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“Маргинали” са Лили, Кубрат,
Гришо и още 342 000 българи
за Горанов

БИЗНЕС.стр.5

ЩЕ СВЪРШИ ДО ВЕЛИКДЕН
Точно в 12:00 на празника Благовещение християните
от цял свят се присъдиниха виртуално към Папа
Франциск, който прочете молитвата Отче Наш
за изцеление от Covid19 до Великден. Главата на
католическата църква се помоли за болните, техните
семейства, здравните работници и силите на реда пред
предния площад Св. Петър в Рим.
Още за надеждата - на стр. 13

Седмица без нови с К19 в Ухан

Хлорохинът помага против корона, но уби
вече 1 болен заради странични ефекти:
проф. Иполито

Принц Чарлз е с COVID – 19

Правата на човека да се спазват: ПАСЕ

Плъховете разпознават лъжците

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ
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Хиляди деца остават без храна заради
принудителна ваканция
Заради кризата, която
поражда коронавируса
вече са засегнати още
хиляди други семейства. Дори преди пандемията само 11,7%
от населението бяха
отчетени с доходи
над 805 лв. на месец,
показват
данните
на НСИ, който мери
средната
заплата
като 1349 лв.
Всяко трето дете в
България живее в риск
от бедност като за
последните 10 г. това е
устойчива тенденция,
сочат данни на НСИ.

Л

ишени
от
редовно препитание остават учениците, които разчитат
на топъл обяд от училищните столове. Защото няма кой да им
го даде вкъщи. Децата
са в принудителна ваканция още от началото на март, когато бе
обявена грипната епидемия, а по-късно тя
се сля и с карантината
покрай коронавируса.
Просветният министър Красимир Вълчев
пък заяви, че „преустановяването на присъствената форма на
обучение в училище ще
продължи вероятно до
13 април”.
Подобна пауза е напълно осезаема най-вече за многодетните
семейства с ниски или
никакви доходи. В селските райони мнозина са децата, които
разчитат на храната
от училищния стол,
особено през зимните
месеци, когато няма

Моряци блокирани
в корабите си

40% от хлапетата в България
живеят в риск от бедност
земеделска работа и
родителите им нямат пари. Вече се появи информация за
дете от с. Красен,
община Генерал Тошево (Добрич), което
припаднало от глад,
тъй като за последно
получило топъл обяд
в училище преди изли-

зането в принудителната ваканция. В тази
връзка КРИБ-Добрич
откри
дарителска
кампания за деца, които няма с какво да се
препитават, докато
не посещават училище.
"Това ясно показва, че
кризата с коронавируса има и друг, скрит

ЕК ДА МАХНЕ ДДС ЗА МЕДИЦИНСКИ СТОКИ: МС
България ще настоява от ЕК освобождаване от мита и
ДДС при внос на
стоки от медицински
характер за борбата
с Covid-19, сочи
решение на заседание на МС. Всъщност, в рамките на ЕС ДДС не се изчислява при
взаимни разплащания. Разрешението може да стане чрез включване в първото общо решение на комисията за разрешаване на
прилагането на освобождаване от облагане върху вноса на стоки
от медицински характер и, с цел удовлетворяване на нуждите,
свързани с тяхната дейност, за времетраенето на интервенцията.
В приложение към искането е посочен списък на стоките, предмет на освобождаване от мита и ДДС при внос.

аспект. Децата не
ходят на училище, но
освен от учебни занятия част от тях са
лишени и от храната,
която получават май
само там", заяви шефът на организацията
Галина Митева.
Според
УНИЦЕФ
40% от децата в Бъл-

гария живеят в бедност, докато в Европа те са средно 24%.
Само в споменатата
община Добричка има
30 семейства с по три
до десет деца, които
живеят в крайна бедност, а в страната
броят им надминава
хиляди. Напомняме, че
1 663 668 души у нас са
под прага на бедност,
който е 363 лв. на човек от домакинство.

Борисов и министри дариха по 1000 лв.
Премиерът Бойко Борисов и
членовете на правителството
взеха решение да дарят по
1000 лв. от заплатите си за
подпомагане на социално слаби
семейства по време на извънредното положение, съобщиха
от пресслужбата на МС. Сумата
ще бъде преведена на Фонд
Социална закрила, в който ще
се създаде целева програма
за подпомагане на схемата за
раздаване на пакети с хранителни продукти. С дарението
на министър-председателя и
кабинета ще бъдат подпомог-

нати още близо 300 семейства.
По-рано стана ясно, че депутатите от ГЕРБ са взели решение
за даряването на 1000 лв. от
месечните им заплати за борба с
коронавируса.
Президентът Румен Радев пък
2 дни по-рано дари цялата си
заплата на Община Видин, за
да даде пример на останалите
политици и бизнеса.
Напомняме също, че на фона на
извънредното положение МС
и НС няма да отлагат скока на
доходите си, който е предвиден
за 1 април.

Екипажите на кораби,
които се обработват на
Пристанище Варна, не
могат да напускат борда,
съобщи БНТ. Мярката е
на Областния кризисен
щаб срещу разпространението на коронавируса. Според указанията
моряк от екипажа може
да напусне борда само
по медицинско предписание или ако се налага
оглед на корпуса на
плавателния съд.

От института посочват, че бедността е
концентрирана сред
самотните родители
с деца, домакинствата с три и повече деца,
както и възрастните

хора, които живеят
сами.
При семействата с
двама работещи родители и две деца има
22,7% бедност, което
е малко по-ниско от

МЗ ОТМЕНИ СОБСТВЕНАТА СИ ЗАБРАНА ЗА
ГРАНИЦАТА
Здравният министър
Кирил Ананиев отмени
издадената часове
по-рано заповед, с
която временно беше
забранено влизането
и преминаването през
територията на България на тежкотоварни
автомобили, пътуващи за Турция и пристигащи от определени
държави, съобщиха от
пресцентъра на МЗ.
Затварянето на границата обаче шокира
родни и чужди превозвачи, чиято работа на

практика се блокира.
Същевременно близо
40 км. бе колоната от
товарни автомобили
на българо-турската
граница. Трафикът е

затруднен от щателните
медицински прегледи,
които турската страна
прави на влизащите
шофьори заради коронавируса.

АДМИРАЛ СТАВА ШЕФ НА ОТБРАНАТА
Вицеадмирал Емил Ефтимов ще бъде
новият началник на отбраната, стана
ясно от решение на правителството, с
което предлага на президента Румен
Радев досегашният зам.-шеф да поеме
поста. Той бе зам.-началник на отбраната при ген. Андрей Боцев, а след

неговата смърт временно изпълняваше длъжността.
Преди да бъдат приети тези решения,
те се съгласуват между правителството и държавния глава. Кабинетът
предлага и Ефтимов да бъде произведен в чин адмирал.

Правата на човека да се спазват: ПАСЕ
Европейските правителства да спазват
стриктно Европейската
конвенция за правата
на човека, когато предприемат извънредни
мерки за справяне с
кризата с коронавируса,
призова шефът на ПАСЕ
Рик Дамс.
Припомняме, че българският правосъден
министър Данаил Кирилов поиска от ПАСЕ
временна дерогация
на Конвенцията и
основните свободи до
края на извънредното

средното за страната.
Но при фамилиите с 3
и повече деца този дял
вече е цели 70,5%. Бедността при самотните родители с деца
достига 47,4%. Самотни майки с деца у нас
са около 250 хиляди, а
още над 60 хиляди са
домакинствата със
самотен баща и деца.

положение у нас покрай
кризата с Covid-19, което
означава спиране на нейното действие и отнемане
на основополагащи права
по преценка на властта.
По думите на Рик Дамс

обаче чл. 15 от Конвенцията наистина позволява
дерогации на някои
права, но дори и при
извънредно положение
трябва да бъдат запазени основните защитни

механизми за опазване
на законността като ефективния парламентарен
надзор и независимия
съдебен контрол.
"Без съответни гаранции,
такива мерки създават
сериозен риск за демокрацията, правата на човека и
върховенството на закона",
подчертава Рик Дамс.
От ПАСЕ посочват, че
всяка държава има
отговорността да взема
предохранителни мерки
във времена на заплаха
за обществото, но се
отбелязва, че обикновено
тези мерки надхвърлят
позволеното от конвенцията.
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АРСЕНАЛ УВОЛНЯВА 2000 ДУШИ

От 29 април оръжейното
предприятие Арсенал
започва масови съкращения, съобщава bTV.
Уведомлението за
планираната „оптимизация на персонала“ е
изпратено до Агенцията по заетостта и
до Бюрото по труда
в Казанлък, съобщи
шефът на дружеството
Николай Ибушев. Ще
бъдат засегнати 2000
от общо 9000 души
персонал. Според официалната информация
мярката е обсъдена със
синдикатите.
От Арсенал обясняват
решението си с „изключително трудната и
непредсказуема ситуация на международните
пазари през последните
месеци“. Заради пандемията от коронавирус
и свързаните с нея
значителни инвестиции
в здравеопазването се
„измества фокуса на
интереси от страна на
традиционните партньори на дружеството,
което също се отразява
като спад на поръчките“.
Освен това, проблемите
на трансграничните
транспортни коридори
бави доставките.
„Понижаването на
международните цени за
барел нефт дава своето
пряко негативно отражение върху традионните
купувачи на продукцията
на Арсенал и техните
бюджети”, посочват още
от дружеството.
До 29 март целият
персонал на дружеството ползва платен или
неплатен отпуск като
мярка срещу разпространението на заразата с
коронавирус.
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>>АРЕСТУВАХА КАРОЛЕВ ЗА НАРУШАВАНЕ НА КАРАНТИНАТА, ТОЙ ЩЕ
СЪДИ БЪЛГАРИЯ В СТРАСБУРГ
ВЛАДИМИР КАРОЛЕВ БЕ АРЕСТУВАН
ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА 14-ДНЕВНА КАРАНТИНА. БИВШИЯТ ПОЛИТИК Е БИЛ НА 11-МАРТ
В ЛОНДОН, СТАВА ЯСНО ОТ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, А В
СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ СЕ ОТБЕЛЯЗВА
ОТ СОФИЯ И РАЗЛОГ. ВЪВ ВТОРНИК
ДАЖЕ ОПИСВА КАК Е ХОДИЛ В ПЛАНИНАТА КРАЙ РАЗЛОГ.
САМИЯТ КАРОЛЕВ ПОТВЪРДИ ЗА
ЗАДЪРЖАНЕТО СИ ВЪВ ФЕЙСБУК:
"НЯМА ШЕГА. ПОЛИТИЧЕСКАТА
ПРОСТОТИЯ РЕАЛИЗИРАНА ОТ ПОЛИЦЕЙСКА ПРОСТОТИЯ НА НАТЕГАЧ
ОТ СДВР РЕЗУЛТИРА В ЗАДЪРЖА-

НЕТО МИ ЗА 24 ЧАСА В РУ РАЗЛОГ.
НИЩО НЕ СЪМ НАРУШИЛ И ЩЕ
ОСЪДЯ ДЪРЖАВАТА В СТРАСБУРГ ЗА
ТАЗИ ПРОСТОТИЯ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ,
ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЩЕ ПЛАТИТЕ. И
НЕ, НЕ СЕ ЖАЛВАМ, ЧЕ МЕ ЗАДЪРЖАТ. ЗДРАВИЯТ РАЗУМ ЩЕ ПОБЕДИ
ЗДРАВИТЕ СИЛИ. И ВСЕ ПАК КАРТАГЕН ТРЯБВА ДА ПАДНЕ!", НАПИСА
ТОЙ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.
В СЪЩОТО ВРЕМЕ СТАНА ЯСНО, ЧЕ
БИВШИЯТ ПОЛИТИК САМ СЕ Е КОМАНДИРОВАЛ В РАЗЛОГ. ЦЕЛТА НА
КОМАНДИРОВКАТА БИЛА „КОНСЕРВИРАНЕ НА ХОТЕЛА И КОМПЛЕКСА,
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА, ПОМОЩ

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. ДЪРЖАВНОТО
ОБВИНЕНИЕ Е УСТАНОВИЛО ОЩЕ,
ЧЕ ВЪПРОСНИЯТ КОМПЛЕКС ИМА
ДЕЙСТВАЩ УПРАВИТЕЛ, КОЕТО ИЗКЛЮЧВА ХИПОТЕЗАТА ЗА НЕОТЛОЖНОСТ НА ПЪТУВАНЕТО, ПРЕДПРИЕТО
ОТ ЛИЦЕТО. ВИДНО ОТ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА, СЪЩОТО Е НАРУШИЛО СОБСТВЕНОРЪЧНО
ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАПУСНАЛО Е ХОТЕЛСКИЯТ КОМПЛЕКС И ДЕМОНСТРАТИВНО Е ПРОЯВИЛО НЕЗАЧИТАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ПРАВИЛА И МЕРКИ, ИЗДАДЕНИ
ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
КОРОНАВИРУСА.

МВР създаде
невъобразим
хаос с
декларациите
за пътуване

М

инистерството
на вътрешните
работи създаде невъобразим
хаос с декларациите за пътуване. Припомняме, че от
началото на тази седмица
всички пътуващи между
градовете трябва да имат
задължително
попълнена
декларация, заверена от работодателя. Първоначално
от вътрешното ни министерство пуснаха една форма на декларация, а пък във
вторник я промениха.
В декларацията по новия
образец отпада заверката от работодателя в т.
3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка,
издадена от работодателя

или друг служебен документ
/служебна карта, пропуск/,
който носят в себе си.
„В момента трябва да
имате и служебна бележка, заверена от работодател, и декларация, подписана от Вас, като по
едно копие от въпросната
декларация остава за органите на реда и това се
случва всеки път, когато
минем през новоизградените КПП-та”, алармира във
Фейсбук юристът Георги
Хр. Христов.
Едва ли може да бъде измислена по-сложна схема
за пътуване, добави Христов.
В резултат на тези мерки всяка сутрин и всеки
следобед основните вход-

но-изходни артерии на големите градове се оказват
блокирани и се образуват

километрични опашки с
чакане по 2 часа, което видимо изнервя шофьорите.

>>ОТНЕХА ЗА 3 МЕСЕЦА ЛИЦЕНЗА
НА ЕВРОФУТБОЛ
Държавната комисия по хазарта (ДКХ) отне за три месеца
лиценза на букмейкърска къща Еврофутбол. Това е поредната
фирма за залози, свързана с хазартния бос Васил Божков,
която преустановява дейността си.
Дружеството има издадени лицензи за организиране на хазартни игри онлайн за залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както и за организиране на хазартни игри за залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, обясниха
от комисията по хазарта.
В постановените решения ДКХ указва, че в тримесечен срок
Еврофутбол ООД следва да предприеме действия за преустановяване на допуснатите нарушения. В случай, че в определения срок бъдат отстранени обстоятелствата, които са
основание за налагане на принудителната административна
мярка - временно отнемане на лиценз, дружеството може да
продължи дейността си.
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“МАРГИНАЛИ” СА ЛИЛИ, КУБРАТ, ГРИШО И ОЩЕ 342 000 БЪЛГАРИ ЗА ГОРАНОВ
Финансовият министър Владислав Горанов си позволи да определи като „маргинали“ 342 000 българи или повече от населението на град
№3 у нас Варна ( 336 505 жители). Според данните на Евростат за България толкова са самоосигуряващите се у нас – 11% от всички
хора, които плащат данъци. Сред тях са например световните оперни примадони Райна Кабаиванска и Соня Йончева, естрадната Лили
Иванова и колегите й, спортистите като Кубрат Пулев и Григор Димитров, всички известни артисти като Татяна Лолова, Цветана Манева,
Юлиян Вергов, Владо Карамазов, Деян Донков, Захари Бахаров и мн.др., писателите, архитектите, художниците, адвокатите и още много,
много, много българи. Напомняме, че за разлика от тези хора, Владислав Горанов никога не е изкарвал сам доход – цял живот е чиновник на издръжка на данъкоплатците. И е клиент на спецпрокуратурата заради спестени данъци в особено големи размери
при „безвъзмездното“ ползване на апартамент на бизнесфамилия от 181 кв.м при 3 негови собствени жилища в София.

Не излизат и наполовина
сметките на „4,5 млрд.“
мерки на правителството

Правителството
анонсира, а медиите
повтарят, че щяло да
има 4,5 млрд.лв. в подкрепа за бизнеса. Истината е, че анонсираните от Бойко Борисов
мерки всъщност са точно за половината: 2,25
млрд.лв., от които 500
млн. не са за икономиката, а за 3 министерства: МО, МВР и МЗ.
Особено интересен е
случаят с последното
– здравният бюджет
на България е 4,7 млрд.
лв. тази година и е чудно защо има нужда от
дарения и допълнителни субсидии към него?
И по каква причина
не може да се справи
с кризата от 36 пациенти в болница с коронавирус по данни на
Щаб №1.
Какво прави впечатление за другите мерки? 1 млрд.лв. се анонсират като помощ
на бизнеса за 60% от
заплатите, но не и от
осигуровките. А става въпрос за 3% от 3,4
млн. работещи. Всъщност няма да ги получат „павилиончетата“
и „салончетата“, кои-

то са най-ударени от
кризата, нито „магазинчетата“ и „ресторантчетата“.
Идва
помощ за чуждите собственици на моловете,
за българските на фитнесите и частично за
туризма. Който според
премиера обаче имал
„мазнинки“. Както е
добре известно, 2019
г. беше година на спад
за родния туризъм, а
стъкмистиката с 1%
ръст на туристите
включва 50% транзитно преминаващи през
наша територия и
само там имаме ръст
– при Румъния – хора,
пътуващи и връщащи
се от Гърция, и при
Турция – хора, отиващи
си вкъщи и връщащи се
обратно на гурбет в
Европа. На основните
пазари като Германия
и Русия има спадове от
съответно 11% и 12%, а
това са ни туристите.
Още
по-интересно
е, че според шефа на
КНСБ Пламен Димитров тези 1 млрд.
лв. са за 100 000 работещи. Ако сумата се
раздели на 1 месец,
колкото е обявеното

извънредно
положение, и отговаря на
60% от заплатите,
значи тези хора получават по 16 666 лв.
месечно. Което е истинска сензация. Ако
мерките са 2-месечни,
значи иде реч за възнаграждения от 8888
лв. на калпак. Средно!
Според данни на НСИ
88% от българите живеят с под 800 лв. на
месец. Кои ли са тези
100 000 продавачки в
молове и фитнесинструктори с мегазаплати? Както всеки
знае, всъщност в тези
обекти практиката
е работещите да бъдат осигурявани на
минималната работна заплата от 610 лв.
и ще бъдат възстановени на работодателите им малко над 360
лв. Те ще дадат 260 лв.
осигуровки за всеки на

държавата на калпак.
При 0 лева приход.
500 млн.лв. от парите, които отпуска правителството, отиват
за вдигане на капитала
на държавната банка
за развитие. Тя ще ги
разпределя за банкови
гаранции и за изкупуване на дялове от закъсали фирми. По какви критерии ще става това
– никой не казва. Но
тъговските банки, през
които ще се извършва,
няма да го правят без
да вземат проценти.
Ще се раздават и
бързи потребителски
кредити до 1500 лв.
за общо 200 млн. лв.
Дори безлихвени, няма
да минат без такси
и комисионни за търговските банки, през
които ще се разпределят. В общия случай,
това значи не помощ,
а допълнително зад-

лъжняване на хора,
останали без работа.
Доколко това е добра
сделка и за тях, и за
банките и няма ли да
се превърнат в лоши
кредити: БНБ вече
предупреди властта
да се въздържа от подобни
необмислени
мерки, които поставят на риск финансовата система.
50 млн. лв. великденски бонуси по традици ще получат онези
пенсионери, които са
с минимални месечни
доходи което сега се
представя за антикризисна мярка. Защо
парите няма да има
за онези, които имат
достатъчен осигурителен стаж и поради
това вземат по-високи пенсии, по каква логика те са дискриминирани? Това не става
ясно.
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МЕТЪТ НА СОФИЯ ОТДЕЛИ ЧАСОВЕ ОТ ПРЕТОВАРЕНИЯ СИ ГРАФИК
ОТ 8 ДО 8 ВСЕКИ БОЖИ ДЕН,
ЗА ДА УСПЕЕ ДА СЕ ОБАДИ И
ЛИЧНО ДА БЛАГОДАРИ НА
ПОВЕЧЕТО ОТ ДОБРОВОЛЦИТЕ, КОИТО ОТКЛИКНАХА
НА АПЕЛА НА ОБЩИНАТА
ДА СЕ НАБЕРАТ САМООТВЕРЖЕНИ ХОРА, КОИТО ДА СЕ
ВКЛЮЧАТ ЗА СВОЯ СМЕТКА
В БОРБАТА СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА. НА ОСТАНАЛИТЕ ГО
НАПРАВИ ЧРЕЗ ФЕЙСБУКА
СИ: „И ИСКАМ ДА КАЖА
ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ
НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЕЗИ НАД
100 ДУШИ, КОИТО СЕ ОБАДИХА ЗА 3 ДНИ. В ТАКИВА
МОМЕНТИ ЧОВЕК РАЗБИРА
КОЛКО МНОГО ЧОВЕЧНОСТ
И ДОБРОТА ИМА ВЪВ ВСЕКИ
ОТ НАС, КОЛКО ГОЛЯМА
НУЖДА ИМАМЕ ДА ДАВАМЕ,
КОЛКО СМЕЛОСТ И КУРАЖ
ИМАМЕ. НИКОЙ ОТ ТЯХ НЕ
ГО ПРАВИ, ЗАЩОТО ИСКА
ИЗВЕСТНОСТ И СЛАВА. НЕ
ГО ПРАВИ, ЗА ДА ЧУЕ ИМЕТО
СИ В МЕДИИТЕ, НИТО ЗА ДА

Кметът звъня лично да благодари
на доброволците
СЕ ПОХВАЛИ НА ПРИЯТЕЛИ.
ПРАВЯТ ГО, НЕ ЗА ДА СТАНАТ
ГЕРОИ, А ЗАЩОТО СА ХОРА.
КАТО МАРИНА, КОЯТО Е УЧИТЕЛ, ДО ОБЕД ПРЕПОДАВА
ДИСТАНЦИОННО НА СВОИТЕ
УЧЕНИЦИ, А СЛЕДОБЕД
ИСКА ДА ПОМАГА. КАТО Д-Р
ИВАНОВА, КОЯТО Е ЗАТВОРИЛА СВОЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТ С ГРИЖА ЗА СВОИТЕ ПАЦИЕНТИ И СЕГА ЩЕ
ПОМОГНЕ НА ДРУГИ. КАТО
КАЛИН И ЛЮДМИЛ, КОИТО
СА ГОТОВИ ДА РАБОТЯТ И
В БОЛНИЦИ И ИМАТ НУЖНАТА ПОДГОТОВКА. КАКТО
КАЗА ЖИВКА: „СЕГА ИМАМЕ
НУЖДА ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО
И ДА БЪДЕМ СВЪРЗАНИ, ПАЗЕЙКИ САМО ФИЗИЧЕСКАТА
ДИСТАНЦИЯ“. В СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ ЕКСПЕРТИ ОТ
БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ,

ЩЕ ГОВОРЯТ С ВСЕКИ ОТ ТЯХ,
ЗА ДА НАПРАВИМ ЕКИПИ ЗА
РАЗЛИЧИТЕ ЗАДАЧИ, КОИТО
ИМАМЕ ДА СВЪРШИМ
ЗАЕДНО. БЛАГОДАРНОСТ И
КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН

КРЪСТ – ДНЕС И ТЕХНИТЕ
ДОБРОВОЛЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА
КЪМ НАШИТЕ ЕКИПИ В ПОМОЩ НА САМОТНИ И БОЛНИ
ВЪЗРАСТНИ ХОРА. ЗАЕДНО
ЩЕ СЕ СПРАВИМ“!

София със спецсайт за Covid19
„Вече е активна единна информационна система по въпросите за
COVID-19, която изградихме с безвъзмездното съдействие на
софийския офис на SAP
Labs Bulgaria, филиал
на световния софтуерен лидер SAP SE.
С платформата предоставяме актуална и
полезна информация по
основите въпроси - какво да правим ако имаме
съмнения, че сме били в
контакт със заразени
лица, какво да правят
възрастните, завърналите се от чужбина и др.

Събираме
цялата
информация на едно
място и я обновяваме
постоянно. Целта ни
е гражданите да имат
бърз достъп без да
търсят страниците

на различни институции.
С платформата събираме и обратна връзка
от гражданите за нуждата от друга информация, както и даваме

още една възможност
на доброволци и дарители да заявят желанието си за съдействие.
От началото на извънредното
положе-

ние редица софийски
технологични
компании активно предлагат идеи за решения в
помощ на гражданите
и на управлението на
града в кризисната ситуация.
Благодаря на стартъп и IT компаниите в
София за тяхната активност, както и на
екипите на общината
- Innovative Sofia и Invest
Sofia, които работят
заедно с тях“, съобщи
кметът Йорданка Фандъкова. Ето и адреса на
сайта:
https://www.sofia.bg/covid-19

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

ГРАДСКА

26.03.2020
брой 2453

soa@19min.bg

За връзка: 02/403 4000
Спешни случаи: 02/403 4150
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“Екипът на Innovative Sofia и Sofia
Investment Agency направиха
първи доклад за оценка на ефекта
на #COVID19 върху икономиката на
София. В него може да видите:
ï Трите сценария за развитие на
икономиката
ï Ефектът по сектори в
международен и европейски
мащаб
ï Ефектът върху развитието на
икономиката на София
Според анализа, мога да заявя, че в рамките на разумното е да очакваме свиване на
БВП на столицата с 1-3% за
2020 г., но има и по-катастрофични възможни развития.
Ефектът от евентуална икономическа рецесия ще е много
по-близък до случващото се в
Европа. Това важи с особена
сила за София, чиято икономика е с много по-висока степен на обвързаност с тази
на ЕС. Но в предишни случаи
причинените от епидемии рецесии са последвани от бързо
възстановяване в резултат
от връщането към нормален
икономически живот.
София има най-добър пазар
на труда в България с под
2% безработица и заетост
от близо 80% от населението в активна възраст към
края на 2019 г. Столицата
има относително голяма
възможност да поеме новосъздадената в рамките на
кризата безработица.
Най-засегнати ще са наетите в хотели и ресторанти, в
които наетите са над 35 000.
Култура и спорт – 10 000 наети. Средно засегнати ще са
наетите в промишления сектор. Слабо засегнатите ще са
в електроенергия и води, отпадъци, ИКТ, професионалните дейности, където ударът
е по-мек заради възможности
за дистанционна работа.
Повече ще намерите в
пълния доклад.
https://
investsofia.com/wp-content/
uploads/2020/03/PotentialImpact-of-Covid-19-on-theEconomy-of-Sofia.pdf
#sofia
#economy
#innovativesofia“, съобщи диги-

София очаква
45 000 нови
безработни и
до 3% спад
Общината ще въведе чат-бот, което
19 минути предлага от години
талният зам.-кмет Владимир
Данаилов.
Пред 19 минути икономисти
коментираха
положително
факта, че София, за разлика
от България, има прогнози за
развитието и рисковете на
своята икономика.
Според тях обаче оценката
за числото нови безработ-

ни е по-скоро оптимистична, защото затварянето на
ресторанти няма да засегне
само техните директни служители, а и много други сектори, свързани пряко с този
бизнес: от производителите
и вносителите на храни и
напитки, през транспотиращите ги, складовете и бор-

сите – сектора на логистиката, търговията на едро
и дребно, банковите, счетоводните, адвокатските, почистващите, ремонтните
услуги, фирмите за недвижимости, рентиерите. Така
числото е по-вероятно да
бъде над 90 000 и до 100 000
нови безработни.
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НОВИНИ

Слави:
Луна е на
108, но е
секси

СЕДМИЦИТЕ НА МОДАТА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В ИНСТАГРАМ
КОРОНАВИРУСЪТ САБОТИРА ВСИЧКИ ГОЛЕМИ СЪБИТИЯ ЗА 2020 Г.
ОЧАКВА СЕ ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ И ВСИЧКИ СЕДМИЦИ НА МОДАТА, АКО СИТУАЦИЯТА НЕ БЪДЕ ОВЛАДЯНА. МОДНАТА ИНДУСТРИЯ
ОБАЧЕ РЕШИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ВИСОКАТА АКТИВНОСТ В ТЯХ. СВЕТОВНИ ТОП БРАНДОВЕ КАТО PRADA,
GIVENCHY, MAISON MARGIELA, ISABEL MARANT, LOUIS VUITTON,
MARC JACOBS И BALMAIN ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ ЕСЕННО-ЗИМНИТЕ СИ
КОЛЕКЦИИ В ИНСТАГРАМ. ТЕ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ОТДЕЛЕН, ЧАСТЕН
АКАУНТ В ПЛАТФОРМАТА. „МИСЛИМ ЗА ВСИЧКИ НАШИ КОЛЕГИ
В ИНДУСТРИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ТЕЗИ ТРУДНИ ВРЕМЕНА. ЗАТОВА,
В ТЯХНА ПОДКРЕПА, ЩЕ ПОКАЖЕМ СВОИТЕ КОЛЕКЦИИ В ИНСТАГРАМ“, ЗАЯВИХА ОТ ПИАР АГЕНЦИЯ KCD WORLDWIDE, КОЯТО
ОТГОВАРЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯТА С МОДНИТЕ МАРКИ.

НОВ КРИМИ
СЕРИАЛ
ЗАВЛАДЯВА
ЕФИРА
От 17 април в ефира
на FOX Crime стартира
излъчване сериала
Мис Фишър и криптата
на сълзите, който е
премиера за България.
Действието се развива
в края на 20-те години
на ХХ век и проследява
подчертания интерес на
епохата към мистериозните убийства. Почитаемата мис Фрайн Фишър,
жена-детектив, започва
от Йерусалим едно
вълнуващо пътешествия
из Близкия Изток, където
помага на млада женабедуин да избяга от
затвора. Двете тръгват
по следите на древно
съкровище, изчезнало
от тайна крипта в пустинята веднага след края
на Първата световна
война. В главните роли
в сериала влизат актьорите Еси Дейвис и Нейтън
Пейдж.

С

лави Трифонов
коментира
тв предавания по време
на карантина, като
не пропусна да се похвали, че неговото се
гледа много. Той помоли зрителите да
отправят предизвикателства към него и
екипа. Дългият с радост обяви, че десет

Принц Чарлз с
положителна
проба за
COVID-19
Принц Чарлз е с положителен тест за коронавирус. 71-годишният
принц се е самоизолирал в замъка Балморал
в Шотландия заедно с половинката си.
Камила не проявява
никакви симптоми,
за разлика от Чарлз.
Тестът й е отрицателен. Оказва се, че
принцът е усетил неразположение две седмици след срещата
му с принц Албер II от

Монако, който също е
с положителен тест
за коронавирус. Двамата имаха общ ангажимент на 10 март в
Лондон. Дали е хванал
вируса от него или по
време на някой от
другите си ангажименти след това, не е
ясно, пише Daily Mail.
От
Бъкингамския
дворец коментират,
че състоянието на
Чарз е добро и на този
етап са предприети

единствено мерки по
изолацията му, както
и тази на Камила. Все
още няма информация

На 94-годишна възраст в
Москва е починала народната
артистка Инна Макарова първата съпруга на Сергей
Бондарчук и майка на актрисата Наталия Бондарчук.
В началото на март актрисата
била настанена в московска
клиника, но до смъртта си
останала с неуточнена диагноза. Макарова е позната на
по-старото поколение зрители
с ролите си във филмите: Мърт-
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дали са правени тестове на останалите
членове на кралското
семейство.
НАПУСНА
НИ РУСКАТА
ФИЛМОВА
ЗВЕЗДА ИННА
МАКАРОВА

ви души, Млада гвардия, Престъпление наказание, Селски
доктор, Пушкин. Последният
дуел и много други. Въпреки
влошеното си здравословно
състояние, Макарова продължава да се снима до края
на 2015-а година, когато е
на 90. В началото на януари
т.г. сама обявява края на
творческата си кариера,
като сама отбелязала, че има
проблеми с паметта.

минути след обявлението, което направи в ефира на телевизия 7/8, първото
предизвикателство
вече било отправено,
а зрителите продължават да искат той
или музикантите от
Ку-ку бенд да изпеят
любима песен или актьорите да разкажат
виц. „Изненадах се, че

докато вървят Капките и едно гръцко
предаване, хората гледат мен. В Капките
бе Луна - тя е на 108
години, но изглежда
супер секси”, коментира Трифонов. Преди време публикации
разкриха, че Луна крие
възрастта си. В къщата на ВИП Брадър тя
призна, че е раждана

през 1971, но според
клюката,
певицата
е успяла да си изкара

Гледаме кратки
бг филми в
платформата
No Blink
До 30-ти март в платформата за късометражни български филми No Blink предстои да се
случат дългоочаквани премиери на 4 къси
филма: Миша дупка, SEEN, Сладки и Прошка.
Родните кинаджии призовава зрителите да
отделят поне по 20 минути всеки ден, които
биха могли да бъдат напълно достатъчни, за
да изгледат 1 или 2 къси филма в платформата. „Това е възможност за потапяне в един
друг свят, който би могъл да придаде съвсем
нов смисъл на нашите цели, идеи и мисли
за бъдещето, заобикалящата реалност и
взаимоотношенията ни с другите. Не мигайте
пред българското кино, Гледайте повече
български филми сега“, споделят от интернет
платформата.

>>РУТ КОЛЕВА ПОД КАРАНТИНА
В МЕКСИКАНСКО СЕЛО
Певицата Рут Колева е
блокирана в забутано
мексиканско селце. Изпълнителката сама съобщи за
случващото се в профила

си в социалната мрежа.
В селцето Колева остана
заради коронавируса и не
знае докога ще продължи
изолацията й в южната част

лична карта с тази
година, а всъщност е
доста по-възрастна.
на полуостров Юкатан.
Преди две седмици тя
пристигнала в Мексико с
идеята да остане само няколко дни. Дошла по работа
с една раница на гърба си.
Плановете й да приключи
набързо с ангажимента и да
се върне в Чикаго за концерт, откъдето да пътува за
Ню Йорк, където е базирана
в последните месеци, обаче
се провалили. Певицата допълва, че имала планирани
над 20 концерта в Европа,
САЩ, Канада и Азия. По
време на излоацията си тя
опознава местните жители
и дори е започнала да учи
испански.

Лейди Гага отложи премиерата на албум №6
Лейди Гага съобщи, че отлага премиерата на дългоочаквания си шести албум Chromatica заради пандемията. Тавата трябваше да излезе на 10 април,
но сега ще бъде издадена в неопределен бъдещ
момент през годината. Звездата разкри, че е планирала таен концерт на фестивала Коачела преди
да бъде отложен за октомври и още изненади за
феновете. Гага вече отмени няколко изпълнения
заради глобалното бедствено положение, но се надява шоутата й през май да се проведат по график.
„Живеем в тежки и страшни времена. Смятам, че изкуството е най-силният източник на
радост и здраве, особено в подобен момент. Не мисля обаче, че би било подходящо да
пусна новия си албум в разгара на пандемията“, написа Гага в социалните мрежи.
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ХОРОСКОП

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

Възможности за реализация пред
Овните. Ако Везните желаят
да осъществят дълго чаканата
промяна ще трябва да се
заредят с търпение и да бъдат
последователни. Скорпионите да
не действат припряно.
Добрата работа на Козирозите
ще бъде оценена.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Няма да ви
липсват делови
предложения
и възможности
за реализация, от вас зависи да ги реализирате.
Станете по-организирани и не пренебрегвайте
шанса си.

Разбирателството ви с
околните е
много добро и
това съдейства за добрите ви
резултати. Харесван от вас
човек осезателно ще заяви
интереса си към вас, така че
не бъдете прекалено свенливи и поемете инициативата.

Ако наистина
желаете да
реализирате
отдавна замислена промяна, бъдете
търпеливи и последователни. Нещата Ви са под
контрол и само от Вас
зависи добрият изход,
който няма да закъснее.

Добрата ви работа напоследък
ще бъде оценена.
Усилията ви
са в правилната насока и
съвсем скоро ще постигнете
желания резултат. В интимен
план всичко върви чудесно.
Показателно за това е и завистта, която предизвиквате.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Делово и без
излишно губене
на време ще
работите по
задачите си, спазвайки
срокове и договорки
с партньори и колеги.
Във възможностите ви
е да свършите всичко
и дано това ви помогне
по-бързо да стигнете до
целта си.

Ведрина и
спокойствие ви
очаква, ако не
действате твърде
припряно. Проявете повече такт и търпение и ще
успеете. В добър период
сте и ще сгрешите, ако не
се възползвате. Давайте
смело, като се опитате
да осъществите някоя
отколешна мечта.

Водолей

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Този ден ще е
успешен, ако
съумеете да
не насилвате
нещата и оставите всяко
нещо да дойде с времето си. Работата няма да
ви създава проблеми,
дори ще се учудите от
късмета си.

До себе си имате
човек, който ви
привлича с мислене, присъствие и чар. Не се колебайте,
покажете му желанието си
да търсите заедно житейските истини. Романтичните
искри не бива да се потискат, те ще ви помогнат да се
насладите на взаимност.

Погрижете се
да изчистите
възникналите
недоразумения
между вас и близките ви,
за да бъде деня ви хубав.
Мислете позитивно и не
търсете недостатъците
на другите, без да отчитате своите.
Близнаци

В никакъв случай
днес не трябва да
допускате емоциите да доминират
в поведението ви. Денят
ще ви се стори безкрайно
дълъг ако допуснете това
да се случи. Съсредоточете
енергията си върху работата и ще останете доволни
от свършеното.

Дева

времето

В Бургас ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 4°, а
максималната 9°.
В Перник ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде -1°, а
максималната 6°.

Риби

Залавяте се
с различни
задачи и повечето от тях ще
завършите успешно. В
службата са възможни
забележки по ваш адрес,
но ако си премълчите ще
бъде по-добре. Вечерта
ви ще мине спокойно,
отдадени на семеен уют.

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

Русе

min: 0о max: 6о

min: 1о max: 11о

Варна

София

Велико Търново

min: 5о max: 10о

min: -1о max: 5о

min: 1о max: 10о

В София ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде -1°, а
максималната 5°.

Във Варна ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 5°, а
максималната 10°.

Повечето от Вас
имат доста натоварена програма
днес и ще трябва
да положат доста усилия,
ако искат да я изпълнят
изцяло. Решимостта Ви
изглежда непоклатима, но
не е изключено в даден
момент да се наложи да
направите значителен
компромис, за да успеете.

София 1000,

Видин

Днес времето щe бъде
облачно с превалявания
от сняг и дъжд на места.
Минималната температура ще бъде -2°, а
максималната 13°.

В Пловдив ще бъде облачно с превалявания от дъжд. Минималната температура
ще бъде 2°, а максималната 8°.

Стрелец

Перник

Пловдив

Бургас

min: 4о max: 9о
min: -1о max: 6о

СВЯТ

26.03.2020
брой 2453

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

min: 2о max: 8о
Сандански

Кърджали

min: -1о max: 6о

min: 1о max: 6о

www.19min.bg
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27 ДНИ ДО ФАЛИТ НА МАЛЪК БИЗНЕС, 16 ЗА РЕСТОРАНТИТЕ В КАРАНТИНА:
JP MORGAN
ИЗСЛЕДВАНЕ НА 597 000 МАЛКИ БИЗНЕСА, И ТО В САЩ,
НАПРАВЕНО ОТ JPMORGAN CHASE INSTITUTE, С КАКЪВ
БУФЕР РАЗПОЛАГАТ МЕЖДУ ОБЯВЯВАНЕ НА КАРАНТИНА И ФАЛИТ, ДАВА СМАЙВАЩИ РЕЗУЛТАТИ. 75% ОТ
КОМПАНИИТЕ МОГАТ ДА РАЗЧИТАТ НА РЕЗЕРВИ ЗА
ОЦЕЛЯВАНЕ ДО 27 ДНИ. НО 25% ИЛИ ЕДНА-ТРЕТА ОТ
ТЯХ ИМАТ ДО 13 ДНИ ЖИВОТ. ТЕ ИЗТИЧАТ В ЧЕТВЪРТЪК,
26-И МАРТ, ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ, СМЯТАНО ОТ
ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. САМО
ЧЕ НИЕ НЕ СМЕ САЩ И СИТУАЦИЯТА НА СТАРТА БЕ
ДОСТА ПО-ТЕЖКА У НАС. ПРИ ПОЛОВИНАТА РЕСТОРАНТИ В ЩАТИТЕ БУФЕРИТЕ СА ДО 16 ДНИ, ПРЕСМЯТА JP
MORGAN. 25% ОТ МАЛКИТЕ ФИРМИ, КОИТО ЩЕ ОЦЕЛЕЯТ НАД 27 ДНИ, ИМАТ РЕЗЕРВИ СРЕДНО ЗА 47 ДНИ.

4 поредни дни
спад на темпа на
заразата до двойно
и много оздравели:
проф.д.м.н.Иполито
Седмица без
нови с К19
в Ухан
Хлорохинът
помага против
корона, но уби
вече
1 болен заради
странични
ефекти:
проф. Иполито

„Данните не се гледат
ден за ден, а в продължителност. Това, което наблюдаваме е 4 поредни дни
спад на нарастване на
темпа на новозаразените
с коронавирус, на прак-

тика двойно надолу, при
това съчетано с доста добър темп на нарастване
на оздравелите“, констатира проф.д.м.н. Джузепе
Иполито, научен директор
на болницата Спаланцани,

която е едната от двете
базови в борбата срещу К19
в Италия. Той изразява умерен оптимизъм, че сме или
отиваме към пика или билото на заболяването, след
което идва спад, разказа
експертът в най-авторитетното предаване Порта
а порта на държавния тв
канал РАИ 1.
Същото е мнението на
проф. Давиде Този от Университета делл’ Инсубрия –
Медицинска школа, който
разработва математическия модел на развитието
на епидемията. Той очаква
пик в края на март, около
29 - и, с активно заразени
около 59 000 (без починалите и оздравелите), и последващ априлски спад.
Според технико – експертния комитет към
правителството Конте,
който обединява медицинските специалисти и гражданската отбрана още в
петък 27-и трябва да се
мине „билото“. И там очакват спад впоследствие.
Също като у нас, тече
спор относно качеството
на различните видове тестове, като според проф.
Франческо Броколо от Университета Бикока в Милано те трябва да бъдат
само кръвни. Неговите
противници, също както в
България, провиждат материален интерес в полза
на фирми – производители
в говоренето на по-младите си колеги.
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СТОИЧКОВ
БОРИ КОРОНАТА
С ЛУК, ЧЕСЪН И
ТОПЛА ВОДА

Отлагането на
Олимпийски игри
повдига въпроса
за участието
на наказаните
спортисти

През следващата година множество
наказани през 2020 г. може да
получат право да се състезават
Историческото
отлагане
на олимпийските игри в Токио
за следващата година поставя на масата много въпроси.
Най-важните са свързани с
цялостната преорганизация
на събитието, като се очаква
на първо място определянето
на новите дати, за да може да
се работи по всичко останало,
пише Дневник.
Наред с това директорът
на антидопинговата агенция
на САЩ Травис Тайгарт повдигна темата за евентуалното участие на спортисти,
чието наказание за употреба
на допинг ще изтече до новите дати. По думите му въпросът е зададен по време на
конферентен разговор между
националните антидопингови
агенции на 21 държави.

„Това е един от много сложните казуси, които трябва да бъдат обмислени и да им се намери отговор, след като игрите
са отложени“, заяви Тайгарт,
цитиран от Ройтерс.
Възможно е да се стигне до
много дела от спортисти, чието наказание е изтекло, но не
бъдат допуснати до игрите.
Роб Кьолер, който е генерален
директор на кантората Global
Athlete, смята, че в основата
на обсъждането трябва да
застане защитаването на
интереса на чистите спортисти. „Те могат да загубят
най-много, когато някой измами. Те трябва да имат колективно и равнопоставено
мнение за това как да се продължи напред към защита на
чистия спорт“, каза той.

Христо Стоичков обяви своята рецепта за предпазване от COVID-19. „Много
се пазя. Ям много чесън, лук, пия топла вода и стоя дълго време под душа с
гореща вода, за да се опазя от този вирус“, заяви носителят на Златната топка
за 1994 г. пред в. Мундо депортиво.
Той обясни, че стои в дома си в Маями. „Мерките в Маями са все по-драстични. Първо училищата се опразниха, след това плажовете. В къщи съм със
семейството си - с Мариана, моята съпруга, с тъщата ми, която е на 80 години и трябва много да внимаваме с нея, защото вирусът е опасен най-вече за
възрастните. Дъщеря ми живее наблизо, а от седмица не съм виждал внучето, не можем да рискуваме. Тази болест се предава много лесно. Аз съм
роден спортист, през целия си живот спортувам. Здрав съм, но внимавам
много, за да не засегна тези, които най-много обичам. Броят на заразените и
починалите расте, а болниците са претоварени. Този коронавирус ни дава
много ясна картина за света“, коментира Стоичков, цитиран от БГНЕС.

М

нозина
откриха
Здравка
Евтимова
покрай речта й на паметника на Левски на
19 февруари, а в нейния най-прочут разказ Кръв от къртица
е историята на една
отчаяна жена, която
отива в магазин за домашни любимци като в
магазин за надежда, за
да спаси болния си син.
И понеже стопанката
на „магазинчето“, което днес би било затворено заради карантина
и би отегчило Щаба с
въпрос кога ли ще даде
да се отвори, естествено няма кръв от къртица, собственичката
дава от собствената
си кръв. И спасява с
надеждата в кръвта
си момчето. Прочетете разказа, а аз пиша
всичко това, защото
си отиде един човек,
който всеки ден вършеше това в живота.
Проф. Драган Бобев,
който имаше найотчайващата и найобнадеждаващата
работа на света: да
спасява деца в онкохематологията – значи
наука за рака и кръв-

Най-добрият
лекар си отиде
та в превод.
Отиде си на 88 г.
един от най-добрите и най-тъжните
хора, които познавам. Срещнах го по
най-мрачния повод в
живота си: лекуваше
майка ми, макар да не
бе дете, защото беше
най-добрият изобщо
специалист по рака
в България. Нищо, че
нейният рак беше нелечим. Кръв от къртица...
Попитах го, тогава беше 77-годишен:
„Докторе, не Ви ли
идва много цялата
тази болка, с която се
сблъсквате всеки ден,
защото раковоболните, особено дечицата,
имат най-тъжните
и най-отчаяните погледи на света, а никой нормален човек
не може да понесе да
вижда това. Особено

всеки ден. По много
пъти на ден. Повече
от половин век“.
Той каза: „Моето
момче, разбира се,
че отдавна ми беше
време да спра, но нямам на кого да оставя хората, които се
нуждаят от моята
помощ. Не ти трябва
да знаеш, но всичките
ми добри ученици вече
не работят в България, остнаха двойкаджиите и тройкаджиите“. Беше известен с
остротата си. Строг,
но справделив. Добър,
но безкрайно честен
– и в диагнозите, и в
отношенията.
Малко по-късно, понеже цялото отделение на „възрастната“
Хематология реши, че
много му се празнува
от 30 април до 9 май,
няма да прави химиотерапии (както в Со-

фиямед заради карантината на Домусчиев
сега), а майка ми трябваше да има своята
на 2 май, прекрасната
й форма от Великден,
постигната благодарение на Бобев, отиде
на кино. Сринаха я. А аз
напълно разбрах какво
точно е имал предвид.
Седмици
по-късно
мама влезе в болницата, откъдето не излезе
– освен веднъж, когато
се опитаха да я изхвърлят, както вече тежеше 15 кг, от които 5 кг
бе туморът. Смилиха
се, само защото синът на пациентката е
някакъв, поне да я откарат до Александровската болница, където
полежа в интензивното няколко дни, преди
оттам обратно да я
командироват в Дървеница. Дни по-късно след
тази неискана екскур-

зия майка ми почина.
За нея, която цял живот даваше кръв от
къртица по Радиото и
за Драган Бобев, който
цял живот даваше кръв
от къртица със своя
лечителски
талант,
пиша тези думи.
За Надеждата, за
отдадеността,
за
добрите хора, които
ни заобикалят отвсякъде, докато сме
или се правим на лоши
и не ги забелязваме.
За самозабравилите
се генерали и щабове
също го пиша: да прочетат, че даденото
трябва да се използва
за добро, за да се даде
на хората смисъл на
живота, а не да им се
отнема.
Светла памет на
мама и на проф. Бобев.
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 Бизнес.БГ /п/
13.05 В кадър /п/
13.35 Отворени досиета 3: Асен Апостолов. Присъда за назидание
документална поредица /
България, 2019г./, режисьор
Николай Василев
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс
анимационен филм
14.40 Почти вълшебно приключение
двусериен тв филм /България,
1986г./, 1 серия, режисьор Илко
Дундаков, в ролите: Марио
Петров, Стефан Клисуров, Иван
Балсамаджиев, Димитър
Манчев и др.
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.05 Препрочитаме Вазов кампания на
Народен театър„Иван Вазов“ с
медийната подкрепа на БНТ
19.10 Корпорация„Приключения“ тв
филм /18 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Две жени игрален филм /Русия,
2014г./, режисьор Вера Глаголева, в ролите: Ралф Файнс, Вера
Глаголева, Анна Астраханцева,
Алекасндър Балуев и др.
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов кампания на
Народен театър„Иван Вазов“ с
медийната подкрепа на БНТ
23.35 Асо в ръкава игрален филм /
копродукция, 1976г./, режисьор
Иван Пасер, в ролите: Омар
Шариф, Карън Блак, Джоузеф
Ботъмс и др.(12)

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

01.15 Култура.БГ /п/
02.15 100% будни предаване за здравословен лайфстайл/п/
03.15 Корпорация„Приключения“ тв
филм /18 епизод/п/
04.10 Дойче веле: Шифт
04.25 Малки истории /п/
bTV
05.30 „Домашен арест“ /п./ - сериал
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.21
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.41
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.7 еп.99
16.00 „Спасители в планината“ - сериал,
с.8 еп.1
17.00 bTV Новините
17.20 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера:„Свободен дух“ сериал, с.2 еп.18
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.53
21.00 „CoVid-19“ - специално токшоу
22.00 „Шоуто на Николаос Цитиридис“ вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Смъртоносно оръжие“ - сериал,
с.2 еп.17
00.30 „Спасители в планината“ /п./ сериал, с.8 еп.1
01.30 „Домашен арест“ /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.80
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 „Съдби на кръстопът“ - предаване
на NOVA
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
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ТВ ПРОГРАМА
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 „Среднощен ездач“ - сериал
16.00 „Женени с деца“ - сериал,
сезон 11
16.30 „Пауър Рейнджърс“ - приключенски екшън с уч. на Елизабет
Банкс, Брайън Кранстън, Дакр
Монгомъри, Наоми Скот, Луди
Лин, Беки Джи и др. /п/
19.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2
20.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 4, 2
епизода
22.00 „Конан Варварина“ - екшън-фантастика с уч. на Джейсън Момоа,
Стивън Ланг, Рон Пърлман,
Диана Любенова и др.
00.15 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 4 /п/
01.15 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2 /п/
07.00 „Нашата необикновена Коледа“
- романтичен филм с уч. на
Кандис Камерън Бър, Пол Грийн,
Сара Стрейндж, Дейвид Люис
и др. /п/
09.00 „Сбъдната мечта“ - драма с уч.
на Ерин Котрел, Виктор Брауни,
Саманта Смит, Скот ТейлърКомптън и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2
11.50 „Вълшебства по Коледа“ - романтичен филм с уч. на Съмър Глау,
Джон Брадъртън, Дан Готие,
Мейсън Кук и др.
13.30 „Коледна песен“ - семеен филм
с уч. на Емануел Воугър, Кери
Фишър, Пати Алън, Оливия
Ченг и др.
15.20 „Последните пет години“ романтична драма с уч. на Ана
Кендрик, Джеръми Джордан,
Бетина Бреснан, Чарли Бивона
и др.
17.20 „Карибски пирати: В непознати
води“ - приключенски филм
с уч. на Джони Деп, Пенелопе
Круз, Джефри Ръш, Иън Макшейн, Джема Уорд и др. /п/
20.00 „От местопрестъплението“ - сериал, сезон 10
21.00 „Малката Италия“ - романтична
комедия с уч. на Ема Робъртс,
Хейдън Кристенсен, Дани Айело,
Джейн Сиймур, Алиса Милано
и др.
23.00 „От местопрестъплението“ - сериал, сезон 10 /п/
00.00 „Беглец“ - драма с уч. на Никълъс
Кейдж, Сара Полсън, Питър
Фонда, Кони Нилсен, Уендъл
Пиърс и др. /п/
FOX
05.15 Пришиване, еп. 2
06.00 Готини старчета, еп. 4
06.20 Малкълм, еп. 1
06.40 Малкълм, еп. 2
07.05 Хавай 5-0, еп. 24
08.00 Магнум, еп. 14
08.55 Престъпления от класа, еп. 13
09.50 Кости, еп. 4
10.45 От местопрестъплението: Маями,
еп. 12
11.35 911, еп. 12
12.35 Стъмптаун, еп. 7
13.30 Кръв и съкровища, еп. 10
14.25 Касъл, еп. 18
15.15 Престъпления от класа, еп. 14

16.10 Магнум, еп. 15
17.10 Кости, еп. 5
18.05 Малкълм, еп. 3
18.35 Малкълм, еп. 4
19.00 Хавай 5-0, еп. 1
20.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 13
21.00 911, еп. 13
22.00 Империя, еп. 10
22.55 Кръв и съкровища, еп. 11
23.50 Касъл, еп. 19
00.45 Хавай 5-0, еп. 1
01.40 Пришиване, еп. 2
02.30 Демоните на Да Винчи, еп. 2
03.20 Легион, еп. 6
04.05 Кости, еп. 5
04.50 Готини старчета, еп. 4

bTV Cinema
06.00 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.15, 16
08.00 „Чистилището“ - уестърн,
фентъзи (тв филм, САЩ, 1999),
режисьор Ули Едел, в ролите:
Сам Шепърд, Ерик Робъртс,
Питър Стормеър, Ранди Куейд,
Дони Уолбърг и др.
10.15 Премиера:„Ривърдейл“ - сериал,
с.3 еп.17, 18
12.30 „Фъстъчета: Филмът“ - анимация,
приключенски, комедия (САЩ,
2015), режисьор Стив Мартино
14.15 „Отново е Коледа“ - семеен,
комедия (САЩ, 2016), режисьор
Кристи Романо, в ролите: Шон
Райън Фокс, Армани Джаксън,
Кристи Романо и др.
16.00 „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.
18.30 „Бързи и яростни 6“ - екшън,
трилър (САЩ, 2013), режисьор
Джъстин Лин, в ролите: Вин
Дизел, Пол Уокър, Дуейн Джонсън, Джордана Брустър, Мишел
Родригес, Тайрийз Гибсън, Сънг
Канг, Гал Гадот, Лудакрис, Люк
Евънс, Елса Патаки и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Краят на света“ - фантастика,
екшън, комедия (Великобритания, САЩ, Япония, 2013),
режисьор Едгар Райт, в ролите:
Саймън Пег, Ник Фрост, Мартин
Фрийман, Пиърс Броснан,
Розамунд Пайк, Пади Консидайн,
Еди Марсан и др.
23.15 „Панаир на суетата“ - драма,
романтичен (САЩ, Великобритания, 2004), режисьор Мира
Неър, в ролите: Рийз Уидърспун,
Ромола Гарай, Джеймс Пюърфой, Гейбриъл Бърн, Джонатан
Рис Майърс, Рис Ифънс, Джим
Бродбент, Боб Хоскинс и др.
02.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.3
еп.17, 18
04.00 „Фийби в страната на чудесата“
- драма, семеен (САЩ, 2008),
режисьор Даниел Барнс, в
ролите: Ел Фанинг, Фелисити
Хъфман, Патриша Кларксън,
Бил Пулман, Кембъл Скот, Иън
Колети, Питър Джерети, Бейли
Мадисън и др.
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
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13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Едно френско село – исторически
сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Опорни хора – изповедите на
значимите за обществото пред
Ганиела Ангелова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Телепазарен прозорец
16:15 Изгряващо слънце – романтичен
сериал
17:15 Телепазарен прозорец
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова
20:30 Полдарк – сериал, историческа
драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Криза – поредна – сериал,
комедия
23:15 Любовни залози – романтичен
сериал
23:55 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01:30 Фокус: Образование - образователно токшоу /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04:10 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване за
Европа и гражданите с Милена
Милотинова /п./
Bloomberg TV
07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:00 Водещите новини
10:05 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11:35 Цитати на деня
12:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Tech Stars – док. поредица на
Bloomberg
16:30 Възходът на Xiaomi - 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 Insider с Бисер Варчев /п./
22:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23:00 Бизнесът на Азия – док. поредица
на Bloomberg
00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02:00 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
02:30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./

Водоравно: Гибелна красота. Симеон. Илорин. Гол. Квартал. Ва. Кила. Ма. Тема. Корита. Елада. Уланова. Адам. Маб. Каварадоси. Минало. Ин. Нел. Сеново. Иносан. Магазини. Ик. Дизел. Ки. Елиза. Керемида.
Аган. Кат. Ренато. Ита. Норина. Оратор. Кория. Колесари.
Отвесно: Високо. Американо. Билирубин. Зетор. Лем. Лил. Номер. Ри. Леката камалерия. Анов. Аналог. Мен. Анам. Ово. Акинак. Як. Раева. Изида. Рит. Ларини. Атол. Галата. Аноне. Оре. Соледад. Сила. Ас.
Бор. Мадона. Игита. Тива. Асенизатор. Вана. Емил. Канари.
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НОВИНИ

но ще са само психиатри. И некой поп.
Капка Тодорова
:) :P :D
Знаете ли коя е думата, противоположна
на “нужник”? Ненужник.
Иван Петрински
:) :P :D
С новите
Как може да се "счупи"
поправки в
нещо, което не съзакона за
ществува?!
електронните
За здравната система
съобщения,
си мисля.
прокарани
Драгомир Димитров
:) :P :D
под претекст
Под
турско
спокойни
да се следят
са били времената поставените
под карантина, само Димитър Общи
МВР вече може е обирал хазната...
Георги Кушвалиев
да ни следи
:) :P :D
навсякъде
Между Щаба и Щаб
II, възникват първите
Mаргинали от всички
любов
различия.
карантини - обединяМарий Росен Време е да се състави
:) :P :D
вайте се!
междуведомствена
Николай Хаджигенов Карантината не скри
комисия, която да
:) :P :D
хората. Показа ги.
установи и разреши
артистът хляб
Ирис Крилатска проблемите!
:) :P :D
не яде
Миро Иванов
:) :P :D
само народна
В щаб номер 10 сигур-

ПОЛИЦИЯ

Бате Гошо:
Туризмът
и хотелите имат
мазнинка
Бойко Борисов

>>СУДОКУ
лесно

умерено

трудно

НАЙ-СВОБОДНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК В БЪЛГАРИЯ

