ПОНЕДЕЛНИК

Димитър Радев:
БНБ чака лиценз,
за да отпечатва
евробанкноти

19 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

“Америка за България”
дала $ 101 милиона
за образование у нас
Цветан Цветанов се срещна с ръководството
на фондацията

I Интервю с управителя
на БНБ на 13-а стр.
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168 часа ЕООД

Цена 1 лв. Година XXVI, брой 252

Бойко Борисов:
Трябва да
връщаме
мигранти в
Кабул, иначе
защо харчим
80 млн. за
контингент
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Лиляна
Павлова
разкри:
Царските
конюшни
продадени
още
преди 13 г.

Всекидневник за новините, каквито са

25 от 27-те членове на Комитета за наблюдение Натровеното
се обединяват около решение за Кресна
семейство -

2 пътя - извън
дефилето на
смъртта и през
него, ще пазят
хора и животни
Два еднопосочни пътя
по 20 километра през и
над Кресненското дефиле са най-реалните варианти за спасяване на
хора и животни.
Строителният министър Лиляна Павлова напомни, че това ще е найтежкият участък при
строителството на маги-

До 2018 г. трябва да се
избере изпълнител. Ако не
- губим европейските пари
страли в България.
За 365 дни в най-черното място стават над 250
катастрофи. Най-вече
при челни удари загиват

и са ранени десетки.
Ако до 2018 г. бъде избран изпълнител, няма
да загубим европейското
финансиране от 350 ми-
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За три дни
трима
загинаха с
делтапланери
Машина падна до
училище в Казанлък,
летец и лекар
починаха. Изпратиха
издъхналия край
Шумен
7

Пожарникари
са заобиколили
мястото в Манхатън, Ню Йорк,
където самоделна бомба рани
29 души. Бе намерено и второ
взривно устройство в тенджера
под налягане.
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СНИМКА:
РОЙТЕРС

Бомби в Ню Йорк

лиона евро, нито ще се
наложи да връщаме 1 милиард и 200 милиона за
вече построени трасета
за магистрала “Струма”.
Кое е по-важното: човешкият живот или мишките и гущерите - това е
войната между строители и еколози.
I Още на 2-а и 3-а стр.

не са гъби,
били билки,
а може
нещо трето

44-годишната Кремена Скерлева, в чийто организъм медиците открили висока концентрация на атропин.
I На 14-а и 15-а стр.

Шофьор
блъсна
майка и
бебе на
тротоар
и избяга
I На 3-а стр.

