парите тия дни за
дезинфектанти, храна,
ток, наем и маски - ко
праим?
Вида Пиронкова
:) :P :D
В Съветска България
кучето извежда ТЕБ на
разходка!
Георги Вулджев
:) :P :D
Това сега да не се окаже
вирусът на диктатурата?!
Кремена Стоименова
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

