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Какви дарения при 5,5 млрд. лв.
за здраве в бюджета?
>>БОЛНИЦИТЕ ПРЕДУПРЕДИХА: ФАЛИРАМЕ БЕЗ ПАЦИЕНТИ

БЪЛГАРИЯ.стр.2

ВЕЛИКДЕНСКА КОРОНА ВАКАНЦИЯ
Драги приятели,
Поради наложеното продължаване на карантинния режим и опразването на София,
19 минути реши да излезе във Великденска Корона ваканция до преминаването на
голямата каша с вируса. Ако бяхме ученици, в момента щяхме да бъдем в 5-и клас
на нашите почти 12 години, които скоро предстои да навършим. Почивайте си Вие
у дома, а ние ще продължим да Ви информираме също от домовете ни на сайта на
вестника 19min.bg, който само за последната половин година УТРОИ своята публика.
А през последната седмица прави рекорд след рекорд.
Така ще бъде до 21 АПРИЛ, КОГАТО СЕ ЗАВРЪЩАМЕ СЪС СТРАШНА СИЛА И НА ХАРТИЯ!
КАКВО ЧАКА ВСИЧКИ НАС – ЧЕТЕТЕ НА СТР.6 ДАДЕНОТО ОТ ЗВЕЗДИТЕ – ТРУДНА
ПРОЛЕТ, ОТДЪХВАНЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО И ЕСЕН НА ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ!
Бъдете здрави!

Самоизолирал се мексиканец праща кучето
си на пазар

В Европа има признаци за забавяне на
разпространението на COVID-19: СЗО

10 % ръст на радиослушателите
в Британия

През целия живот сърцето ни бие около
2.5 милиарда пъти, изпомпвайки около
7 570 литра кръв на ден.

ОЧАКВАЙТЕ НИ ОТНОВО НА 21 АПРИЛ

Здравният департамент в САЩ създаде
наръчник за безопасен секс по време на
пандемията
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Какви дарения при 5,5 млрд. лв.
за здраве в бюджета?
Над 5,5 млрд. лв.
от парите на данъкоплатците
тази
година са предвидени за здраве чрез бюджетите на НЗОК и
ресорното министерство. Въпреки всички
бюджетни средства
и нови трансфери,
здравеопазването ни
не смогва с елементарните неща, които би трябвало да
има налични: легла,
предпазни средства,
апарати в условия
на епидемия от 200
души, от които 15%
хоспитализирани, т.
е. 30. „Ситуацията
е катастрофална за
някои от общинските болници “, заяви
пред БНР шефът на
Сдружението на общинските болници.
д-р Неделчо Тотев.
Подобна е и картината за частните
клиники, които едва
от тази седмица се
съгласиха да помагат
в кризисната ситуация.
Проблемите идват,
въпреки 500 млн. лв.

Болниците предупредиха: фалираме
без пациенти
повече пари за здраве
т.г. и множеството
постъпления,
които идват на фона на
кризата с коронавируса. Защо изобщо ни
се искат още и още
дарения? Към предвидените 4 744 704,9
лв. средствата на
НЗОК за 2020г. се прибавят и парите за
министерството на

„бюджетаря“ Ананиев: 662 051 900 лв. Найактуална в момента,
разбира се, е допълнителната програма
Профилактика и надзор на заразните болести, за която още в
края на м.г. са отпуснати 73 371 500 лв., а
към тях трябва да се
прибавят и допълнителните 50 млн. лв,

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА
РАБОТИ ЦЕЛОГОДИШНО
Телефоните, чрез които може да се направи дарение за
благотворителната инициатива Българската Коледа са
отворени целогодишно, заявиха от администрацията
на президента Румен Радев. Съобщението е по повод
на искането на 24 часа държавният глава “да отвори
телефоните” на инициативата, за да се даряват средства
за борбата срещу коронавируса.
От екипа на президента бяха категорични, че “правилата
не позволяват пренасочване на средства, а събраните
пари разпределял прозрачно Експертен съвет, който
пък се съобразявал с актуалната обстановка, касаеща
здравето на децата”.
Активни са и останалите начини за дарения - публикувани на сайта BgKoleda.bg, припомниха от Дондуков 2.

които бяха дадени заради пандемията от
европейската ОПРР.
Покрай кризата с
Covid-19 към МЗ се насочват и средства от
други министерства,
национални и европейски институции.
Въпреки всички тези
наливания,
системата продължава да
разчита на доплаща-

ния от пациентите.
„Бюджетът на лечебните заведения
зависи пряко от пациентите, а такива
няма заради ограниченията, свързани с коронавируса.
Епидемията изправя болниците пред
сериозни финансови
проблеми”,
посочи
Неделчо Тотев. „Трагично е положението заради първата
грипна
епидемия,
след това дойде втората, сега карантината, мероприятията, предприети от
Щаба”, посочи той.
„Всичко това доведе
до намаляване на пациенто-потока, други приходи нямаме“,
допълни Тотев.
На този фон 130-те
частни болници, които точат бюджета
на НЗОК едва сега се
включват в цялостния процес срещу пандемията. Не е ясно
обаче кой им дава лиценц за без инфекциозни отделения, докато в същото същите
отделения се закриват в държавните.
Още - на стр. 7

12 българи блокирани в Чили
„Малко над 30 български
граждани се намират в Индия,
на които Министерството на
външните работи ще окаже съдействие да се приберат у нас”,
обяви вицепремиерът и външен
министър Екатерина Захариева
след срещата си с унгарския й
колега Петер Сиярто.
„Работим с всички държави, така
че да се намери начин хората да
се приберат възможно най-скоро”,
подчерта Захариева. Тя посочи,
че властите се сблъскват с много
трудности при организиране на
транспорт - например в Чили не е

позволено кацнето на европейски самолети. Там има 12 български граждани. „Нужно е обаче
властите на Чили да разрешат
достъп на наши самолети, които
да кацнат”, посочи вицепремиерът.
Тя допълни, че въпреки призивите
на страната ни, хората да не предприемат пътувания, и към момента
има български туристи и в Бали.
Над 80% от комерсиалните
полети в световен мащаб не се
осъществяват, отчете вицепремиерът, което пък от своя страна
в глобален план ще намали туристическите пътувания.
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„Вредно и опасно е
фактическото разпускане
на парламента по време
на извънредното положение”, алармира докторът
по конституционно
право Борислав Цеков.
Коментарът му дойде на
фона на становището на
шефа на НС Цвета Караянчева, инженер по
поцинковане на кофи,
която предложи заради
разпространението на
коронавируса парламентарният контрол да
се осъществява само
писмено. "Вирусът няма
учтиво да ни попита –
извинете, вие депутати ли
сте?”, аргументира се тя.
ГЕРБ бяха подкрепени от
останалите парламентарни сили, но без БСП. На
практика, НС ще прекрати
редовните си заседания, а
депутатите ще се събират
само, за да приемат закони, свързани с извънредното положение.
„Това противоречи на
духа и принципите на Конституцията”, посочи Цеков.
Експертът е на мнение, че
властта остава безнадзорна без наличието на
парламентарен контрол
и то насред криза. „Ролята
на НС в такава ситуация
не е просто да се събира
само, когато е нужно да се
гласува законодателство
за извънредните мерки”,
подчерта той.”Много
по-важната функция на

Саморазпускането
на НС нарушава
Конституцията:
Б. Цеков
Депутатите
решиха да
нямат редовни
заседания
насред криза, а
властта остава
безнадзорна
законодателната власт
в такава ситуация е осъществяването на редовен,
видим и активен парламентарен контрол върху
изпълнителната власт за
прилагането на извънредните мерки. Неслучайно
чл. 64, ал. 2 от Конституцията предвижда,
че дори, ако изтичат
пълномощията и мандата на НС по време на
извънредно или дори
военно положение, те
се продължават, а ако
вече са изтекли към
датата на обявяване
на извънредното или
военно положение - се
възобновяват и раз-

пуснатият парламент
"възкръсва"”, припомни
конституционалистът.
„Самият факт на
редовно и пълноценно
функциониращо НС по
време на извънредно
или военно положение
е една от основните
конституционни гаранции за демократичния
ред, а в по-общ план и
за правата на гражданите. Не ограничавайте
Парламента! Бъдете на
висотата на своя конституционен и обществен
дълг”, призова Цеков. Той
цитира своя научна статия
в публикувана Правна
мисъл още през 2016 г.,

в която се посочва, че „в
условията на извънредно
положение е предвидено
укрепване на механизмите за парламентарен
контрол”. В статията се
посочва още, че при
подобни обстоятелства
„целесъобразно е в парламентарния правилник
да се включат правила за
избиране на специална
комисия, която упражнява
парламентарен контрол
за спазването на правилата за извънредно
положение”. Сега обаче,
седмици след обявеното
извънредно положение
у нас, такакъв орган не е
формиран.

работите по същия начин, с
висока степен на корупция,
с висока степен на безотговорност в следващите дни,
седмици или месеци, прехвърляйки всичко в ръцете
на изпълнителната власт,
прехвърляйки всичко в ръцете на един човек”, посочи
соцлидерът. „Изтъкват се
причини организационнотехнически: няма прозорци,
няма въздух, нямаме отстояние един от друг. Толкова ли
е трудно да осигурите една
огромна зала”, запита тя.

“3 дни заличиха 29
години съществуване и
прилагане на българската
Конституция”, констатира
Нинова. „Правителството
предложи като компенсация за кризата на българските граждани единствено живот на кредит. Пари
чрез кредит, работа чрез
кредит, живот на кредит
ви дадоха вчера. Сега
ви дадоха свобода под
карантина. Утре влиза в
действие диктатурата.
Това са трите дни, които

НАД 40% ПО-ЕВТИН
ГАЗ: БУЛГАРГАЗ

„Природният газ може да поевтинее с 2-3 на сто повече
от предвижданите от април
40%”, заяви шефът на Булгаргаз Николай Павлов, по време на откритото заседание
на КЕВР. Той подчета, че това
ще е в полза на пазара и на
потребителите на природен
газ у нас.
Според Павлов предвид
динамиката на пазарите на
петрола и петролните продукти, както и спада на цената
на ликвидните континентални, ако на 31 март Булгаргаз
направи калкулации и предложи на КЕВР цена, тя със
сигурност би била по-ниска
от предложената.

КПП В ОБЛАСТНИТЕ
ЦЕНТРОВЕ

Уточниха условията за
преминаване през контролно-пропускателните
пунктове по пътищата на
страната. В заповед на
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев се
посочва, че през КПП-тата
се пропуска преминаването
на лица само в случай на
неотложност на пътуването,
наложено от: полагане на
труд в населеното място,
здравословни причини на
пътуващия или на негови
близки, завръщане на настоящ или постоянен адрес
или на адрес, необходимост
от полагане на грижи за
роднини или близки, необходимост от снабдяване за
себе си или лица, за които
пътуващият полага грижа,
със стоки от първа необходимост, когато в населеното
променят България за месе- място по техния постоянен
ци напред.”, посочи Нинова. или настоящ адрес няма
„Тези мерки, които
търговски обекти или аптени се представят като
ки, от които да се снабдят с
тези стоки.
животоспасяващи, не
Обстоятелствата за
са предложени нито от
преминаването през конпървия щаб, нито от
тролно-пропускателните
втория щаб, нито дори
от парламантарни групи пунктове се удостоверяват
със: служебна бележка от
или депутати. Всички
работодателя или служебен
се сещаме кой стои зад
документ – карта, медицинтова. Всички се сещаме
ски документ, документ за
кой 10 г. налага диктатусамоличност, декларация от
рата като метод на упралицето за вида на причинавление и накрая успява”,
та, поради която се налага
заключи Нинова.
пътуването.

Живот на кредит, свобода под карантина, диктатура в действие: Нинова
„Извънрденото положение не е повод да спре
да функционира държавата”, заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова.
„Слагате венеца на
безконтролната власт”,
посочи тя в коментар за
спирането на работата
на НС. „Ще използвате
този период на абдикация на НС от работа, за
да заметете следите на
свършеното, открадното
в последните 4 г. и да продължите безконтролно да
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КАРОЛЕВ С ОБВИНЕНИЕ: СЪМНЕНИЕ В МЕРКИТЕ
ЗА БОРБАТА С КОРОНАТА
Бившият политик Владимир Каролев ще отговаря пред българското правосъдие относно
„заблуждаващи публикации, поставящи под
съмнение мерките на властта срещу вируса“.
Каролев има две повдигнати обвинения и,
без да се стига до съд, е освободен с парична

гаранция от 50 000 лв. Според държавното
обвинение: „той в поне два пространни
статуса във фейсбук разказва как минал
през блокадите и на София, и после на
Благоевград, за да се озове в Разлог (това
- докато вече действа заповедта на здрав-

ния министър за спиране на трафика от и
към областните центрове, б.р.). Постовете
изобилствали с иронични оценки, като
„родната полиция ни пази” или "здрав,
болен, няма значение - имаш ли тапията,
правилно попълнена, напускаш София
безпроблемно".
Сега предстои внасяне на обвинителен акт
и дело по същество.

Съдят Горанов за
„маргинали“ към
342 000 българи
Адвокати сезираха Комисията по дискриминация за образуване на производство по
думите, които финансовия
министър Владислав Горанов
изрече във вторник на пресконференция „маргинали“ и
„социално изолирани“ по адрес на 342 000 самоосигуряващи се българи.
Към Комисията са се обърнали адвокатите Албена Белянова и Николай Хаджигенов. В сигнала на Белянова се
посочва следното:
„На 24.03.2020 г. по време
на пресконференция в Министерския съвет за икономическите и социални мерки,
които се предприемат от
правителството за борба
последиците от COVID-19,
г-н Владислав Иванов Горанов
– министър на финансите
каза следното:
Тези български граждани,
които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези, те са социално изолирани и едва ли
можем много да направим
за тях; те по-скоро спазват
препоръките на медицинския щаб.“
Самоосигуряващите
се
лица не попадат в „нито
една от описаните (от г-н
Владислав Горанов) хипотези“.

Самоосигуряващи се
(„маргинали“) са лица
по смисъла на Кодекса
за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи
свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова
дейност, като еднолични
търговци, собственици или
съдружници в търговски
дружества и физическите
лица-членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по
реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
земеделските стопани и
тютюнопроизводители,
регистрирани по съответния ред.
С думата маргинал (от латински margo – край) се описва човек, който се намира
на границата на различни
социални групи, системи,
култури, намиращ се под
влиянието на противоречащи си норми, ценности и
т.н. ;периферен, изхвърлен,
на границата; не достатъчно ангажиран или напълно
изключен от дейността на
социалните
институции:
икономически, културни, политически. Социалните науки смятат, че маргиналите
са вид излишен материал на
обществото, който изисква
строг контрол, мониторинг
и изисква изработване. Това

е негативно явление на обществото, което показва
неизправности, заболявания
в рамките на обществото.
Словесно
изразеното
от г-н Владислав Иванов
Горанов – министър на
финансите накърни достойнството ми, създаде
принизяваща, унизителна,
обидна и застрашителна
среда и подкопа вярата
ми в добросъвестността
и безпристрастността на
държавните институции.
В момент на безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза третирането ми като излишна
за обществото и поставянето ми в особено неблагоприятно положение от
страна на лице, заемащо
висша публична длъжност,
е безспорно нарушение на
правото ми на равенство
пред закона и равенство
в третирането и във възможностите за участие в
обществения живот.
Моля да образувате производство и, след като установите верността на
изложеното, да постановите решение, с което на основание чл. 65, т. 1 и т.2 от
ЗЗДискр. да установите извършената от г-н Владислав
Иванов Горанов – министър
на финансите спрямо мен,
като самоосигуряващо се
лице, проява на дискриминация.

>>БОЖКОВ ЗА ОТНЕТИЯ
ЛИЦЕНЗ: ПОРЕДНАТА
ЦИНИЧНА ПОКАЗНОСТ ДА
ОСТАВИШ 2300 ДУШИ БЕЗ
РАБОТА В ТЕЗИ ВРЕМЕНА
Приетото вчера (б.р. в сряда)
решение на група чиновници да
остави над 2 300 души без работа
в момент на глобална пандемия
и икономически колапс показва
липса на държавност и безпрецедентно лицемерие, не само
към тези хора, но и към цялото
българско общество. Това се
казва в официално съобщение
на бизнесмена Васил Божков до
медиите. В него се посочва още:
Временното отнемане на лиценза
на Еврофутбол е поредната цинична показност на сила с необмислени последици. Тенденциозното
замразяване на работещ бизнес и
изпращането на още 2 300 души на
борсата през трите месеца, в които
икономиката ни е поставена пред
едно от най-големите си изпитания,
е извън всякаква логика.
Некомпетентността на управляващите отново ще бъде платена
от държавния бюджет. Не е ли
достатъчна финансовата тежест,
която умишлено се прехвърля от
работещия бизнес към социалната
ни система. И защо сега?
Във времена на криза, доверието във властта е определящо за
последиците върху държавността и
обществото.
Правителството призовава бизнеса
към продажби на лично имущество,
докато продължава да извършва
злоупотреби. Може би това е стъпката, преди то да бъде конфискувано или запорирано?
Данъците и таксите, които са били
плащани досега по закон могат да се
окажат престъпление, а всеки да бъде
преследван. Семейството му също.
Ако сте работодател, служителите Ви могат да бъдат задържани,
а бизнесът Ви – заграбен. Или
национализиран, се посочва
в официалното съобщение на
Васил Божков.

5

www.19min.bg

БИЗНЕС

27.03.2020
брой 2454

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОЩЕ НЕ НИ Е ДАЛО ПАРИТЕ ЗА БИЗНЕСА: ББР
КАБИНЕТЪТ ОЩЕ НЕ Е ОТПУСНАЛ СРЕДСТВАТА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА. ТОВА СТАВА ЯСНО ОТ СЪОБЩЕНИЕ НА
САЙТА НА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, ЧИЙТО КАПИТАЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВДИГНАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, А
ОТТАМ ДА БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕНА СУМА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ – НЕЯСНО КОИ И КОЙ ЩЕ ГИ ПОДБИРА, ЗА ДА СЕ ПОДКРЕПИ МИНИМАЛНО БИЗНЕСЪТ С 60% ОТ ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИ. ДРУГИТЕ 40% ПЛЮС НУЖНИТЕ ОТГОРЕ 30%
ОСИГУРИТЕЛНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ОСТАВАТ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ. КОИТО ПРЕДИ ТОВА ТРЯБВА ДА СА СИ
ПЛАТИЛИ С НУЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ВСИЧКИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ. ББР ПРИЗНАВА БЕЗ ПИТАНЕ: „УВЕЛИЧЕНИЕТО НА
КАПИТАЛА НА БАНКАТА Е В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО“.

1,95 млн. ще останат без
работа или със забавена
заплата: ексминистър на
икономиката
Екип на възпитаниците на Харвард Кирил
Петков и Асен Василев,
бивш служебен министър на икономиката, предложи план със
здравни и икономически мерки против корона - кризата.
Той включва:
100% от българското население да бъде
тестувано;
100% от влизащите
в страната да бъдат
тестувани на границата;
Всички здрави - на
работа със зелен пропуск;
Всички заразени да
останат без право да
напускат домовете и с
осигурени хранителни
доставки от социалните служби;
Всички нарушители
да влизат под 14-дневна карантина в държавните центрове за
карантина;
Всички
постъпващи в болници: с предварително определен
COVID-19 статус, за
да предпазим лекарите;
Болниците - запазени
за сериозните случаи
Бизнесите - работе-

Няма да бъде засегнат сектор държавно
управление, но 2/3 от трудещите се ще
имат социални проблеми
щи със здрави служители и при стриктно,
регулярно последващо
тестуване.
Всички мерки са подробно и аргументирано представени в
плана и според експертите могат да бъдат
успешно приложени на
практика със съответното ресурсно осигуряване.
Експертите
стигат до извода, че поне
1 млн. български ра-

ботници ще бъдат директно засегнати от
кризата като или ще
загубят своята работа или няма да получават заплата ритмично, защото работят
в сектори, силно засегнати от COVID-19.Но
директно засегнатите могат да стигнат
и до 2 милиона.
Колко български работници ще бъдат засегнати - дали 1 млн.
или 2 млн., ще зависи

от пакета мерки, до
който стигне извънредното положение (и
разпространението на
новия коронавирус).
Кои са силно засегнатите сектори (като
работни места)?
Това са търговия,
транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, в които са
заети почти 910 000
души. Следват операциите с недвижими
имоти, в които рабо-

тят около 26 500 души.
Третата
най-силно
засегната област е
култура, спорт и развлечение - около 114
000 заети в нея.Общо
силно
засегнатите
заети в тези три сектора са около 1 050 хил.
души.Като зависими
от пандемията (и от
правителствената
политика) експертите определят два сектора, в които обаче
работят много хора:
добивна и преработваща промишленост
с около 707 000 заети;
строителство със 196
000. Или общо около 902
200. (Екипът използва
данните за заети лица
на НСИ от 2019 г.)
Така общият брой
достига 1 951 000 души.
В слабо засегнатите
сектори експертите
поставят селско стопанство, медии, банки,
финанси и застраховане, професионални дейности и наука, държавно управление - общо с
около 1, 582 млн. заети.
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Сега се определя
животът ни за 30 г. сътресения и смяна на
елити: Силва Дончева

Е

дна от най-известните
български
астролози
Силва
Дончева още през
декември предрече: така
нареченият Черен лебед
на съвпада на Сатурн и
Плутон на 12 януари, когато светът научи за коронавируса, ще определя
живота ни 20 – 30, а найвероятно и 36-37 години
напред. Така е станало при
подобен съвпад в навечерието на Великата френска
революция, променила света и изяла собствените
си деца. Днес Дончева потвърждава: още до края
на годината ще видим големи сътресения, особено
политически, разчистване
– пълно, на старите елити, включително у нас.

Прогнозата й, направена в предаването на Люба
Кулезич - Честно казано
по Евроком в сряда вечер,
на практика се покрива с
онова, което преди дни – в
понеделник и вторник, публикувахме като виждане на
друга от звездите на астрологията у нас – Мира
Кунева.
Разликата е, че Кунева е
по-положително настроена по отношение на спасителната роля на Юпитер,
особено в края на годината,
когато най-голямата планета и втората по сила Сатурн, която забърка тази
каша, в която живеем в
момента, ще имат Царски
съвпад в знака на науката,
технологиите, комуникациите и иновациите – добрия

и духовен Водолей. Ударна
дигитализация очакват и
двете експертки.
Само напомняме за предупрежденията за идваща
технодиктатура, описвани
вече от 19 минути по повод по-широкото навлизане
на изкуствения интелект.
В Китай така държаха под
карантина хората чрез спецприложение към местната социална мрежа WeChat,
в която е цялото население
от 1,4 млрд.души. У нас пък
приеха тези дни закон, кой-

то позволява на службите
да ни следят и да ни подслушват чрез мобилните
телефони през цялото време напред плюс миналите
6 месеца, без необходимите
досега разрешения от съдия
и контрол на комисия по
СРС-тата.
Дотогава обаче сме във
властта на Козирог – знака на властта, страха,
ограниченията, тайните,
който по ирония на съдбата е и знакът на България. Това гарантира огромни промени от всякакъв
вид и характер, единодушни са двете астродами.
Техните изчисления показват, че най-остра ще бъде
политическата криза от
края на август – началото
на септември. Тогава към
втория съвпад на Плутон
и Сатурн след 12 януари,
за който стана въпрос, се
прибавя и ретроградният
Марс – разпалващият конфликти знак на силата,
влияещ цяла есен.
Април и май са прогнозирани също като много
тежки за българите от
Силва Дончева. Както и в
поговорката, всяко зло ще
бъде за добро. „Реална и
тежка промяна“, нарича
Дончева онова, което ни
чака.
Важно е да се знае едно:
Козирог е знак и на справедливостта. Който е
лъгал, крал е, издевателствал е над другите, ще
си го получи по пълната
програма, както казват
руснаците. В края на присъствието си в него Сатурн ще разчисти терена,
а той пък е планетата,
отговорна за справедливостта, от досегашните
гнетители и ще раздаде
нови карти след 21 декември в духовния Водолей.

Съвпади
ТАЗИ СЕДМИЦА БЕ ОТБЕЛЯЗАН РЕКОРД НА САЩ
ПО НОВИ БЕЗРАБОТНИ, ПОДОБРИЛ ПРЕДИШНИЯ,
ПОСТАВЕН ПРЕЗ 1982 Г. – СЛЕД ПРЕДПОСЛЕДНИЯ
СЪВПАД НА САТУРН И ПЛУТОН
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>>КАРАНТИНАТА ОСТАВА ДО ЦВЕТНИЦА И ЧРД НА КМЕТА
„МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 СА УДЪЛЖЕНИ
ДО 12 АПРИЛ СЪС ЗАПОВЕД НА
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“, СЪОБЩИ СТОЛИЧНИЯТ КМЕТ
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА. ТОВА Е
И НЕЙНИЯТ РОЖДЕН ДЕН. СПОРЕД
ПОЖЕЛАЛИ АНОНИМНОСТ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НАЙ-ВЕРОЯТНО ОГРАНИЧЕНИЯТА ЩЕ ПАДНАТ
РЕАЛНО ЕДВА СЛЕД ВЕЛИКДЕН,
КАКТО ОТДАВНА 19 МИНУТИ ПРЕДПОЛОЖИ.

ЗАТВОРЕНИ ОСТАВАТ:
ï ЯСЛИТЕ, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩАТА;
ï КИНАТА, ТЕАТРИТЕ, МУЗЕИТЕ, КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ;
ï ЗАЛИТЕ ЗА ФИТНЕС И СПОРТ;
ï ДИСКОТЕКИТЕ, БАРОВЕТЕ, УВЕСЕЛИТЕЛНИТЕ И ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ;
ï РЕСТОРАНТИТЕ, ФАСТФУУДА И
СЛАДКАРНИЦИТЕ, БЕЗ ДОСТАВКИТЕ
ДО ВКЪЩИ.
ï МОЛ-ОВЕТЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА

ХРАНИТЕЛНИТЕ МАГАЗИНИ, АПТЕКИТЕ
И БАНКОВИТЕ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ
ОФИСИ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ В ТЯХ.
i ВСИЧКИ ЛИЧНИ КАРТИ И ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ, ИЗТИЧАЩИ МЕЖДУ 13
МАРТ И 31 ОКТОМВРИ 2020 Г., АВТОМАТИЧНО СЕ УДЪЛЖАВАТ С 6 МЕСЕЦА. ТЕ ЩЕ БЪДАТ ВАЛИДНИ САМО В
БЪЛГАРИЯ!
ПАСПОРТНИТЕ СЛУЖБИ ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА РАБОТЯТ, А ЦЕЛТА НА МЯРКАТА Е ДА
НЕ СЕ СТИГА ДО СТРУПВАНЕ НА ХОРА.

Шефът на Центъра за защита на правата в здравеопазването и бивш заместник – министър в ресора по времето
на Иван Костов алармира, че
по неясни причини правителството и неговите щабове не
следват наличния и много ясен
Национален план за противодействие срещу грипни ваксини.
Доктор Стойчо Кацаров обясни в предаването Честно казано на Люба Кулезич, че той е
приет през 2006 г. и никой не
го е отменял. „Планът е чудесен и е напълно приложим“,
гласи оценката на доказания
експерт по управление на сектора на здравеопазването и
по диплома, и по кариера.

Защо не спазват нац. план
срещу грипни епидемии от
2006г: д-р Ст. Кацаров
В него щателно са описани
всички необходими стъпки и
действия, които се прилагат
в определен и добре обмислен
ред и водят до необходимите
резултати, обясни лекарят,
който освен медицинско, притежава като второ и висше
юридическо образование.
Доктор Кацаров, който е
бил също областен управител
и депутат по време на кариерата си, е учуден и притеснен
от неспазването на елементарните правила за управле-

Всичко е разписано чудесно и
е напълно приложимо, освен
това е задължително да се
следва, недоумява шефът
на Центъра за защита на
правата в здравеопазването
ние на държавата в подобна
ситуация в толкова важен и
чувствителен сектор като
здравеопазването.
Припомняме, че седмица пре-

ди официалното съобщение за
първите болни с коронавирус на
8 март, той оповести, че има
трима заразени с него. Това се
потвърди и официално, когато

двама от тях вече бяха се излекували, тъй като го минаха изключително леко. Предвид инкубационния период, който трае
до 20 дни, може с голяма доза
увереност да се предположи, че
те са хванали коронавируса найкъсно в средата на февруари и
броят на реално засегнатите
е много по-голям от оповестения. За подобна логика можете
да прочетете и мнението на
италианския професор Фабрицио Преляско от университета в Милано на стр. 11.
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Меган забрани
на Хари да
посещава Чарлс
Меган Маркъл е забранила на принц Хари
да пътува където и
да било, включително
до Острова, за да види
заразения си с коронавирус баща – принц
Чарлз. „Меган каза,
че двамата с Хари
поддържат връзка с
Чарлз, разбира се, но
не е съгласна съпругът й да напуска Ванкувър. И двамата са

разстроени, че нямат
възможност да помогнат. Те много мразят да бездействат
по този начин“, заяви анонимен източник пред Daily Mail.
Британската нация
пък се разтревожи за
своята кралица. От
двореца твърдят, че
Нейно Величество е в
добро здраве. Докато
93-годишната Елиза-

бет II се е изолирала
със съпруга си принц
Филип в замъка Уиндзор, принц Чарлз е
преместен в имението Birkhall, Шотландия. Херцозите на
Кеймбридж и децата
им пък са в просторната къща Анмър Хол
в Норфолк, която получиха като сватбен
подарък от бабата на
Уилям.

>>ЗАГАДКИ В МУЗЕЯ ТРЪГВА ОТ 13 АПРИЛ
Поредицата в 11 епизода
Загадки в музея тръгва от
13 април, в 21ч. по Viasat
History. Музеите са местата, на които държавите
излагат своите чудни
съкровища от миналото,
оформили облика на
историята. Зад всеки
артефакт се крие по една
история, която трябва да
бъде разказана и много
тайни, които трябва да
бъдат разкрити. Всеки час
от тази поредица отвежда
зрителите на едно завладяващото, разкриващо

много тайни, а понякога и
шокиращо пътешествие
в миналото на Америка.
Сериалът ще се занимава
с някои от най-дълго
просъществувалите мис-

терии в историята - както
познати истории, така и
малко известни факти,
които никога преди не
са били разказвани по
телевизията.

Греъм Нортън води шоу с
най-доброто от Евровизия
Най-добрите изпълнения на сцената на Евровизия през годините,
както и компилация от
това какво трябваше
да бъде през 2020 –
на това ще заложи в
програмата си BBC за
16 май, когато трябваше да бъде излъчен
финалът на песенния
конкурс. Водещ на
предаването, озаглавено Eurovision: Come
Together, ще бъде

комикът Греъм Нортън,
като се очаква и той
да проведе няколко
интервюта. С кои изпълнители ще бъдат те
все още не е ясно. Други подробности около
шоуто също все още се
пазят в тайна. Известно
е обаче, че в него участие ще вземе и Джеймс
Нюман, който трябваше
да представи Великобритания в Ротердам
тази година.

>>ЛЕО ДИ КАПРИО ПОД
КАРАНТИНА С КАМИЛА
Леонардо Ди Каприо
е под карантина с
приятелката си Камила
Мороне, с която вече са
заедно от две години.
„Двамата са наистина
влюбени и щастливи
един с друг“, издава
приближен до двойката пред Us Weekly.
Лео има имидж на
заклет ерген, а жените,
които остават кратко
до него, обикновено
са завидни красавици.
Камила Мороне не е
изключение – тя е на 22
и е модел. Връзката им
обаче вече продължава
доста дълго за стила на ди Каприо и някои хора
спекулират, че Мороне може като нищо да се
превърне в съпруга на големия актьор. Красавицата е доведена дъщеря на Ал Пачино. Нейна
майка е Лусила Сола, която бе дългогодишна
приятелка на Пачино.

www.19min.bg
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вицата ще бъде излъчен на живо от дома й
в София тази събота.
Всички любители на
музиката ще могат
го гледат напълно безплатно на eurovision.
icard.com на 28 март

от 20 ч. На 21 март в
ефира на БНТ пък беше
обявено, че Виктория
ще бъде българският
представител на 65тото издание на Евровизия, което ще се проведе през 2021 година.

ШОУ

27.03.2020
брой 2454

show@19min.bg

НОВИНИ

Песента на
Виктория
Георгиева
тръгна
по MTV

Б

ългарската песен на Евровизия 2020 Tears
Getting Sober
попадна в програмата
на музикалната телевизия MTV. Видео на
Виктория беше излъ-

чено за първи път във
вторник. Tears Getting
Sober беше един от фаворитите за победата
на Евровизия преди
конкурсът да бъде отменен. Композицията
предизвика
огромен

интерес сред международните журналисти
и музикалните фенове и превърна Виктория в един от най-обсъжданите български
артисти.
Първият
онлайн концерт на пе-

Димитър
Маринов отказа
да се прибере
в Америка
Българският актьор, който преди година
развя трибагреника ни на сцената на наградите Оскар, Димитър Маринов обяви, че е
бил призован да се прибере в САЩ. „Имам
два сина под 18-годишна възраст, имам и
съпруга там“, обясни звездата от Зелената
книга. След разговор и с жената до него
обаче преценил да остане в България и да
продължи участието си в Като две капки
вода. „Искам да стана по-голяма част от
родината си“, заяви още той. На отговор
на въпрос от фен, актьорът е категоричен,
че отказът му да се прибере в Щатите не
означава, че се лишава от американското
гражданство. Маринов е стартирал процедура, за да може синовете му да станат и
български граждани.

>>ГЛЕДАМЕ КАЛИН ВРАЧАНСКИ
ОНЛАЙН
Калин Врачански в образа
на уродливия Квазимодо
в постановката Парижката Света Богородица

е подаръкът на театър
София за Международния ден на театъра. По
случай празника видео

на 100-ото представление
на пиесата, направена
по едноименния роман
на Виктор Юго, ще бъде
пусната в YouTube-канала
на театъра в 19 ч. Записът
е направен с архивна
цел през април 2019 г.
по време на последното
представление заедно с
публика. Главните роли в
постановката са поверени
на Калин Врачански и
Симона Халачева, а режисьор е Лилия Абаджиева.
Представлението е печелило Икар в категорията
за Майсторско техническо
осъществяване.

ТОМ КРУЗ ЗАБРАНИЛ
СПЕЦИАЛНИТЕ
ЕФЕКТИ В ТОП ГЪН 2
Том Круз е забранил използването
на специални ефекти по време на
снимките на Топ Гън: Маверик. В
интервю за Empire екшън звездата
разказва за работата по дългоочакваното продължение на класиката
му от 1986-а. „Осъзнах, че може да
постигнем много без компютърни ефекти. Феновете дълго време ме питаха кога ще заснема втора част и това беше едно от условията, които имах – всичко да е автентично“,
разказва Круз. Продуцентът на оригинала Джери Брукхаймър, който също се връща на
работа за продължението, разкрива, че Том е искал колегите му да изживеят пилотирането на изтребителите. Топ Гън: Маверик тръгва по кината на 17 юли.
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ХОРОСКОП

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

Работата на Телците ще
бъде натоварена и отговорна.
Близнаците ще поемат по
нови пътища на реализация.
Денят на Везните ще бъде
наситен от ангажименти.
Рибите са в плен на любовта.

19 МИНУТИ
СОФИЯ ПЪРВИЯТ
БЕЗПЛАТЕН
ВСЕКИДНЕВНИК
В БЪЛГАРИЯ

Овен

Рак

Везни

Козирог

Има обяснение
за нервността
ви, но само
за пред вас.
Никой не е длъжен да
се съобразява с това,
особено, ако срещите ви
са от делови и служебен
характер. Приведете в
ред мислите си.

Делова
среща ще
изиграе важна роля за
начинанията ви. Събития,
които ще последват ще
ви донесат лично задоволство. Имате много
планове, които предстои
да развивате.

Денят Ви ще
е наситен на
ангажименти и
за лични срещи
времето Ви ще бъде
ограничено. Мотивирани
сте да приключите започната задача, финансовите очаквания Ви дават
сили и крепят духа Ви.

Изненадите днес
са твърде много
дори и за вас.
Най-хубавото е че
всички те ви носят радост и
добро настроение. Увлечението ви по привлекателна
личност от противоположния пол най-вероятно ще се
e с частичен успех, засега.

Излиза от 01.09.2008 г.

Телец

Лъв

Скорпион

Работата ви
днес ще бъде
натоварена и
отговорна. Вие
обаче сте хора, на които
може да се разчита и с
вас ще е истинско удоволствие да се работи.
Спокойно можете да
споделите вижданията
си с хората около вас.

Може би днес е
подходящо да
свършите със
задачите, които
отлагате от доста време.
Каквото и да направите,
ще се чувствате удовлетворени от себе си и от
факта, че не сте загубили
времето си безцелно.

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

Близнаци

Дева

Сравнително
успешен ден за
Вас. Плановете Ви
са осъществими.
Днес ще Ви се отдаде
възможност да реализирате част от тях. Няма да
Ви липсват моменти, в
които ще бъдете много натоварени, но ще успеете
да се справите с всички
предизвикателства.

Водолей

Недоразумения
на работното
място ще ви
накарат да
потърсите нови пътища
за реализация. Не се
поддавайте на ласкателствата на хора, които
ще се стремят да ви
изместят. Добре знаете
възможностите си.

Отделяйки внимание на всяка
подробност, в
крайна сметка
ще приключите работата
си доволни от резултатите. Умората няма да
ви откаже от търсене
на подходящи начини
за развлечение, нещо
повече.

времето
Днес времето щe бъде
облачно. Минималната температура ще
бъде -1°, а максималната 15°

Стрелец

Промени по
независещи от
вас причини
ще наложат
смяна на приоритетите
ви за днес. Товарите
се с прекалено много
ангажименти, но си дайте
сметка, че трябва да се
спазят договореностите.

826 56 25;
e-mail: office@19min.bg
Изданието използва снимки от

ПЕЧАТ:
ОСНОВАТЕЛИ:
БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАС АРНАУДОВ
arnaudov@19min.bg

МИЛЕНА САВОВА

Риби

Днес работата
едва ли ще е
най-важното, за
което ще мислите. В плен сте на любовни
страсти и дори разумни
хора като вас на моменти
постъпват необмислено. Амбицирани сте да
постигнете своето спрямо
интересна личност.

Издателят не носи отговорност
за съдържанието на
публикуваните в изданието
цитати и рекламни материали.

min: 1о max: 14о

Варна

min: 5о max: 12о

min: 1о max: 8о

min: 0о max: 11о

Перник

Пловдив

Бургас

min: 5о max: 11о
min: 1о max: 10о

min: 3 max: 10
о

о

Сандански

Кърджали

min: 0о max: 8о

min: 3о max: 8о

Финал през май
за епидемията:
проф. Преляско

reklama@19min.bg

min: -2о max: 9о

В Пловдив ще бъде облачно.Минималната температура ще бъде 3°, а
максималната 10°

„КОРОНАВИРУСЪТ НЕ Е ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕН
В ЛАБОРАТОРИЯ, ТОЙ Е ЕСТЕСТВЕН“, НАПИСА В
ПРЕСТИЖНОТО НАУЧНО СПИСАНИЕ NATURE ГРУПА
СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ УЧЕНИ. ТЕ РАЗВЕНЧАХА МИТА
ЗА „ИЗПУСКАНЕТО“ МУ ОТ КИТАЙСКА ИЛИ АМЕРИКАНСКА ЛАБОРАТОРИЯ, КОЙТО ОТНОВО ИЗБУЯ
СЛЕД ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
НА ПРЕДАВАНЕ НА РАИ ОТ 2015 Г. ЗА ИЗБЯГАЛ ОТ
НАУЧЕН ИНСТИТУТ В КНР ПРИЛЕП. ТАКЪВ СЛУЧАЙ
ИМА, НО ТОЙ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е СВЪРЗАН С
КОРОНАВИРУСА, ПОТВЪРДИХА И ПРОФ. ФАБРИЦИО
ПРЕЛЯСКО ОТ УНИВЕРСИТЕТА В МИЛАНО, И ПРОФ.
ЕНРИКО БУЧИ ОТ СБАРРО ТЕМПЪЛ ВЪВ ФИЛАДЕЛФИЯ, САЩ, ПРЕД ПЪРВИ КАНАЛ НА ИТАЛИАНСКАТА
ДЪРЖАВНА ТЕЛЕВИЗИЯ.

0878 225 395

Русе
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КОРОНАВИРУСЪТ НЕ Е ОТ ЛАБОРАТОРИЯ: NATURE И СВЕТОВНИ ПРОФЕСОРИ

ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:

Видин

Велико Търново

В Перник ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 1°, а
максималната 10°

тел. 826 88 15; 927 34 46;

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

София

В Бургас ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 5°, а
максималната 11°

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

Имате енергията
да направите
всичко, което
пожелаете сега.
Това си личи от далече,
но не пренебрегвайте
желанията на близките
си. Бъдете по-толерантни
към тях, дори и да се
двоумите, опитайте.

В София ще бъде облачно. Минималната температура ще бъде 1°, а
максималната 8°

Във Варна ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде
5°, а максималната 12°

София 1000,

www.19min.bg

СВЯТ

27.03.2020
брой 2454

astro@19min.bg

ВРЕМЕ

С

лед четвъртия пореден ден на
спад на темповете на нарастване на броя на новозаразените в сряда – двойно по-малко, отколкото през уикенда, и двойно
повече оздравели, отколкото починали за ден, професор Фабрицио Преляско
от университета в Милано прогнозира
финал на епидемията от коронавирус
до края на май. Той уточни, че на север, където сега е огнището на болес-

тта, то ще утихва. Но с пъти по-малка интензивност и с пъти по-малко
случаи, както и досега, ще догаря на
юг на Апенинския полуостров, докато
угасне напълно. Прогнозата съвпадас
очакванията на главния китайски
епидемиолог, който има зад гърба си
справяне не само с коронавируса, но
и с атипичната пневмония и вижда
до юни край на проблема, за което 19
минути вече неведнъж писа.

Попитан от водещия на най-авторитетното тв предаване в Италия
Порта а порта – Бруно Веспа от РАИ
1, как се обяснява огромната разлика – нещо като 20 пъти в смъртността между Германия или Корея
от една страна и Италия или Испания от друга, професорът даде разумно обяснение. Причината е, че в
страните, където показателят се
движи от 0,2 до 0,7% отчитат след
анализ реалните директни смърти
ОТ коронавирус, а в онези с висок
процент летални случаи – казусите С коронавирус, които обаче са
жертви на други патологии, предизвикали нулев имунитет. Както вече
сме писали, италианската статистика показва: С такива нелечими
заболявания – последни стадии на
рак, на диабет, с теежки хипертонии, инфаркти и инсулти, са 99,2%
от загиналите пациенти, като половината от тях са имали повече
от 3 в комбинация. 0,8% са хората
без патологии, които са починали ОТ
коронавируса. Това е смъртност около
и под познатата при сезонен грип, но
той пък поразява значително повече
хора, както в Италия, така и навсякъде по света. За есен зима 2016/17 25
000 италианци почиват от грип при 2
милиона заразени.
Професорът даде и още една интересна тема за размисъл. Според него
известният Пациент 0, заразен в
БМВ в Бавария, Германия, на 27 януари и донесъл болестта в Италия според изследванията, най-вероятно не
е бил първият с коронавирус в страната, а първият със симптоми. Той
смята, че поне 200 са били заразени
преди него. Както е известно, 80%
от хората нямат симптоми на заболяването, при 15% те са леки, при 5%
има усложнения.
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Разходите за Олимпиадата скачат
с милиарди
Минимум $3 млрд.
ще струва
отлагането на
най-големия
спортен форум
С поне $ 3 млрд. ще поскъпне
организацията на олимпийските игри, след като най-големия
спортен форум бе отложен
за догодина заради пандемията от коронавирус. Разходите може да набъбнат и до $ 6
млрд., а основната тежест ще
падне върху данъкоплатците в
Япония.
„Разбира се, че ще има разходи“, каза изпълнителният
директор на организационния
комитет Тоширо Муто при обявяването на отлагането на игрите. И той, и президентът на
МОК Томас Бах заявиха, че все
още няма направени изчисления.
Японците бяха обявили, че
до момента подготовката
им е струвала 12 млрд. долара.
Организационният комитет

си беше осигурил 3.3 млрд. долара от местни спонсори - над
два пъти повече от всички други организатори на олимпийски игри досега, но предстои
всички сделки да бъдат предоговаряни.
На този етап изобщо не са
ясни и датите, за които ще
се пренасрочат игрите. Единственото, което се знае, че те
трябва да се състоят най-късно до лятото на 2021-а година.
Токио планираше да използва
42 съоръжения за състезания
в 33 спорта. Не се знае колко
ще са съоръженията догодина. „Може да се наложи да даваме под наем някои от тях.

>>ПРАНДИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ВОДИ
БЪЛГАРИЯ?

Италианският специалист Силвано Пранди може да остане
начело на мъжкия ни национален отбор по волейбол. Това
стана ясно от думите на новия
президент на родната федерация Любо Ганев.
„Всички опции са на масата. Аз
лично съм разговарял с Пранди и с много от евентуалните
кандидати за треньори, наймалкото да чуем мнение и да
се споделят виждания си. Така,

че със сигурност има достатъчно варианти на масата. Не
искам да изключвам нито една,
все пак и комисията трябва да
си свърши работата. Искаме
вече всичко да се прави от
хора специалисти“, каза Ганев
пред БНТ.
Под ръководството на Пранди
мъжкият ни отбор показа
голямо израстване и бе много
близо до класиране на олимпийските игри в Токио.

Не можем да ги развалим и да
ги направим наново за игрите,
защото това са допълнителни
разходи“, каза Муто.
Един от най-големите инфраструктурни въпроси е
свързан с олимпийското село.
Разполагащо с над 5600 апартамента, то трябва да по-

www.19min.bg
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срещне 11 000 спортисти и
официални лица за игрите.
Плановете бяха апартаментите да бъдат продадени
след игрите тази есен, като
около четвърт от тях вече
са продадени.
Организаторите трябва да
мислят отново за продажбата
на билети и за осигуряването
на 80 000 доброволци. По думите на Муто хората, които са
имали купени билети за първоначалните дати, следва да
имат предимство при повторната продажба.
Отделен е въпросът и със
спонсорите на събитието. Повечето договори с МОК са подписани до 31-и декември тази
година, което означава, че тепърва предстоят преговори за
нови такива.

13

УЛИЦИТ Е НА СОФИЯ

Ул. Цветница между панелките
на ул. Крим и на ул. Връх Манчо
Улицата с прекрасното
име Цветница е продължение на любимото кръщаване на пътни артерии в
столицата на названията
на християнски празници
– имаме си и Възкресение,
и Рождество. Защо точно
сега избрахме нея ли? Докато трае нашата Великденска Ваканция, ще мине
Цветница – на 12 април –
Ден на авиацията и космонавтиката, сиреч на президента Радев, но и рожден
ден на кмета Фандъкова. За
разлика от името си, улица Цветница не е красива.
Първо по форма – върви си
почти права, почти асфалтирана, после спира за малко, прегазвайки нещо като
градина или парк при бул.
Сливница, и повече паважна,
ама разбито паважна, продължава отвъд ул. Подкрепа,

за която сме писали, да прави странен остър ляв завой
отвъд ул. Връх Манчо. Някой
би я оприличил на закачалка.
Странната й форма си има
оправдание – сплескана е в
глухота от двете си стра-

ни от панелни блокове като
малки китайски стени. Откъм ул. Крим е в деветата
част на Люлин, а от другия
бряг названието на махалата ни е неизвестно. По
нейното протежение има и

кокетни двуетажни домове,
не богатски, и съборетини,
даже автокъща на ъгъла с
„центъра на просветата“
по тия места, които са поблизо до Божурище, отколкото до реална София.

Улица Знаме на труда води
от Тайга до гробищата

Голям иро
ироник, да не кажем
саркастик е общинският
гений кръстител.
кръ
Накъде
мислите води
в
наречената от
него със сстранното соцназвание Зна
Знаме на труда права

улица? Ами към гробищата.
Тя е успоредна на улицата с
името на нашия град – София,
а също като нея е пряка на
ул. Тайга. За улица Съзнание, която Знаме на труда

пресича – вижте каква
житейска логика само,
вече сме писали, както за
всички досега споменати, в
предишни опуси на пътноартерийна тема. Какво да

кажем за трудовите хора,
живеещи на тази улица?
Ами, има си известен
оптимизъм, като взет от
римейк на Престъпление
и наказание. Тръгват те от
Тайгата по асфалта, пейзажът околвръст е селски,
пасторален с къщичките
и оградките, с дворчетата,
засадени със зарзават.
Та загледани в заснежените върхове на Балкана
вървят ли вървят – стотина
метра, не просто към Централните софийски, ами
към еврейските с техния
параклис. Някак романтично и международно
звучи. Освен, че също така
напомня отчайваща дисекция на български живот.

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
05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Почти вълшебно приключение 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 Изследване на времето двусерийна
документална поредица /копродукция, 2007г./, 1 епизод
13.30 Цивилизации по българските
земи: В зората на цивилизацията
документален филм /България,
1993г./, режисьор Весела Зарева
14.00 Малки истории
15.00 Светът на жестовете специализирано предаване за хора с
увреден слух
15.15 Приключенията на Илайъс
анимационен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Музика, музика… музикалнообразователно предаване
17.30 В близък план
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 /19 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Церемония по връчване на
наградите„Икар“ 2020
23.30 Препрочитаме Вазов кампания на
Народен театър„Иван Вазов“ с
медийната подкрепа на БНТ
23.35 От упор игрален филм /САЩ,
2015г./, режисьор Айзък Флорентин, в ролите: Скот Адкинс, Ник
Чинланд, Кейтлин Кийтс и др. (14)
01.00 Култура.БГ /п/
02.00 100% будни предаване за здравословен лайфстайл/п/
03.00 Корпорация„Приключения“ тв
филм /19 епизод/п/
03.50 Днес и утре /п/
04.15 Още от деня /п/

ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОГРАМИ

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

ТВ ПРОГРАМА

bTV
05.30 „Домашен арест“ /п./ - сериал
06.00 „Трансформърс: Рескю Ботс“ анимация, сериал, еп.22
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.42
15.00 Премиера:„Шест сестри“ - сериал,
с.7 еп.100
16.00 „Спасители в планината“ - сериал,
с.8 еп.2
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.19
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера:„Завинаги“ - сериал,
с.2 еп.54
21.00 „Столичани в повече“ - сериал,
с.13 еп.3, 4
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 „Смъртоносно оръжие“ - сериал,
с.2 еп.18
00.30 „Спасители в планината“ /п./ сериал, с.8 еп.2
01.30 „Домашен арест“ /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед“ /п./
04.40 „Втори шанс“ - сериал, еп.81
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 „All inclusive“ (премиера) - сериен
филм
22.00 „Съдби на кръстопът“ - предаване
на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Нюанси синьо“ - сериен филм,
сезон 2
00.30 „Незабравимо“ - сериен филм,
сезон 1
01.30 „Уил и Грейс“ - сериен филм,
сезон 3
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 „Среднощен ездач“ - сериал /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 „Когато играта е от най-голямо
значение“ - драма с уч. на Джим
Кавийзъл, Майкъл Чиклис, Александър Лудвиг, Лора Дърн, Матю
Дадарио, Кланси Браун и др.
19.00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал,
сезон 2
20.00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 4, 2
епизода
22.00 „В името на краля 3“(премиера)
- приключенски екшън с уч.
на Доминик Пърсел, Ралица
Паскалева, Дария Симеонова,
Мариан Вълев, Башар Рахал,
Николай Сотиров, Петра Гочева,
Фахрадин Фахрадинов и др.
23.50 „Полицаите от Чикаго“ - сериал,
сезон 4 /п/
00.50 „Фрактура“ - предаване за рок
музика /п/
03.20 Еротичен телепазар
KinoNova
06.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2 /п/
07.00 „Моят нов най-добър приятел“
- семеен филм с уч. на Джеймс
Дентън, Лора Менъл, Лила Фицджералд, Крис Готие , Кърстен
Робек и др. /п/
09.00 „Вечната сила на любовта“ романтичен филм с уч. на Ерин
Котрел, Дейл Мидкиф, Логан
Бартоломео и др.
11.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 2
12.00 „Мистериите на Аурора Тийгардън:
Улики“ - мистерии с уч. на
Кандис Камерън Бър, Лекса Дойг,
Марилу Хенър, Брус Доусън и др.
14.00 „В сънищата ми“ - романтичен
филм с уч. на Джобет Уилямс,
Катрин Макфий, Майк Вогъл,
Антонио Купо и др. /п/
16.00 „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. /п/
18.15 „Голямата плячка“ - екшън с уч. на
Самюъл Джаксън, Рей Стивънсън, Джим Броудбент, Фелисити
Хъфман, Тед Ливайн и др. /п/
20.00 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10
21.00 „Шивачът от Панама“ - трилър с
уч. на Пиърс Броснан, Джефри
Ръш, Джейми Лий Къртис,
Леонор Варела, Катрин Макормак, Даниел Радклиф, Брендън
Глийсън, Харолд Пинтър, Дейвид
Хейман, Дилън Бейкър и др.
23.15 „От местопрестъплението“ сериал, сезон 10 /п/
00.15 „Господари на нощта“ - криминална драма с уч. на криминална
драма с уч. на Хоакин Финикс,
Марк Уолбърг, Робърт Дювал,
Ева Мендес, Тони Мусанте, Мони
Мошонов, Алекс Видов и др.
FOX
05.15 Пришиване, еп. 3
06.00 Готини старчета, еп. 5
06.20 Малкълм, еп. 3
06.40 Малкълм, еп. 4
07.05 Хавай 5-0, еп. 1
08.00 Магнум, еп. 15
08.55 Престъпления от класа, еп. 14
09.50 Кости, еп. 5
10.45 От местопрестъплението: Маями,
еп. 13
11.35 911, еп. 13
12.35 Империя, еп. 10
13.30 Кръв и съкровища, еп. 11
14.25 Касъл, еп. 19
15.15 Престъпления от класа, еп. 15
16.10 Магнум, еп. 16

17.10 Кости, еп. 6
18.05 Малкълм, еп. 5
18.35 Малкълм, еп. 6
19.00 Хавай 5-0, еп. 2
20.00 От местопрестъплението: Маями,
еп. 14
21.00 911, еп. 14
22.00 Лоши момичета
23.50 Касъл, еп. 20
00.45 Хавай 5-0, еп. 2
01.40 Пришиване, еп. 3
02.30 Демоните на Да Винчи, еп. 3
03.20 Легион, еп. 7
04.05 Кости, еп. 6
04.50 Готини старчета, еп. 5

bTV Cinema
06.00 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.3
еп.17, 18
08.00 „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.
10.45 Премиера:„Ривърдейл“ - сериал,
с.3 еп.19, 20
13.00 „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.
15.15 „Alibi.com“ - комедия (Франция,
2017), режисьор Филип Лашо,
в ролите: Филим Лашо, Елоди
Фонтан, Жюлиан Арути, Тарек
Будали, Натали Бай и др.
17.00 „Чистилището“ - уестърн,
фентъзи (тв филм, САЩ, 1999),
режисьор Ули Едел, в ролите:
Сам Шепърд, Ерик Робъртс,
Питър Стормеър, Ранди Куейд,
Дони Уолбърг и др.
19.15 „Били Медисън“ - комедия (САЩ,
1995), режисьор Тамра Дейвис,
в ролите: Адам Сандлър, Дарън
Макгавин, Бриджит Уилсън,
Брадли Уитфорд и др.
20.50 „Като на кино“ - предаване
за кино
21.00 „Градът“ - криминален, трилър
(САЩ, 2010), режисьор Бен
Афлек, в ролите: Бен Афлек,
Ребека Хол, Джон Хам, Джереми
Ренър, Блейк Лайвли, Пийт Посълтуейт, Тайтъс Уеливър и др.
23.30 „Американски снайперист“ - военен, екшън, биографичен (САЩ,
2014), режисьор Клинт Истууд,
в ролите: Брадли Купър, Сиена
Милър, Джейк Макдорман, Кайл
Голнър, Люк Граймс, Сам Джегър
и др. [14+]
02.15 „Аз съм гняв“ - екшън, криминален (САЩ, 2016), режисьор Чък
Ръсел, в ролите: Джон Траволта,
Кристофър Мелоуни, Аманда
Шъл, Сам Трамел, Ребека Де
Морни и др. [16+]
04.00 „Убийствата в Амитивил“ хорър (САЩ, 2018), режисьор
Даниел Фарандс, в ролите: Джон
Робинсън, Челси Рикетс, Пол
Бен-Виктор, Даян Франклин и
др. [16+]
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 Джордж Трети – гениалният луд
крал - филм
11:30 Ези-тура: Шопинг – поредица за
пътешествия и лайфстайл
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12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Едно френско село – исторически
сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Операция История – предаване с
Росен Петров /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Телепазарен прозорец
16:15 Изгряващо слънце – романтичен
сериал
17:15 Телепазарен прозорец
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова
20:30 Полдарк – сериал, историческа
драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Живот в лъжа – сериал, политическа драма
23:15 Любовни залози – романтичен
сериал
23:55 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - актуално ток шоу с
Димитър Абрашев /п./
01:30 Колела – автомобилно предаване
с Константин Томов /п./
02:00 Историите ON AIR с Миглена
Георгиева /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин - важните неща
рано сутрин с Гергана Венкова и
Златимир Йочев /п./
04:30 Денят ON AIR - новините с коментар с Ганиела Ангелова /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
Bloomberg TV
07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов
09:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:00 Водещите новини
10:05 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки /п./
10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
/п./
11:35 Цитати на деня
12:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
14:00 Update – предаване за високите
технологии с водещ Бойчо
Попов/Елена Кирилова /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Tech Stars – док. поредица на
Bloomberg
16:30 Пътешествие в Космоса - 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 Смарт час с Живка Попатанасова
/п./
22:00 В развитие – дневен блок с
Вероника Денизова/Делян
Петришки
23:00 Бизнесът на Азия – док. поредица
на Bloomberg
00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с
Живка Попатанасова и Христо
Николов /п./
02:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
06:30 Цитати на седмицата /п./

Водоравно: Ангажимент. Еолит. Риа. Аснар. Боян. Чаталов. Кум. Фол. Ас. Ок. Вилиси. Куба. Одина. Тел авив. Краева. Ока. Етна. Стаи. Инат. Сеанс. Ирит.
Аа. Икономист. Оводи. Ява. Етамин. Поле. Ка. Алпи. Ирник. Нако. Ооли. Бяла. Инкин.
Отвесно: Кок. Днес чук утре наковалня. Гонам. Беата. Ова. Пал. Халат. Валентино. Пика. Жирафи. Ава. Родео. Мит. Лолова. Симитли. Болиди. Сети.
Аерон. Геров. Сивота. Сом. Нок. Ния. Аин. Канат. Икили. Атанас. Анаиса. Анакин.
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НОВИНИ

БАБА ЯГА
Ако се чудите
кой е това,
отговорът е:
шефката на
националната
художествена
галерия Яра
Бубурова...

Бате Гошо:
МВР е
купило
тестове
за коронавируса.
Полицаи
и катаджии твърдят, че
въпросите не са сложни!

>>СУДОКУ
лесно

:) :P :D
Вече Мексико, иска стена
със САЩ заради короната.
:) :P :D
ТОЙ: Всичко между нас
свърши!
ТЯ: Късаш с мен по Месинджър?
МВР: Егати изрода..

умерено

:) :P :D
Мисля да се ваксинирам
с литър ракия. Ако някой
иска да ме разходи после на четири крака ще бъда!
:) :P :D
В какво се изразява подкрепата на държавата за
гражданите й:

1. На „маргиналите“ - нищо.
2. На тия с трудовите договори - право да искат заем.
"Мила Родино, ти си земен
рай" е положението
Милена Алексиева
:) :P :D
COVID-19 е пъклен план на
Синдиката на домашните
кучета, за да си осигурят
по-чести и продължителни
разходки.
Христо Комарницки
:) :P :D
В Скопие му викали “македонскиот вирус”, `щото бил
тръгнал от Прилеп...
:) :P :D
- Защо не беше в час?
- Нямам мегабайти...
:) :P :D
Националният по футбол
за последно се появява
на световното първенство
през 1998 г. Щом оттогава
те си стоят вкъщи, значи и
ти можеш!!!
:) :P :D
- Защо на ромите не им
пука за Ковид 19?
- Защото бабите им са на
25-30г!
:) :P :D
Заменям форд фиеста +
годишна винетка, за куче!
:) :P :D

трудно

ОЧАКВАЙТЕ НИ ОТНОВО НА 21 АПРИЛ

