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Заради короната спират да
лекуват всички останали
>>МНОГО ХОРА С ИНАЧЕ ЛЕЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА ПОДЛОЖЕНИ НА РИСК
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ПРЕЗИДЕНТСКИ
ПРИКАЗКИ
Дистанционното
обучение в Израел
се радва на пошироко одобрение
от родното. Това
е факт, след като
лично президентът
на страната Реувен
Ривлин се появи по
телевизията и прочете
приказка на всички
деца...

Германия започва прием на пациенти
с COVID – 19 от Италия

Варено мляко премахва лошия дъх
от чесън

Полицията в Индия слага надпис:
Аз съм приятел на коронавируса, на
нарушители на карантината

Полицаи в Австралияиздирват крадци на
тоалетна хартия

Модните къщи Сен Лоран, Гучи и Баленсиага
ще произвеждат медицински маски

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Заради короната спират да
лекуват всички останали

„Последната
информация,
която
излиза на сайта на
МЗ е, че се преустановяват профилактичните прегледи и
имунизации, както
и провеждането на
планови операции”,
алармира на страницата си във Фейсбук
журналистът Генка
Шикерова.
Става дума за заповед на министъра
на здравеопазването
Кирил Ананиев от 13
март, която излезе
във връзка с последните препоръки на
НОЩ. Той направи
промени в текстовете, които засягат
противоепидемичните мерки у нас.
„Преустановяват се
плановите детски и
женски консултации,
профилактичните
прегледи,
профилактичните имунизации,
приема и провеждането на планова оперативна
дейност,
включително присаждането на органи от

Много хора с иначе лечими
заболявания са подложени на риск
живи и трупни донори,
както и свижданията
във всички лечебни заведения”, сочи т. 7 от
актуализираната заповед, която ще важи
поне до 29 март. Така
не е ясно какво става
с имунизациите и реимунизациите на децата например, които
имат реален риск от
други заболявания. А за
донорската хирургия
е ясно, че е надежда за

мнозина и често е въпрос на шанс и часове.
„Въпросът ми е: на
фона на хипотетичната
възможност
да умрем от коронавирус (само 36 лежащо болни в цяла
България), ясно ли е
на колко реално болни хора, в момента
се съкращава живота?”, запита Шикерова. „Какво става
с хората, диагности-

ПРЕЗИДЕНТЪТ ДАРИ ЗАПЛАТАТА СИ
НА БЕДЕН ВИДИН
Президентът Румен
Радев дари средства
за Видин, съобщиха
от пресслужбата на
общината. Държавният глава предостави на града едно
месечно възнаграждение, за да даде
пример на останалите политици и
бизнеса.
Припомняме, че преди няколко дни Община Видин публикува
банковата си сметка за всеки, който има възможност да дари
средства или друга помощ, във връзка с извънредното положение в страната заради разпространението на коронавируса.

цирани в стадий на
заболяване, при които отлагане на операция може да е фатално? Какво става
с хората извън столицата, които и без
това трудно стигат
до доктор, за какъвто и да е преглед? И
как в Германия масираното тестване
е възможно, а тук
продължаваме
да
имаме проблем с ка-

чеството на тестовете? Извън “новините”
за броя заразени има
едни други хора, които не могат да стигнат до болница, а са
болни”, заключи тя.
Същевременно ясно,
че капацитетът на
ВМА и на Пирогов за
пациенти с коронавирус се изчерпва с 30!
Заради това от НОЩ
отправят предложение към Ананиев със
заповед да разпореди
всяка болница в страната да обособи отделения за лечениe на
Covid-19. Мерките ще
обхванат и частните
лечебни заведения.
„Всяка една болница,
независимо от собствеността, в срок
от 3 дни да предостави обособени отделения, които да работят с коронавирус. Те
трябва да са оборудвани и с реанимационни
легла, не само с леко и
средно-тежко болни“,
каза ген. Венцислав
Мутафчийски. В Ден
26-и на щаба си!

Журналист и зъболекар в Щаб №2
Премиерът Бойко Борисов, който
назначи личния враг на шефа на
ВМА ген. Венцислав Мутафчийски
- проф. Коста Костов за шеф на
Щаб №2, сега обогати досегашното присъствие на униформени
и хирурзи с още по-екзотични
професии. Предстои създаването
на фейсбук портал, където да има
всичко създадено от Съвета и от
експертните съвети по специалности. Страницата ще се администрира от журналиста Константин
Вълков, който е настоящ програмен шеф на Дарик радио. „Целта на
тези мерки е да има ясни и досто-

верни източници на информация”,
посочи проф.Костов.
В състава на Медицинският съвет
към МС ще има 16 експерти, представители на основните медицински специалности, които според
правителствената пресслужба
имат отношение към диагностиката и лечението на COVID-19 и неговите органни усложнения. Съветът
ще изпълнява функции, свързани с
изготвяне на алгоритми за поведение при пациенти с коронавирус,
както и информиране на обществеността във връзка с пандемията,
причинена от коронавируса.
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Купуваме 1 млн. теста
при нужда само от 14 хил.
Мегаломанска заявка от 1 млн. теста за
COVID-19 е направила
България в рамките на
обща европейска поръчка, стана ясно от думите на премиера Бойко
Борисов. Така страната
ни ще преизпълни плана с около 7000%, тъй
като според световната практика са необходими 2000 проби на
1 млн. от населението.
При формални 7 млн.
души у нас това прави
14 хил теста. Според
международните медии цялата европейска поръчка е за 1 млн.
теста. Борисов твърди, че „лично“ я е направил. Сега България
има 6000 дарени и 500
платени от бюджета
теста. При 4,7 млрд.
лв. здравен бюджет.
Не е ясно и кога ще
дойдат самите оперативно необходими
тестове. Явно след
епидемията или със
сигурност поне след
нейния пик. 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",

60% грешки в досегашните!
похвали се Борисов
при инспекцията на
неготовия Пернишки
поток повече от месец, след като трябваше да бъде готов.
"При доставката на
тези тестове ще може
да започне и широко
тестване на повече
хора, а не както е в момента само на болни
и с проява на симптоми", аргументира мегапоръчката той.
Остава отворен и
въпросът доколко по-

ръчаните
тестове
спадат към надежните. Дори и броят на
отчетените за болни
от коронавирус у нас
подлежи на съмнение,
тъй като тестовете имат погрешност.
Според медиците в
частните
лаборатории 6 от 10 проби
дават невярна информация, което е 60%
погрешност.
Междувременно статистиката сочи, че
там където има масо-

ви бързи тестове - Германия, Япония, Хонконг,
Сингапур смъртността е под 1%.
„Защо правим 20
пъти по-малко тестове за коронавируса”, запита преди поръчката
Стефан Командарев,
който е дипломиран лекар, макар и известен
като режисьор. Той акцентира вниманието,
че според световната
практика се правят 2
хил. проби на 1 млн., а у
нас едва 150 теста.

>>МРРБ ПРЕНАСОЧВА 40 МЛН. ЛВ. В МЗ
От Регионалното министерство пренасочват над 40 млн. лв. към здравното министерство за осигуряване
на най-необходимото медицинско
оборудване и консумативи за борба
с коронавируса, съобщиха от МРРБ.
Средствата са от оперативна

програма Региони в растеж 20142020 г. и са за тестове за COVID-19,
респиратори, предпазни средства
(маски, облекла, очила, ръкавици,
шлемове и дезинфектанти). Защо
липсват в МЗ при 4,7 млрд. лв.
здравен бюджет?!

Излекуваха Домусчиев
„Вече съм здрав! Преборих
COVID-19 и вече имам антитела
(имунитет)”, гордо се похвали
шефът на КРИБ Кирил Домусчиев
в профила си във Фейсбук. „Остава
окончателно да се възстановя от
пневмонията. Искам да благодаря
на медицинския екип, който се
грижеше за мен и съпругата ми.
Изключителни професионалисти!”,
посочи той.
Напомняме, че заради безотговор-

ното поведение на 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. 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. Те явно не важат за Домусчиев. Той дори не бе и санкциониран заради това.
„С такива медици ще преборим
коронавируса! Благодаря и на
всички от Софиямед, на които съжалявам, че създадох
неволно доста неприятности!
Пазете се, но не се страхувайте!
Лечение има!”, написа бизнесменът сега.
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БЕЗ УЧИЛИЩЕ ДО
13 АПРИЛ: МОН

„Преустановяването на
присъствената форма на
обучение в училище ще
продължи вероятно до
13 април”, сочи писмо на
министъра на образованието и науката Красимир
Вълчев до директорите
на всички училища в
страната.
Официално решение за
удължаване на принудителната ваканция заради
коронавируса обаче все
още не е взето, защото
то зависи от заповед на
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.
Същевременно според
директори на училища
дистанционното обучение
вървяло изненадващо
добре родителите и децата
са на обратното мнение.

СОЛИДАРНОСТТА В
ЕС ДА НЕ ОСТАВА
САМО НА ДУМИ:
РАДЕВ
„В условията на криза
европейската солидарност не трябва да остава
само на думи”. Това е
позицията, около която
се обединиха президентите на България и
Португалия Румен Радев
и Марсело Ребело де
Соуза, които проведоха
телефонен разговор,
съобщиха от Дондуков
2.”Бързото преодоляване
на ситуацията, причинена
от коронавируса в Европа,
изисква общи усилия от
страна на европейските
институции и на държавите членки”, настояват те.
Радев и Соуза бяха единодушни, че са необходими
и своевременни действия
на ЕС за бързото социално
и икономическо възстановяване на европейските
държави. „Недопустимо е
в резултат на тази криза
да се допуска маргинализирането на големи
социални групи или да се
задълбочава социалното
и икономическо разделение в ЕС”, посочиха още
двамата президенти.
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ЗАЩО НЯМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА И ЗА ТИРАДЖИИТЕ У НАС?
ШОФЬОРИТЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ СЕ РАДВАТ НА ПО-СПЕЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА
УПРАВЛЯВАЩИТЕ У НАС. ВЪПРЕКИ
ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО
КАРАНТИНИРАНЕ НА ВСИЧКИ
ПРИСТИГНАЛИ ОТ ЧУЖБИНА У НАС

ПРИБИРАЩИТЕ СЕ В БЪЛГАРИЯ
ТИРАДЖИИ НЕ СПАДАТ КЪМ ТАЗИ
ГРУПА. ИМЕННО ТОВА Е ЕДНА ОТ
НАЙ-РИСКОВИТЕ ГРУПИ РАБОТЕЩИ,
КОИТО ОБЩУВАТ С ДРУГИ ВИСОКОРИСКОВИ ТРУДЕЩИ СЕ ПО ПЪТИЩАТА. ШОФЬОРИТЕ НА ТОВАРНИ
АВТОМОБИЛИ У НАС ЗА РАЗЛИКА

ОТ ДРУГИ СТРАНИ ОБАЧЕ НЕ СЕ
ПОСТАВЯТ ПОД 14-ДНЕВНА КАРАНТИНА. МОЖЕ БИ ТАЗИ ПРИВИЛЕГИЯ
СЕ ДЪЛЖИ НА ФАКТА, ЧЕ ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ГОЛЕМИТЕ
ПРЕВОЗВАЧНИ ФИРМИ У НАС СА
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИБЛИЖЕНИ ДО
УПРАВЛЯВАЩИТЕ.

Полицията
получи завинаги
безконтролен
достъп
до всички
телефони

О

т вчера властите получиха възможност да следят абсолютно
безконтролно мобилните
телефони на всички български граждани. Това ще
става без съдебно решение, като оправданието
е, че трябвало да се следят изкъсо всички поставени под карантина у нас.
Няма никакви гаранции,
че следенето ще се ограничи само до тези хора и
всичките им контакти.
Полицията ще може абсолютно
безконтролно
да поисква справки от
мобилните оператори за
това кой къде ходи, с кого
и кога говори. Това става
ясно от публикувания в
Държавен вестник Закон

Под претекст следене на
поставените под карантина,
МВР се сдоби с огромни
правомощия, промените
ще важат и след края на
извънредното положение
за мерките и действията по време на извънредно положение, съобщава
Mediapool.
Допреди налагането на извънредното положение такива справки можеха да се
правят само за тежки престъпления, за които се полагат над 5 години затвор.
Всичко това се случва чрез
извънредното законодателство, което налага промени
в Закона за електронните

съобщения. Те би трябвало
да засягат само хората под
карантина, но няма никакви
гаранции, че правомощията
на МВР няма да се разпрострат върху всеки един от
нас. В закона вече пише, че
операторите ще съхраняват трафичните данни на
своите клиенти за срок от
6 месеца. Това означава, че
полицията може да ни следи до половин година назад
във времето. Единствено-
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то, което трябва да направят униформените е да подадат искане до мобилните
оператори.
Най-същественото е, че
промените са направени
така, че те ще важат и
след края на извънредното положение. Преди това
подобни
разрешителни
се издаваха от съдии. Те
от своя страна споделиха
пред Mediapool опасенията си, че новите правила
дават безконтролна власт
на МВР.
„Премахването на съдебния контрол, отваря широко вратите за полицейски
произвол и безконтролно следене на трафичните даннни – кога, с кого, колко дълго разговаряме, откъде се
обаждаме и къде се движим”,
коментира пък адвокат Михаил Екимджиев.
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>>20% БЕЗРАБОТИЦА ПРИ ТОТАЛНАТА ЛИПСА НА МЕРКИ,
БЮДЖЕТЪТ Е СМЯТАН НА $62 ЗА ПЕТРОЛА – ЩЕ ЗАГУБИ МИЛИАРДИ ДДС
$62 е цената, която Владислав Горанов е заложил в бюджет 2020, въпреки ясните прогнози за започнала още в края на миналата година реална рецесия във водещите икономики на ЕС Германия, Франция и Италия. Руският например е сметнат при средна цена $42. В първия ден на
новата година тя беше $58, а сега е наполовина. Защо това е важно? Защото води приходи от ДДС - няма да се изпълнят с милиарди. Вместо да
подсили потреблението, кабинетът не взема мерки и в тази посока и това тотално ще срине приходите на бюджета. Вместо да даде осигурителна ваканция, което ще струва не повече от 300 млн.лв., както предложи икономистът Георги Найденов пред Сл.Трифонов в 7/8, липсата на
адекватност от финансовия министър ще доведе до претоварване на бездруго спонсорирания от бюджета НОИ отново с милиарди. Защо?
Липсата на мерки от страна на правителството може да доведе до 20% безработица на фона на сегашните 5%, пресмята топикономистът. Според него още на 28 февруари със здравния, трябваше да заработи и икономически щаб. „Но от мозъци“, с ирония и трагизъм отбеляза той.

Т

оталната липса на адекватни мерки за повече
от месец от момента,
когато се разбра, че не само
италианският, но и целият
европейски туризъм е в катастрофа от страна на ресорното министерство на Николина Ангелкова, води до старт
на вълна от изхвърляне на 200
000 души на улицата, а със семействата им това прави
над половин милион българи –
Варна и Бургас, взети заедно.
Единствените, за които се
погрижи министерството
са СИК и ВИС, на които даде
година гратис на плажните
концесии, които преди това
им връчи, като върна мутренските времена от 90-те
години 1 към 1. Сега България
граничи на изток с 3 М по
прякорите на босовете в съотношение 2:1 между групировките.
„Хаосът с предплатените
пакетни пътувания в туризма
продължава, въпреки надеждата, която даде на клиенти
и компании с изказвания през
последните дни ресорният
министър Николина Ангелкова“, пише Труд. „Ваучери ще се
дават само за пътувания, отложени в периода на обявеното
извънредно положение, което е
от 13 март до 13 април. За останалите пропаднали ваканции туроператорите все още
имат задължение да връщат
пари, въпреки че на всички е
ясно, че са предплатили вече
тези суми на доставчици у нас
и в чужбина и няма откъде да
ги вземат. Ако ваучерите са
на стойност предплатената
сума, вместо конкретна почивка с променена дата, клиентите могат да загубят, защото
не е ясно дали цените на ваканциите ще останат същите
след кризата. Никой и не га-

Хаос и 200 000 души на
улицата заради Ангелкова

рантира, че няма да има фалити на доставчици. Или на
туроператори“. Или хотели.
„Ако клиентът е платил
за Турция, а иска да почива
в Гърция за предплатената
от него сума, това отново
ще затрудни бизнеса. При
ваучерната схема не е ясно
и какво се случва с туристическите застраховки.
В сектора масово съкращават персонал!
Следващите седмици се очаква броят на безработните

в туризма да расте.
Близо 200 000 пряко и косвено
заети в туристическата индустрия могат да останат без
работа заради от разпространението на вируса COVID-19.
Това изчислиха ресторантьори,
туроператори и хотелиери“,
пише Труд. Към тях трябва
да бъдат прибавени поне още
толкова работещи в търговията, транспорта, земеделието,
логистиката, складовете, ремонтите, строителството,
които се издържат единстве-

но и само от работата си за
туризма ни – експортен отрасъл №1 у нас.
„Повечето компании в сектора вече са пуснали в неплатен
отпуск голяма част от служителите си, а други са съкратени заради тежката ситуация. Очаква
се бум от безработни в туризма,
които през следващите седмици
ще се регистрират на борсата“,
категорични са от бизнеса.
Нужно е държавата да подпомогне компаниите с разсрочване на кредити, безлихвени
заеми, данъчна ваканция, отпадане на административни
такси и други, за да спаси индустрията, която допринася
всяка година за 13-15% от БВП,
алармират от сектора. Без
тези мерки ще се наложи да се
дадат не по-малки суми като
обезщетения за безработни,
категорични са от бранша“,
пише Труд.
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ПОНЕ ПОЛОВИНАТА
ОТ КОЛИТЕ, ДВИЖЕЩИ СЕ И ПАРКИРАНИ
В ПУСТИЯ ЦЕНТЪР
НА СОФИЯ НЯКАК СА
ПРЕСКОЧИЛИ БЛОКАДАТА НА ГРАДА, УЖ
СТРОГА, БЕЗ ДА СА
ИМАЛИ ОСНОВАНИЕ,
ПОКАЗА ПРОВЕРКА
НА 19 МИНУТИ САМО
ПО 2 МАЛКИ УЛИЦИ –
СЪБОРНА И ПОЗИТАНО. ПОРАДИ ЛИПСА
НА ПОЛИЦАИ СЕ
НАЛОЖИ ДА ОТМЕСТИМ АВТОМОБИЛ ОТ
СИЛИСТРА, СПРЯЛ НА
ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА ДО БНБ.
БЕЗ ДА СА ЗАРЕЖДАЩИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, КАКВИТО ПОЧТИ
НЯМА ОТВОРЕНИ, ИЛИ ДА БЪДАТ
СЛУЖЕБНИ НА АДМИНИСТРАЦИИ,
ИЗРЕДИХМЕ ЗА 200 М ТАРГИ ОТ
ВСИЧКИ ОБЛАСТИ – ОТ СОФИЙСКА ПРЕЗ ПЕРНИК, БЛАГОЕВГРАД,
МОНТАНА, ВРАЦА, ТА ЧАК ДО ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ И БУРГАС, БЕЗ
ДА МОЖЕМ ДА ИЗБРОИМ ВСИЧКИ.
СИНЯТА ЗОНА НАИСТИНА Е БЕЗПЛАТНА, НО АКО ИМАШЕ РЕАЛНО
ДЕЙСТВАЩИ, А НЕ САМО ТЕЛЕВИЗИОННИ 2 ЩАБА, ВЕРОЯТНО
ЩЯХА ДА СА ВЗЕЛИ МЕРКИ, ЗА ДА
НЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ЗАРАЗАТА
ОТ ЕПИЦЕНТЪРА Й В СТОЛИЦАТА
И ДА СЕ СПАЗВА ИЗВЪНРЕДНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ.
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Блокада ли?
София е
пълна с коли
отвсякъде

Отстъпка за данък сгради
и МПС - до 30 юни
„С два месеца - до 30 юни
се удължава срокът, в който местните данъци за
недвижими имоти и МПС
ще са с 5% отстъпка, ако
се платят в пълен размер.
Това гласи § 26 от Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното
събрание от 13 март 2020
г. Законът е публикуван в
днешния брой на „Държавен вестник“.
Удължаването на срока за
плащане с отстъпка се прави, за да се избегнат опаш-

ките пред касите на районните отдели „Общински
приходи“.
Нека напомня, че найудобният
и
безопасен
начин за плащане, без
никакво чакане, е през портала на Столична община, на следния електронен
адрес:
https://szp.sofia.
bg/OnlineReportWSClient/
pages/login.jsf
За да ползвате тази електронна услуга е необходимо
да имате един от изброените идентификационни кодове:
• ПИН – код, издаден от

отделите „Общински приходи“ на Столична община
• ПИК – код, издаден от
НАП
• валиден електронен
подпис, (само за физически
лица).
Плащания могат да се
извършват и през финансовите посредници, с които
Столична община има сключени договори за разплащане на местните данъци и
такси /Айкарт АД, Банка
ДСК, „Български пощи“ ЕАД,
„Дайнърс клуб България“ АД,
Изипей АД, ИПЕЙ, Обединена българска банка, Пощен-

ска банка, Първа инвестиционна банка, Транскарт
Файненшъл Сървисис, Уникредит Булбанк АД и „Фаст
Пей ХД“ АД.
Какви други срокове
се променят със Закона
за извънредното положение може да видите тук:
https://dv.parliament.bg/
DVWeb/showMaterialDV.jsp;
jsessionid=8911DE6AAFFAA
31AC84187DC671ADCBC?idM
at=147150&fbclid=IwAR08u
NITOGEJ6c6bJ6_7Pn94nYy3v
tXzzWvKVJ5951BA-pNxudBy5
rzzmmI“, съобщи зам.-кметът Дончо Барбалов.
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М

ежду 5 и 7 процента от заразените
със сезонни вируси
е броят на хората
с няколкото от семейството
Корона, заяви и.д.директорът
на Научно изследователския
институт по грипа към Министерството на здравеопазването на Русия проф. д.м.н.
Дмитрий Лиознов. Смятан
за дете – чудо във вирусологията, той само преди 5 дни
представи откритието на
института си, който пръв
разшифрова пълния геном на
Covid 19.
Попитан от руския Първи
канал защо в Китай К19 не изглеждаше толкова агресивен,
колкото в Италия, той обясни,
че вирусът отслабва, но впечатлението, с което са останали много хора, се получава
от нивото на организация
на здравната система в една
страна.
Русия се оказа най-подготвена за епидемия от вирусна
инфекция на дихателните органи. По данни на американската преса тя има 27 апарата за
обдишване на 100 000 души население - над 40 000, ( и в момента ударно произвежда и зарежда нови в 2 специални модерни
завода) плюс над 55 000 легла
за изолация, които в момента
се увеличават с до 10 000. И се
строи специална болница с
12 корпуса, която вместо
за 1 година ще бъде готова
за месец – 2 пъти по-кратко
време от грандиозния Пернишки поток. Това е при 18
респиратора на 100 000 души в
САЩ и реална възможност за
изолиране на 36 души в България (при руския стандарт би
трябвало да имаме 2500 легла),
както призна ръководителят
на НОЩ ген. Мутафчийски.
Още - на стр. 13
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5-7% от заразените
със сезонни вируси
са с короните, К19
отслабва: шефът
на руския грипен
институт

Продавам място в село Дръмша,
общ. Костинброд.
- 3 дка в регулация;
- 20 дка ниви;
Руска Вълканова
0876 554 027, 02/986 13 08

Още оптимизъм
в Италия
ДНЕВЕН СПАД С 327 НОВОЗАРАЗЕНИ РЕГИСТРИРА
ИТАЛИЯ В ПОНЕДЕЛНИК
СЛЕД СРИВА В НЕДЕЛЯ
ДНЕВЕН СПАД ИМА И ПРИ
СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ – ПОМАЛКО С 50 СА ПОЧИНАЛИТЕ С КОРОНАВИРУС
СКОК С 408 БЕЛЕЖАТ НАПЪЛНО ОЗДРАВЕЛИТЕ
ЕКСПЕРТИТЕ В ИТАЛИЯ ОЧАКВАХА МЕЖДУ ВТОРНИК,24 МАРТ, И ПЕТЪК, 27 МАРТ, ДОСТИГАНЕ НА ПИК
И СТАРТ НА СПАДА НА ЕПИДЕМИЯТА И ИЗРАЗИХА
УМЕРЕН ОПТИМИЗЪМ ЗА БЛАГОПРИЯТНО РАЗВИТИЕ
ПРЕД ДЪРЖАВНИЯ ТВ КАНАЛ РАИ 1
ДАННИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КОНТЕ ЗА ВТОРНИК ИЗЛИЗАТ СЛЕД РЕДАКЦИОННОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БРОЯ.
ОЩЕ - НА СТР.13.
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ДЪЩЕРЯТА НА ФАТИК СЕ ЛЕКУВА ОТ COVID-19
ДЪЩЕРЯТА НА ФИЛИП НАЙДЕНОВ-ФАТИК, АДРИАНА ТЮРКМЕН, ЧЕТЕ
ЛЮБОВЕН РОМАН, ДЕЙСТВИЕТО НА КОЙТО СЕ РАЗВИВА ПРЕЗ ВТОРАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА, ДОКАТО В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ОТ КОРОНАВИРУСА. НАСТОЛНАТА КНИЖКА НА ТЮРКМЕН Е ЖИВОТ
НАЗАЕМ ОТ ЕРИХ МАРИЯ РЕМАРК, ПИСАН ПРЕЗ 1951. ДЪЩЕРЯТА НА
ПОКОЙНИЯ ПОДЗЕМЕН БОС ФАТИК Е С ЛЕКИ СИМПТОМИ И В МОМЕНТА
Е ПОД ДОМАШНА КАРАНТИНА. МЛАДАТА ЖЕНА Е С ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ
ЗА COVID-19 , СЪОБЩИ ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ПИК. „ПЪРВОНАЧАЛНО
МНОГО СЕ ИЗПЛАШИХ И ДАЖЕ СЕ РАЗПЛАКАХ, КОЕТО Е НОРМАЛНО,
ЗАЩОТО БЯХ В ШОК. БЪРЗО СЕ УСПОКОИХ, ЗАЩОТО НЯМАМ ПОЧТИ НИКАКВИ СИМПТОМИ. ТОВА Е НЕЩО НОРМАЛНО, ПРЕЗ КОЕТО ЩЕ ПРЕМИНЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМИ. САМО ПАЗЕТЕ ВЪЗРАСТНИТЕ, ТОВА Е НАЙ-ВАЖНОТО“, ПРИЗОВА АДРИАНА ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.

Предлагат на
Меган Маркъл
да озвучи Семейство Симпсън
Предложиха на Меган
Маркъл да озвучи един от
персонажите в анимационния сериал Семейство Симпсън, съобщава
Daily Mail. Продуцентът на
сериала и седемкратен
носител на наградата Еми
Ел Джин е готов да влезе
в контакт със съпругата
на принц Хари. „Ние говорихме за Меган и Хари.
Чух, че тя иска да работи
като актриса от дублажа. За
това, ако те четат това, нека
се свържат с мен“, коментира той. През януари тази
година стана известно, че
Меган Маркъл, която преди брака си с британския
принц имаше успешна
актьорска кариера, е
сключила договор със
студията Дисни. Интересът
към дублажа се е пробудил
в нея, след като е посетила
премиерата на Цар Лъв.

Ну, погоди! се завръща
с нови серии
Руската киностудия
Союзмултфилм започва
работа по продължението на легендарния
анимационен
сериал
Ну, погоди!. Новите сюжети ще бъдат изцяло осъвременени, а
визуалните образи на
главните герои - Вълка и Заека ще бъдат
съществено променени. Новите серии ще
бъдат озвучени от известни руски актьори и знаменитости.
Първият сезон на
новия сериал включва 52 серии, като към
съвременния Ну, погоди! вече има заявен
интерес от Китай и
други азиатски страни. Същинската работа по проекта ще

та
талантливият
художник, аниматор
и режисьор Вячеслав
Котьоночкин.
Той

работи над филма 18
години в известното
московско студио Союзмультфильм.

ЕВРОПЕЙСКИЯ
МУЗИКАЛЕН
ФЕСТИВАЛ
СЕ ОТЛАГА
ЗА ЕСЕНТА

Вече са известни новите дати за
повечето концерти от програмата на Европейски музикален
фестивал 2020, отложени заради
коронавируса. Някои от проявите се изместват за края на юни,
а други – за есента. Ключовото
събитие от фестивала е концертът на знаменития израелски
цигулков виртуоз Шломо Минц.
Музикантът потвърди датата 11
октомври, когато той ще гостува
у нас като солист и диригент

на Софийската филхармония с
творби от Менделсон, Моцарт
и Брамс. Ден по-късно, на 12
октомври, Минц ще има майсторски клас с млади български
цигулари от Националната музикална академия. На 20 октомври
пък в зала България ще се
състои мултимедийният концерт
Кино и класика с Оркестъра на
Класик ФМ радио и диригент
Максим Ешкенази.
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Във връзка с мерките
срещу разпространението на COVID-19 в
страната и с цел предпазване на екипите на
бТВ по време на епидемията,
вечерното
предаване Шоуто на
Николаос Цитиридис
ще продължи излъчванията си от понеделник
до четвъртък по нов
модел - без бенд, публика и гости на живо.
Водещият
Николаос
Цитиридис ще бъде
сам в студиото. А гости в предаването до
края на седмицата ще
бъдат Орлин Павлов,
Гого Лозанов, Радинела
Чушева, както и Александър Сано и Нели.
Последният посетител
на живо в студиото на
Цитиридис бе Кубрат
Пулев. “Ситуацията в
целия свят в момента
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Шоуто на Цитиридис
остава без гости и бенд

е такава, че няма никакъв проблем да се играе
и без публика”, сподели

DARA с втора
победа в Капките

започне веднага след
отпадането на ограничителните мерки в
Русия, въведени срещу
коронавируса. Детската рисувана поредица
се ражда преди половин век, а премиерата
е през 1969 г. За баща
на Ну, погоди! се смя-
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С образа на руската денс звезда Zivert, DARA завоюва втора поредна победа в Като две капки вода.
Младата певица успя да се справи с предизвикателствата на руския език, получавайки категоричното одобрение на журито и колегите си.
„Когато вие не можете да дойдете, Капките идват
при вас!“, с тези думи водещите поздравиха първата виртуална публика в шоуто, представена от
три български семейства. По време на предаването те имаха възможност да подкрепят звездите и
да споделят емоциите на екипа. Култови български и световни изпълнители бяха в центъра на
имитациите в шоуто. В следващото издание Тото
ще бъде член на триото на Братя Мангарян, а
Маги Джанаварова ще извиси глас като Монсерат
Кабайе. Луна ще оглави Europe, а Анди ще вземе
един от хитовете на Тита.

боксьорът и с усмивка
прие аплодисментите
на запис, които проз-

вучаха в студиото. Той
дори се пошегува, че
иска да му ги пуснат и

КОСМОС СЕ
ЗАВРЪЩА
В ЕФИР

Популярната поредица с
водещ Нийл Деграс Тайсън се завръща в ефира
на National Geographic
тази неделя със своя
трети сезон - Космос:
Възможни светове. Про-

дукцията ще се излъчва
всяка неделя в рамките
на 13 седмици от 22 ч.
В безкрайното търсене
на познание, най-новият
сезон на Космос отново
се осланя на своя знаков,

по време на Мача с Джошуа, за да компенсират
липсата на публика.
основаващ се на факти
сюжет, като с лекота
запознава зрителя със
сложни научни понятия. Сред множеството
актьори, чиито гласове ще
чуем в новото издание, са
номинираният за наградите Еми и Златен глобус
актьор сър Патрик Стюарт
като астронома с немскобританско потекло Уилям
Хершел, номинираният
за Оскар Виго Мортенсен
като съветския ботаник и
генетик Николай Вавилов, и Джъд Хърш като
Робърт Опенхаймер. Сет
Макфарлън ще озвучава
президента Труман.

Излезе биографията на Уди Алън
Биографичната книга на Уди Алън излезе на
американския пазар, въпреки протестите на Ронан
Фароу и мнозина, които го подкрепиха. Изданието
се казва Без връзка с нищо, а в него Алън разказва
откровено живота си – от детството в Бруклин
през успешната кариера във филмовата, тв и стендъп комедийната индустрия до взаимоотношенията си със семейството и приятелите. Мемоарите започват с израстването на Алън в
Ню Йорк и любовната му афера с Даян Кийтън. Авторът разказва за връзката си с Миа
Фароу и обвиненията от осиновената му дъщеря Дилън Фароу за сексуално малтретиране, когато била дете. След това идва спорният за мнозина момент в началото
на 90-те години, в който режисьорът започва романтична връзка с осиновената си
дъщеря Сун-И Превин, 30 години по-млада от него.

10

www.19min.bg

ХОРОСКОП

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

Нова авантюра за Овните.
Близнаците ще подходят със
самочувствие в деликатна
ситуация. Девите да се
въздържат от излишни
харчове. Предизвикателства
пред Везните.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Смело се впускате в авантюра, чийто
изход считате
за положителен за себе
си. Действате необмислено на моменти, което
е възможно да притесни
близките ви, но не и вас.

Около вас
ще има хора,
които с
готовност ще
откликнат на нуждите ви за
помощ. Не ги отблъсквайте. Съветите им ще са ви
необходими, за да излезете
по-скоро от затруднението, в което се намирате.

Няма да Ви
липсват предизвикателства,
които ще Ви
подтикват да вземете
отношение по важен въпрос. Не бъдете скромни.
Дайте изява на способностите, обстоятелствата
ще Ви го позволят.

Насочвайки
поглед навътре в
себе си, ще балансирате енергиите
и ще постигнете душевно равновесие. Помислете доколко
добре се познавате и дали
можете да промените онези
свои несъвършенства, които
пречат на развитието ви.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Бъдете внимателни в работата си и не
подценявайте
конкурентите си. Възможен е конфликт, от който
ще извлечете значителни
дивиденти. Не допускайте тревогите за ваши
близки да помрачават
настроението ви.

Щом сами не
съзнавате, че
трябва да се
смирите, то
обстоятелствата ще ви
подсетят. Работете върху
себе си, като оставите за
по-късна дата деловите
си реализации. Дайте си
ясна сметка за всичко,
което ви притеснява

Направете
реална преценка
на събитията
около вас и
вземете най-правилните
решения. Така ще се
мобилизирате и ще може
да свършите всичките си
ангажименти днес.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Близнаци

Дева

Стрелец

Със самочувствие
ще подходите в
деликатна ситуация, но нещата не
са толкова прости. Изисква
се и подготвеност, за да
излезете без загуби или
поне с минимални. Като
носители на новото, имате
възможности да влияете
върху голям кръг от хора.

Въздържайте се
от излишни харчове. Скоро ще
имате причини
за повече разточителство, до тогава бъдете
пестеливи. Финансовото
ви състояние ще претърпи трансформации в
посока на повишение.

времето

В Бургас ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 4°, а максималната 7°.
В Перник ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде -3°, а
максималната 5°.

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:

Не допускайте емоциите
да влияят на
решенията ви,
почти е сигурно, че ще
сгрешите. В подобно
състояние на духа не
може да очаквате пълноценна реализация на
целите си.

МИЛЕНА САВОВА

Риби

Колебанията,
които имате
относно настоящ
проект бързо ще
изчезнат днес под влияние
на човек, който ще ви окаже
голяма подкрепа. Бъдете
сигурни, че скоро ще напреднете толкова, колкото
не сте и очаквали.

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

Русе

min: -1о max: 3о

min: -1о max: 5о

Варна

София

Велико Търново

min: 2о max: 6о

min: -3о max: 2о

min: -2о max: 4о

В София ще бъде облачно с превалявания
от сняг. Минималната температура ще бъде
-3°, а максималната 2°.

Във Варна ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Минималната температура ще
бъде 2°, а максималната 6°.

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Видин

Днес времето щe бъде
облачно с превалявания от сняг и дъжд на
места. Минималната
температура ще бъде
-5°, а максималната 9°.

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

Доброто Ви
настроение днес
ще се окаже
Вашето сериозно
предимство. С добри намерения сте към всички,
с които Ви се налага да
общувате и това допълнително Ви дава енергия. Но
запазете скромността си.

София 1000,

Перник

Пловдив

Бургас

min: 4о max: 7о
min: -3о max: 5о

min: 0о max: 6о
Сандански

Кърджали

min: -1о max: 8о

min: -1о max: 2о

www.19min.bg

СВЯТ

25.03.2020
брой 2452

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

11

Гърция: 4 мес. без
данъци и аванс
за оборотни на
малките фирми,
Австрия: отсрочване
на налози и
кредити, подкрепа
за заплатите на
работещите
Втори пакет мерки
за подпомагане на малкия бизнес, за да запази
работните места на
гърците предприе правителството в Атина,
след като ЕС позволи
отпадане на критерия
за 3% дефицит и други пределни тавани, а
лично шефката на ЕЦБанка Лагард посъветва правителствата
бързо да режат данъци
и кредити. Всички държави без България благородно се надпреварват
какви по-добри мерки да
приложат, за да спасят
икономиките си. В които поне 70% от парите
и заетите са за сметка
на дребните фирми. У
нас досега е известно,
че спонсориращата олигарсите ББР получава
500 млн.лв., а финансова помощ ще се окаже
на моловете с техните чужди собственици,
вместо на презрените
дори от националния
щаб на Мутафчийски
„павилиончета“ и „салончета“. Властта ни
евентуално ще даде 60%
от парите за заплата –
обикновено минимална-

та на ощетени – сиреч
366 лв., ала няма да им
поеме осигуровките.
На този фон гръцкият финансов министър
Христос Стайкурас обяви: 2 милиарда евро (по 1
милиард евро за бизнеса
и за наетите) и 1,8 милиарда евро от специалния европейски фонд.
Мерките
включват
общо спиране до 31 юли
на плащането на данъци за приблизително
200 000 малки фирми
с около 600 000 служители, които са силно
засегнати. 1 млрд. евро
ще получат фирмите
като авансова компенсация за намаляването
на оборотите, включително - разходите за
заплати и други харчове
като наеми и сметки.
Заетите,
чиито
трудови договори са
временно
прекъснати, ще получат компенсация от 800 евро
в началото на април,
като държавата покрива социалните и
здравните осигуровки!
В същото време данъчните им задължения се
замразяват за 4 месеца

(в Унгария без данъци
и кредити остават
до края на годината).
Смята се, че мярката
ще засегне около 500 000
души в Гърция, а разходите за март и април са
около 450 милиона евро.
За самонаети лица, еднолични търговци и свободни професии всички
данъчни задължения са
разсрочени за 4 месеца.
Допълнителните 1,8
милиарда евро от специалния европейски фонд
ще бъдат използвани
пряко за повишаване
на ликвидността, заетостта и доходите
на работниците, пише
Клуб Z.
ДДС се намалява на
6% от 24% до края на
годината за маски,
ръкавици,
антисептици, кърпички, сапун
и като цяло за продуктите за хигиена и защита, за да смъкнат
бързо и рязко цените
им. Същото важи и за
етиловия алкохол.
Пакетът предвижда
и облекчения на режима на кредитиране на
предприятия и физически лица от банките.

Какво прави „пословично стинсата Австрия“ обяснява евродепутатът от ДСБ Радан
Кънев:„БВП на Австрия
е около 7 пъти по-висок от българския, а нa
глава от населението около 5 пъти. Правителството на Курц знае,
че трябва да спаси нацията. И че това струва пари. И че целта си
струва и парите, и дълг,
и дефицит. 9 млрд.евро
ще бъдат насочени към
гаранции и обезпечаване на заеми, 10 млрд. за
отсрочване на данъци
и 15 млрд. за спешни
помощи в “случаи на затруднения”. За българската икономика, това
би означавало приблизително 3.5 милиарда лв.
отсрочване на данъци, 3
милиарда лв. заемни гаранции и близо 5 милиарда лв. за спешна помощ.
Ако ни управляваше дясно правителство, загрижено за бъдещето на
нацията, финансовата
стабилност и просперитет“.
Икономиката на Австрия в момента е
поставена на пауза и

повечето магазини и
заведения са затворени, както и у нас. Спадът на потреблението
вече оказва влияние.
Само два дни след карантината на безработните нарасна със
74 000 души – лица, заети главно в туризма,
строителството и сезонната работа.
Правителствените
мерки имат за цел да
предотвратят принудителното освобождаване на служители на
компаниите. Работното време може да бъде
намалено до 10% през
следващите три месеца при 80 до 90% от
нормалното заплащане. Работодателите
ще плащат само за отработените часове, останалата част ще се
плаща от държавата.
Кредитните гаранции, отлагането на
данъци и спешната помощ също са предназначени да задържат
компаниите над водата, докато потребителският цикъл отново започне, анализира
EurActiv.
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Най-големият
спортен форум
ще се проведе
най-късно
до лятото на
2021-ва година

О

лимпийските игри
в Токио бяха отложени. Вчера премиерът на Япония
Шиндзо Абе е поискал от
президента на Международния олимпийски комитет
(МОК) Томас Бах най-големият спортен форум да бъде
преместен напред във времето. Той от своя страна е
дал своето съгласие. Игрите
трябва да се проведат найкъсно до лятото на 2021-а.
По програма Олимпиадата
трябваше да започне на
24-и юли тази година, но
заради пандемията от коронавирус и невъзможността на спортистите да се

подготвят за най-важния
форум в света на спорта,
той бе отложен. Както 19’
писа някои от страните
вече обявиха, че няма да изпратят спортисти, ако игрите се проведат по план,
а пък от МОК лансираха
предложението мероприятията от Токио 2020 да се
провеждат без публика. Това
очаквано не се прие добре
от страна на организаторите. Именно поради тази
причина, както и заради отказа на Канада и Австралия
да изпратят спортисти в
Токио японският премиер е
настоял пред Томас Бах за
отлагане на игрите.

БЕЗ СПОРТ ДО ЮЛИ: ГЕН. МУТАФЧИЙСКИ
Председателят на Националния
оперативен щаб за борба с
коронавируса ген. Венцислав Мутафчийски сподели, че подновяването на българския спорт едва
ли ще се случи през месеците
май и юни. В зависимост от ситуацията, спортни състезания у нас
можe би ще има през лятото или
пък през есента. Всичко зависи от
развоя на заболяването.
Той е изненадан от решението на
БФС за подновяване на футболното ни първенството през месец
май.
„Това са сметки без кръчмар. Ние
не знаем кога ще бъде вихърът
на епидемията. Предполагаме,

че най-високият пик ще стигнем
след две-три седмици. Това
съвпада с тези неща, които те си
ги решават. Не знам от къде ги
измислят тези работи“, заяви той в
интервю за БНР.
„Това е пълна щуротия. Това не е
синхронизирано с щаба, нито пък
сме го изговаряли с министър
Кралев. Ние с него имаме прекрасна комуникация и си мисля,
че и с него не е изкоментирано
даже. Аз разбрах доводите – щели
да банкрутират няколко отбора
и т.н., но всяко изключение от
това, което е обявено като общи
мерки, може да навреди много“,
каза още той.

„Помолихме президента
Бах да обмисли отлагане
с около една година, за да

направи възможно спортистите да участват в найдоброто си състояние и
събитието да се проведе в
безопасност за зрителите“,
заяви Абе.
Досега в историята си
съвременните олимпийски
игри са били отменяни само
заради двете световни войни, но никога не са били отлагани.

И

талианските експерти очертават модела
за развитие на Covid19,
за който те изхождат от предишна епидемия с друг коронавирус – преди години, чийто
епицентър, каквато е Ломбардия в момента, е бил в канадската провинция Онтарио и
нейния финансов център Торонто. И, разбира се най-вече
по китайския опит.
В тази координатна система те правят следните сравнения. Eвропа е като Китай
по територия: 9,59 млн.
кв.км КНР и 10,18 млн.кв.км
Стария континент.
Една провинция на най-голямата азиатска държава
беше епицентър на заразата
и тя се разви с голяма сила
и в съседните региони, някои от областите в същата
страна останаха в периферията на вируса и отбелязаха
не така голям брой заразени
и смъртни случаи.
Провинция Хубей поразително прилича по брой население на Италия: 58,5 срещу
60,48 млн. души
При не така различна по
големина територия 185,9
млн.кв.км. за провинцията
срещу 301,34 кв.км на Ботуша. Но площта на континентална Италия е сходна
с китайския регион, ако се
махнат множеството острови – 78. Само Сицилия и

Моделът Корона
и защо сме
в добрата
периферия
Сардиния са с територия,
колкото повече от половин
България, а има още десетки
и десетки други.
Епицентърът Ухан по
своето население от 11,08
млн.души – 9 млн. града и
останалите в предградията, поразително съвпада с
европейския и италианския
епицентър на коронавируса
Ломбардия – 10,06 млн. И в
двете огнища се съсредоточава повече от половината
от броя на заразени и от
леталните случаи в целите
им страни, а заедно със съседните региони формират
до 3/4 от националните.
Приликите наистина са поразителни. Така е изработен

моделът, по който се работи.
Той се базира на тях и показва, че кризата е най-осезаема
в епицентровете и намалява
по интензивност и бройки на
заразени и летални изходи в
периферията.
В Европа най-засегнати,
наред с епицентъра, са найблизките страни до Италия
като съседите й Франция и
Австрия, Германия, която
я зарази и Испания, с която
има супер активно общуване, също както в Китай
бяха съседните на Хубей
провинции. Нашата страна, за радост попада именно в периферията.
Разбира се, и китайските, и
италианските лекари, които

работят точно по този модел,
подчертават, че освен географските измерения има и още
едно много важно нещо, което
определя особено смъртността и то е организацията на
здравната система. Именно
лошото й качество е основна
причина за високата, макар
и намаляваща през последните дни смъртност в Италия
спрямо Китай.
Ето и пример, от който
да се разбере всичко и найвече колко е важно да се инвестира, а да не се краде от
здравеопазването:
Епицентър Хубей (58,5
млн.) – 3160 починали
Периферия Пекин (21,5
млн.) – 8 починали

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 Референдум /п/
13.35 Ничии документален филм /
България, 2006г./, режисьор
Здравко Драгнев
14.10 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Приключенията на Илайъс
анимационен филм
14.45 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 Туризъм.бг /п/
17.30 Бразди /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 /17 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър
22.00 Концерт на Томи Смит/саксофон/ и Биг бенда на БНР
Джазфестивал „Jazzit 2017“
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов кампания
на Народен театър „Иван
Вазов“ с медийната подкрепа
на БНТ
23.35 В търсене на Грейсленд игрален
филм /САЩ, 1998г./, режисьор
Дейвид Уинклър, в ролите:
Харви Кайтел, Джонатан Шек,
Бриджит Фонда и др. (14)
01.10 Култура.БГ /п/
02.10 100% будни предаване за
здравословен лайфстайл/п/
03.10 Корпорация „Приключения“ тв
филм /17 епизод/п/
03.55 Отблизо с Мира /п/
04.55 Още от деня /п/

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

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

25.03.2020
брой 2452

ТВ ПРОГРАМА

bTV
05.30 „Домашен арест“ /п./ - сериал
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.20
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.40
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.7 еп.98
16.00 „Спасители в планината“ - сериал,
с.7 еп.12
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 Премиера:„Свободен дух“ сериал, с.2 еп.17
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.52
21.00 „Смени жената“ /п./ - семейно
риалити
22.00 „Шоуто на Николаос Цитиридис“ вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Смъртоносно оръжие“ - сериал,
с.2 еп.16
00.30 „Спасители в планината“ /п./ сериал, с.7 еп.12
01.30 „Домашен арест“ /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.79
NOVA
05.20 „Нюанси синьо“ - сериен филм,
сезон 2 /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 „Шеф под прикритие“ - риалити,
нов сезон
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 4, 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 „Взривна вълна“ - екшън с уч.
на Том Сайзмор, Денис Хопър,
Стивън Сегал, Джейми Пресли
и др. /п/
19.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2
20.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 4,
2 епизода
22.00 „Пауър Рейнджърс“ - приключенски екшън с уч. на Елизабет
Банкс, Брайън Кранстън, Дакр
Монгомъри, Наоми Скот, Луди
Лин, Беки Джи и др.
00.30 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 4 /п/
01.30 Еротичен телепазар
03.30 „Професионална борба: „Първична сила“, 13 епизод /п/
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2 /п/
07.00 „Юлиа и офицерът“ - романтична
драма с уч. на Хенриете РихтерРьол, Давид Рот, Андреас Луст
и др.
09.00 „Дългото пътуване на любовта“
- романтичен филм с уч. на
Йохан Ърб, Ерин Котрел, Логан
Бартоломю, Джон Севидж,
Уилям Морган Шепърд, Джеймс
Тъпър и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2
12.00 „Вълшебна Коледа“ - романтичен
филм с уч. на Джош Кели, Ники
Уелън, Никол Галисия, Майкъл
Когнейта и др.
13.50 „В кадър“
14.20 „Приказка за вълшебната рибка“
- семеен филм с уч. на Лекси
Джованьоли, Робърт Карадин,
Мартин Клеба и др. /п/
16.00 „Беглец“ - драма с уч. на Никълъс
Кейдж, Сара Полсън, Питър
Фонда, Кони Нилсен, Уендъл
Пиърс и др.
17.45 „Човекът, който познаваше безкрайността“ - драма с уч. на Дев
Пател, Джеръми Айрънс, Тоби
Джоунс, Стивън Фрай, Джереми
Нортъм, Кевин Макнали, Шазад
Латиф, Падрайк Дилейни и др.
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10
21.00 „Голямата плячка“ - екшън с уч. на
Самюъл Джаксън, Рей Стивънсън, Джим Броудбент, Фелисити
Хъфман, Тед Ливайн и др.
22.45 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10 /п/
23.45 „Жив дявол“ - криминален екшън
с уч. на Харисън Форд, Брад Пит,
Маргарет Колин, Трийт Уилямс,
Рубен Блейдс и др. /п/
FOX
05.15 Пришиване, еп. 1
06.00 Готини старчета, еп. 3
06.20 Психаротерапия, еп. 21
06.40 Психаротерапия, еп. 22
07.05 Хавай 5-0, еп. 23
08.00 Магнум, еп. 13
08.55 Престъпления от класа, еп. 12
09.50 Кости, еп. 3
10.45 От местопрестъплението: Маями,
еп. 11
11.35 911, еп. 11
12.35 911: Тексас, еп. 8
13.30 Кръв и съкровища, еп. 9
14.25 Касъл, еп. 17
15.15 Престъпления от класа, еп. 13
16.10 Магнум, еп. 14
17.10 Кости, еп. 4
18.05 Малкълм, еп. 1
18.35 Малкълм, еп. 2

19.00 Хавай 5-0, еп. 24
20.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 12
21.00 911, еп. 12
22.00 Стъмптаун, еп. 7
22.55 Кръв и съкровища, еп. 10
23.50 Касъл, еп. 18
00.45 Хавай 5-0, еп. 24
01.40 Пришиване, еп. 1
02.30 Демоните на Да Винчи, еп. 1
03.20 Легион, еп. 5
04.05 Кости, еп. 4
04.50 Готини старчета, еп. 3
bTV Cinema
06.00 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.13, 14
08.00 „Информаторът“ - комедия,
драма, криминален (САЩ, 2009),
режисьор Стивън Содърбърг, в
ролите: Мат Деймън, Тони Хейл,
Патън Осуалт, Лукас Каръл, Мелани Лински, Скот Бакула и др.
10.30 Премиера:„Ривърдейл“ - сериал,
с.3 еп.15, 16
13.00 „Сноудън“ - биографичен, драма,
трилър (САЩ, Германия, 2016),
режисьор Оливър Стоун, в
ролите: Джоузеф Гордън-Левит,
Шейлийн Уудли, Скот Истууд, Никълъс Кейдж, Тимъти Олифънт,
Закари Куинто, Мелиса Лио,
Джоли Ричардсън, Рис Ифънс,
Том Уилкинсън и др.
15.45 „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.
18.30 „Бързи и яростни 5: Удар в
Рио“ - екшън, трилър (САЩ,
2011), режисьор Джъстин
Лин, в ролите: Вин Дизел, Пол
Уокър, Джордана Брустър,
Тайрийз Гибсън, Лудакрис, Мат
Шълц, Сунг Канг, Гал Гадот, Тего
Калдерон, Дон Омар, Дуейн
Джонсън, Жоаким де Алмейда,
Елса Патаки и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване за
кино
21.00 „Небесно царство“ - исторически, военен, драма (САЩ,
Великобритания, Испания,
Германия, Мароко, 2005),
режисьор Ридли Скот, в ролите:
Орландо Блум, Ева Грийн, Лиъм
Нийсън, Майкъл Шийн, Дейвид
Тюлис, Мартон Чокаш, Джереми
Айрънс, Николай Костер-Валдау,
Едуард Нортън, Йейн Глен и др.
23.45 „Чистилището“ - уестърн, фентъзи
(тв филм, САЩ, 1999), режисьор
Ули Едел, в ролите: Сам Шепърд,
Ерик Робъртс, Питър Стормеър,
Ранди Куейд, Дони Уолбърг и др.
01.45 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.15, 16
03.45 „Информаторът“ - комедия,
драма, криминален (САЩ, 2009),
режисьор Стивън Содърбърг, в
ролите: Мат Деймън, Тони Хейл,
Патън Осуалт, Лукас Каръл, Мелани Лински, Скот Бакула 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 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
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сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Фокус: Образование - образователно токшоу /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 Операция История – предаване с
Росен Петров /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 Boec.BG – предаване за бойни
спортове /п./
06:00 Колела – автомобилно предаване
с Константин Томов /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 Insider с Бисер Варчев /п./
14:30 VIB – док. поредица, автор Биляна
Митева /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 Филипините - док. филм на
Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
17:30 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
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 VIB – док. поредица, автор Биляна
Митева /п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./

Водоравно: Самодивско хоро. Мот. Копер. Шок. Катер. Нипел. Го. Селен. Ронин. Гел. Мотив. Маса. Бетон. Давид. Земекис. Тинес. Нит. Скреж. Саз. Рицин. Аарон. Ки. Есен. Понор. Хол. Валин. Моно. Лебед.
Ласи. Маринов. Радика. Кок. Ривал. Цол. Балон. Телемани.
Отвесно: Мама се жени. Опака. Мотел. Мицел. Рол. Ротел. Бетис. Лико. Ремек. Невен. Бик. Нотис. Набор. Вон. Тоска. Левит. Аспирнн. Рапид. Ве. Кепов. Терон. Рал. Корен. Дижон. Лале. Лиман. Номад. Кош.
Навес. Росица. Рог. Сисак. Никон. Шоколад. Зико. Али.
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Образец на служебна бележка/
декларация важи еднократно.
При повторно излизане, нов документ:

Бате Гошо:
ЗАБРАНЯВАМ на
Фейсбук
да ми
предлага
за приятели откровени дебили!
Георги Кушвалиев-

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D
СЕГА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ЩЕ
СТАВАТ ПО-СПОКОЙНО. ПОЛИЦАИТЕ СА ВПРЕГНАТИ ДА
НИ ПАЗЯТ ДА НЕ ДИШАМЕ БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЕ!!!
Костадин Енев
:) :P :D
Ще предложа на Кризисния
щаб да ЗАБРАНИ КАТЕГОРИЧНО
ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ сега като
се влоши времето
Елисавета Петрова
:) :P :D

умерено

Цял ден на лични получавам
съобщение, че днес след 23
часа не бива да се излиза,
защото 5 хеликоптера щели да
пръскат дезинфектант срещу
коровируса (точно така е изписано). Моля ви, вземете се в
ръце! Най-малкото откъде, по
дяволите, ще вземе 5 хеликоптера армия, която на военен
парад едвам успява да извади
само три
Ал. Симов, депутат
:) :P :D

Пласидо Доминго и Харви
Уайнстийн с положителни
проби.
Тая новина ми е адски съмнителна.
И двамата бяха обвинени от
движението Me Too, а сега и
двамата са с COVID - 19.
TOQ VIRUS E IZOBRETEN OT
FENIMISTKI VE!!!
Венци Мицов
:) :P :D
Трябва да сложат таван на
цената за хуманата. Много
семейства хранят децата си
с нея, докато те навършат 15
години.
Васко Мавриков
:) :P :D
Как лети времето, когато си
под карантина - ето, вече
дошла зимата.
:) :P :D
Анализаторите в Италия
прогнизират, че другата седмица ще почнат да се раждат
хора, не само да умират.
Андрей Едрев
:) :P :D
Гледайки експертите в новия
медицински щаб на Бойко
Борисов, ще взема и аз да
направя един....
:) :P :D
Фалшивите новини във Фейса се състезават с тези от
официалните медии, които
бълват фалшиви новини
под формата на прикрита
истина.
Драгомир Димитров
:) :P :D

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

