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 Изкупува 

КОЛИ  
ЗА СКРАП

София 0889 111 200 
Пловдив 0882 863 410
Девня 0519/ 56 600, 0888 155 661
Бургас 0882 535 232, 0889 921 867
Мездра 0897 777 109

ВТОРНИК Премиерът
Бойко Борисов
приятелски е
прегърнал за-
веждащия реа-
нимационния
сектор на обно-
вената клиника
по анестезио-
логия в УМБАЛ
“Св. Георги” в
Пловдив д-р
Костадин Чи-
флигаров.

СНИМКА:
ФЕЙСБУК

29 МАЙ 2018 г.

Бойко Борисов:

Службите
да разнищят
корумпираните
медици

5

WWW.24CHASA.BG

© 168 часа ЕООД

Цена 1 лв. Година XXVIII, брой 144 Всекидневник за новините, каквито са

Андрей Новаков:

Ще се приеме
част от плана
“Макрон”

� Интервю с евродепутата
от ГЕРБ, който пропътува с тир
разстоянието от Антверпен до
Калотина - на 13-а стр.

Министърът на регионалното развитие Николай Нанков:

“Хемус” предсрочно
– готова до 2024-а,
стига до Велико
Търново през 2021 г.
До края на мандата на пра-

вителството през 2021 г. ма-
гистрала “Хемус” трябва да
стигне до пътния възел с ма-
гистралата Русе - Велико
Търново.
Това стана ясно на диску-

сията “Магистрала “Хемус”
- възраждане наБългарския
север”. Организира я “24 ча-

Огромен интерес към дискусията,
организирана от “24 часа”
са” с партньорството на ре-
гионалното министерство и
община Велико Търново и
премина при огромен инте-
рес.
“Преди година казах, че до

края на мандата ще сме на-
правили 75 кмотмагистрала
“Хемус”. Сега мога да кажа,
че ще са 160 км”, заяви ми-
нистърът на регионалното
развитие Николай Нанков.

При пълното построяване
“Хемус” ще е с дължина
около 420 км, от които 170
км са факт.

� Още на 2-а, 3-а
и 4-а стр.

ЛидерътнапарламентарнатагрупанаГЕРБЦветанЦветановсъщосевключивдискусиятаза
магистрала “Хемус”, организирана от “24 часа” във Велико Търново. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Чужд тир
излетя в

насрещното,
уби мъж и
бременна

Зловещият инцидент
стана на магистрала
“Тракия”, шофьорът
най-вероятно е заспал

� На 6-а стр.

Официално:
ЕК поиска
забрана на
безплатните
пластмасови
вилици и чинии
На етикетите ще бъде посоче-
но как да бъдат изхвърляни от-
падъците � На 9-а стр.

Всички с те-
жък псориа-
зис и други
ревматоидни
заболявания
на комисия
само в София,
за да им от-
пуснат лече-
ние
� На 7-а стр.

7000 пациенти
пратени на
една опашка

Приоритет за
Горна Оряховица е
развитието на летището

� Още за града от 15-а до 20-а стр.


