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 Как българските бизнеси

ПОД КАРАНТИНА

18 - 24 март 2020 г., брой 11 (503), година X

» на 36

Нагла кражба в ресторант
„Балканика“ - разбиха
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Пращат чек за $1,000 на всеки
американец, безработицата
може да стигне 20%
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BG VOICE с по-удобно
дигитално издание
заради коронавируса
Светът се бори с опасността от този
нов и смъртоносен коронавирус. Изглежда, че решението на този етап е
социалната дистанция - временна изолация и ограничаване на личните контакти. Успехът зависи от всички нас.
Междувременно точната, коректна и
навременна информация е по-важна отвсякога.
Искам да ви уверя, че репортерите
и редакторите на BG VOICE работят 24
часа в денонощието за последната, полезна и точна информация и новини,
свързани с коронавируса. Знам колко е
важно това за вас и вашите семейства.
С оглед на ситуацията, в следващите
три седмици BG VOICE няма да печата
хартиено издание. Правим това с цел да
ограничим контактите на нашия екип от
печатницата и разпространението, както и с факта, че много от местата, на които разпространяваме BG VOICE, ще бъдат затворени.
Но както обикновено, в сряда може да
очаквате новия ни брой на нашия сайт
bg-voice.com/print
Ако все още не сте се абонирали да
получавате новия ни брой безплатно по
имейл, направете го сега.
Още тази седмица ще представим нов,
по-добър и по-удобен за четене вариант
на дигиталното ни издание. Много полесно ще може да прелиствате и четете
страниците на BG VOICE на вашия мобилен телефон, таблет или компютър. От

там директно ще може да се свържете и
с нашите рекламодатели, като кликнете
на техните реклами и директно отидете
на техните уебсайтове и фейсбук страници.
Свалете си и безплатното ни мобилно
приложение BG LINKED, където може да
пуснете безплатна малка обява в реално
време или да се свържете с българските бизнеси - там са телефоните на всички наши ресторанти, които продължават да работят с доставка и поръчки to
go - сега е моментът да се обединим и
подкрепим българския бизнес.
Ако някой български бизнес иска да
се включи в мобилното ни приложение и не го е направил, сега е моментът
- за период от 1 година може да бъдете
включени напълно безплатно.
Ако имате нужда от нещо, имате въпроси или сигнал, свързани с коронавируса или друга тема - пишете ни
във Facebook страницата или на имейл
newsroom@bg-voice.com
Още веднъж искам да ви уверя, че нашият екип ще продължи да работи денонощно и да ви показва най-важното,
свързано с коронавируса, и другите новини от България, Америка и света.
Благодаря ви за доверието - заедно
ще преодолеем и това!
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Галина Петрова | Вера Александрова | Сибила Патси |
Невена Георгиева | Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев |
Анастасия Върбанова | Гергана Тодорова | Боян Димитров
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Жана Шепелява | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника,
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи
отговорност за съдържанието на материала си.
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

81 с коронавирус в България,
Банско е под карантина

81

българи са заразени
с коронавирус според
официалните
данни на Националния оперативен щаб
в страната. Мнозинството от тях е в София, но през последните дни заразата
излезе извън столицата и болни има и
в Перник, Благоевград, Ловеч, Лом, Варна... Добрата новина е, че през последните часове няма нито един регистриран с положителна проба в България.
Това не бе така в последните дни, когато
се регистрираха средно по 10 нови случая на болни от коронавирус. Само във
вторник новозаразените бяха 19, а ден
по-рано новите случаи бяха 11.
Във вторник под ударите на ограничителните мерки на властта срещу разпространение на заразата влезе цял
град. Банско стана първото населено
място в България,

Влизането и излизането от курортния град е забранено

изолирано от света
заради карантина
Причина станаха положителните проби на двама британски туристи – дете и
неговият чичо, както и на български ски
учител в курортното градче.
Британецът, регистриран с коронави-

4

Снимки: БТА

рус, пристигнал на ски почивка в Банско, след като бил контактен със сестра
си, която е била болна от коронавирус. Случаят бе посочен като пример за

„върховна безотговорност“ от Националния щаб. Заради драмата с туристите Банско, Пампорово и Боровец бяха
затворени.

От вторник вечерта влизането и излизането от града вече е забранено, на
входовете му има пропускателни пунктове. Никой не може да напуска или
влиза в Банско, с изключение на камиони със стоки от първа необходимост
като храни и лекарства. Забраната не
важи за полицейски и здравни инспектори, медицински лица, които да осъществяват спешна медицинска помощ.
На жителите на Банско също е забранено да излизат по улиците. Изключение се прави само за посещения до
хранителни магазини, аптеки, здравни
пунктове, банки, застрахователни институции и бензиностанции.
Властите в България дадоха възможност на 200-те чуждестранни туристи в
Банско да напуснат града. Външно министерство и чуждите посолства уговориха напускането им в рамките на 24
часа.
В неделя бе съобщено и за

друг особено фрапантен
случай
освен този на британския турист. 47-годишен варненец бе пътувал до Бергамо
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BG VOICE
и Барселона в разгара на пандемията в
Италия и Испания, след което се бе прибрал в София със самолет и оттам взел
влак за Варна. Заради това поведение
БДЖ постави под карантина цели вагони и персонал на влака. А също някои
от пътниците в самолета с него и таксиметровият шофьор на таксито, с което
пътува
От болните в България има два потежки случая, като с най-голямо внимание се следи 80-годишна пациентка с
инсулт в „Пирогов“.
Там миналата нощ е приета и една
от регистрираните, която е била досе-

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Мерките при извънредно
положение – в закон

П

га на домашно лечение - гражданка на
Северна Македония, която е изпаднала
в паника. Сред заразените е и български гражданин с постоянно местожителство в Сингапур - мъж на 53 години,
който е пребивавал във Франция между 10 и 12 март, а след завръщането си

в Сингапур е тестван и на 15 март е потвърдена заразата му с COVID-19. Вече
е ясно, че това е известният икономист
Илиян Михов.
За коронавирус бяха изследвани и
премиерът, и всички членове на Оперативния щаб, стана ясно още вчера.

Президентът: Да не допускаме
гладът да победи страха

П

аралелно със здравната криза, се
развива икономическа и социална криза и ако не действаме сега,
може да се превърне в хуманитарна
криза за хиляди българи. За това предупреди президентът Румен Радев по време на среща с премиера Бойко Борисов,
министри и представители на Националния оперативен щаб по справяне с
COVID-19.
Държавният глава подчерта, че България, подобно на ред други страни, е показала липса на готовност за пандемия-

18 - 24 март 2020 г.

та. По думите му трябва да се овладее
спекулата и да не се допуска някои да
печелят на гърба на здравето на хората.
Премиерът Бойко Борисов потвърди, че мащабите на икономическата
криза са невиждани в глобален мащаб
и това се чувства и у нас: „Вече сме на
3,5 млрд. дефицит”. По думите му страни като България, Гърция, Италия, Испания, където огромни постъпления в
бюджетите са от туризма, „буквално са
приключили“.
Затова и първостепенна задача оста-

ва осигуряването не само на „първа линия“, но и на парите за пенсии.
„Важно за мен не е терминът „Извънредно положение“, важни са мерките,
които трябва да са пропорционални на
заплахата, трябва да са ефективни, добре планирани, добре осигурени. Аз
съм обнадежден от това и съм благодарен на всички българи, че се вслушаха
в призива на Националния оперативен
щаб и правителството и има рязка промяна в съзнанието на хората“, каза още
президентът.

арламентът прие изцяло нов
Закон за мерките за извънредното положение. Сред тях са
забраната на посещения на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения,
кафенета, сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и
аптеките в тях.
На ресторантите и заведенията за
бързо обслужване се разрешават
доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
Забраняват се учебните занятия и
всички извънкласни мероприятия,
забраняват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини, както и всякакви групови форми
на дейност и работа с деца и ученици
извън системата на предучилищното
и училищното образование, които се
организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо
от правно организационната им форма.
Сред предложените мерки са и българските граждани, планиращи пътувания извън страната, задължително
да сключват медицински застраховки.
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BG ТЕЛЕГРАФ
Разследват хора, нарушили
карантината в София

С

офийска районна прокуратура
води досъдебни производства
срещу четирима души, нарушили наложената им карантина в столицата. Нарушаване на мерките против разпространяване на заразителна болест
по хората по време на пандемия или извънредно положение е престъпление
по смисъла на Наказателния кодекс. Съгласно последните промени наказанието за това престъпление бе повишено на
„лишаване от свобода“ до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

200 000 сервитьори ще бъдат
уволнени за месец

1

50-200 хиляди работници и служители от ресторанти, заведения
и хотели ще бъдат освободени до
края на март като резултат от наложените карантинни мерки заради COVID-19,
прогнозират от Сдружението на заведенията. Загубите, които калкулира всяка
фирма от началото на кризата, според
проучване на Българската стопанска камара (БСК) са около 2000 лв. средно на ден. За да оцелеят и запазят своите служители, някои заведения се опитват да минат на храна за доставки.

Пловдивчанин продаде
240 фалшиви маски

4

0-годишен пловдивчанин продаде
240 опасни маски, които не предпазват от коронавируса. „Икономическа полиция“ – Пловдив, започна проверка по случая. Сигналът е подаден от
мъж, който попаднал на обява в интернет платформа за продажби. Според информацията там маските са от четири
слоя с вграден филтърен плат и предпазват от Covid-19, а цената за една бройка е 14.99 лв. Първоначалната проверка на маската обаче показва, че тя не отговаря на описанието си. Мъжът, който я
продавал, имал шивашки цех и сам я произвел.

Трафикант на 10 кг хероин за постоянно в ареста

М

ъж, който бе спипан с 10 кг хероин, остава за постоянно в ареста. Това реши Окръжният съд
в Бургас. Делото бе гледано чрез видеоконферентна връзка с обвиняемия и
неговата защита от следствения арест в
бургаския затвор. Според обвинението
Иванов се е опитал да прекара дрогата
с леката си кола на 13 март. Хероинът е
бил разпределен в 22 пакета, прибран в специално пригоден тайник. Въпреки
чистото съдебно минало на мъжа, магистратите прецениха, че няма гаранция, че
той няма да се укрие.

Увеличават таксите
за обучение в университетите

О

бщо 18 държавни висши училища увеличават размера на таксите за обучение на студенти с от 5
до 25%, или от 20 до 170 лева. Това става
известно от проект на решение на Министерския съвет за учебната 2020/2021
година. Средната такса за обучение в
държавните университети е 950 лева за
учебната 2020/2021 година, е посочено в доклада на министъра на образованието Красимир Вълчев. В държавните висши военни училища средната такса за
обучение е 750 лева, а таксата за обучение на докторанти в БАН е 460 лева.
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Снимкa: БТА

България: На 2 метра един от друг,
а възрастните – само по двама

В болница ще бъдат приемани само възрастните и хронично болните

Н

е повече от двама възрастни да могат да се събират
на открито, а на опашките
пред магазините разстоянието между чакащите да
е най-малко 2 метра. Това са част от новите мерки, които Националният оперативен щаб за коронавируса в България
предложи на правителството в опит да
ограничи разпространението на заразата. В страната всеки ден се откриват между пет и десет нови случая на болни от
COVID-19, повечето от които са в София.
Училища, детски градини и магазини остават затворени до 29 март, след
като България въведе извънредно положение, а властта обсъжда мерки за облекчаване на най-слабите и на работодателите. Социалните служби в редица
общини организираха доставка на продукти и храна на възрастни хора, за да не
излизат.
Мобилизация в подкрепа на това хората да останат повече вкъщи показаха
и редица други фирми и компании. Един
от мобилните оператори обяви, че осигурява безплатен достъп до всичките си
над 200 програми, а друг съобщи, че предоставя безплатен интернет на потребителите си. Една от банките

обяви кредитна ваканция
а някои от доставчиците на битови услуги съобщиха, че удължават сроковете за
плащане на сметките.
По улиците на големите градове в България животът видимо е замрял, много
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от магазините са затворени, само пред
хипермаркетите има опашки. Въпреки
забраните обаче много от търговските
обекти не спазват ограниченията, а препоръките да се стои вкъщи не са чути. В
аптеките липсват маски и дезинфектанти, а България се включи в обща европейска поръчка за доставянето на предпазни средства.
В парламента се дискутира бизнесът да
получи правото да пуска в принудителен
платен отпуск отделни свои служители

или цялото предприятие. Достатъчно ще
бъде работодателят да издаде заповед,
че преустановява работата на съответния служител, отдел или фирма. Другият
вариант е предприятието да бъде затворено със заповед на държавен орган.
Законът за извънредното положение,
който се обсъжда, предвижда и ако служителят е ползвал вече целия си платен
отпуск, да минава на неплатен по решение на работодателя.
Социалното министерство огласи про-

Медици напускат
заради коронавируса
Десетки медици напускат болниците, в които работят, заради липсата на
предпазни средства, с които да поемат
битката от първа линия със заразените от коронавирус. Заради това Втора
градска болница, която бе предвидена
да поеме болни от коронавирус, е на
път да остане без лекари.
До 16 часа на 16 март молби за напускане са подали 90 лекари и медицински сестри.
Според д-р Камелия Бачовка лечебното заведение не е подготвено да поеме болни от коронавирус.
Болницата разполага с два дихателни апарата, като единият от тях е закупен преди 10 години, втора употреба, и

никога не е ползван.
Става ясно и че в болницата има по
една тоалетна на етаж.
„Тук се казва, че ще се лекуват леко
болни, но никой не може да каже какво
ще стане, ако те станат тежко или критично болни“, допълни Бачовска.
Тя разказа, че преди дни на медиците
във Втора градска болница е бил раздаден анекс, в който е било записано,
че са готови да работят с инфекциозно болни срещу 600 лв. допълнително
заплащане. По думите на д-р Бачовска
никой не е подписал анексите.
На 16 март персоналът е извикан да
подпишат, че не са съгласни да работят,
което също никой не е направил.

мени, с които се удължава валидността на всички документи и на сроковете,
които изтичат в периода на извънредното положение. В това число влизат предоставянето на месечни семейни помощи за деца и направленията за ползване
на социални услуги.
Сред мерките, обявени от правителството, е и поемане на 60% от заплатите
на застрашени от съкращения заради коронавируса. Кабинетът обеща и по 1000
лв. към възнаграждението на медиците,
които са на първа линия в битката с опасната зараза. Бяха удължени и сроковете
за годишното счетоводно приключване,
както и за отстъпката при плащане на
местни данъци и такси.
Със заповед на здравния министър бе
обявено

кой ще бъде приеман
в болница и кой не
В болница с Covid-19 ще бъдат приемани пациенти над 60 години, независимо от състоянието им, хронично болните
и хора, които прекарват тежко болестта
със задух или затруднено дишане. На домашна изолация и лечение ще подлежат
всички хора, които нямат симптоми и са
били
открити в качеството им на контактни
лица на друг заболял. В групата на подлежащите на домашна карантина влизат и
хората с леки клинични оплаквания - телесна температура до 38 градуса, кашлица, неразположение, хрема, възпалено
гърло.
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Държавата замразява туризма,
затваря се за 16 страни
„Не е време за приключения, време е за отговорност към всички“, обяви властта

В

сички дейности, свързани с
туризма в България, се преустановяват до 13 април заради
пандемията от COVID-19. Заповед за това издаде министърът на туризма Николина Ангелкова,
а външният и транспортният министър,
Екатерина Захариева и Росен Желязков,
я подкрепиха с мотива, че сега не е време за туризъм.
Властите от седмици апелират да се
преустановят пътуванията, но много от
българите не се вслушаха в тях. Някои
от тях се прибраха в Родината заразени
с коронавирус.
Пътуванията с цел туризъм трябва
веднага да бъдат преустановени. Това
заяви на брифинг в Министерския съвет
външният министър Екатерина Захариева. Тя обясни, че ситуацията е изключително динамична и даже държави с ниска заболеваемост

затварят сухоземните си
и въздушните си граници
и България не може да повлияе на тези
решения.
От 13 март, когато у нас беше обявено
извънредно положение и на практика в
цяла Европа придвижването беше блокирано, над 200 българи са били прибрани в Родината. Всеки върнат в страната ще е под 14 дни карантина.
Много български шофьори на камиони са затруднени да се приберат в България. На границата между Унгария и
Австрия има 30 км опашка от австрийска страна. След намеса на Захариева
българските автомобили и автобуси

тръгнаха под кордон
за България
България съдейства за прибирането и
на свои граждани от екскурзия в Мароко, където се очаква затваряне на въздушното пространство.
„Не е време за туризъм, не е време за
приключения, време е за отговорност
към всички“, заяви транспортният министър Росен Желязков.
Ще бъде организирано и прибиране-
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За помощ
На онези, които са в чужбина или въпреки всичко ще пътуват, МВнР отправя следните препоръки:
n Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които МВнР
публикува на своя сайт в специална рубрика „Коронавирусът – какво да
правим“ - https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736 (https://www.
mfa.bg/bg/customnews/main/24736)
n Информацията може да бъде намерена и в рубриката за
съобщения на дирекция „Ситуационен център“ https://
www.mfa.bg/bg/situationcenter/listing (https://www.mfa.
bg/bg/situationcenter/listing) и в рубриката „Пътувам
за“ за всяка отделна държава https://www.mfa.bg/bg/
embassyinfo (https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo)
n Да следят и следват препоръките и инструкциите
на властите в държавата, в която се намират.
n При необходимост от съдействие да се свържат
на денонощните ни телефони: +359 2 948 24 04; +359
2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085 и на
имейл адрес crisis@mfa.bg (mailto:crisis@mfa.bg).
то на британски туристи, които са в български курорти. Целта - „да не натоварва
нашата здравна система с проблемите,
които имат”. При връщането на самолета
от Великобритания той ще може да качи
наши сънародници. Два от случаите, регистрирани с коронавирус в България,
са на британци – 9-годишно дете и възрастен, дошли на почивка в Банско.
На чуждите превозвачи от рискови
страни бе даден срок от 24 часа да из-

вършат всичките си
дейности и на българска
територия

и да напуснат страната
Междувременно в сила влезе забрана за граждани от рискови държави да
влизат на територията на България. Става дума за жители на 16 държави - Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви,
Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Ко-

рея, Франция, Германия, Нидерландия,
Швейцария, Великобритания и Северна
Ирландия.
Изключение са гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително
пребиваване на територията на Р България и членовете на техните семейства.
На задължителна карантина подлежат
всички, които се завръщат от Франция,
Германия, Швейцария, Великобритания,
Нидерландия, Китай, Южна Корея, Иран,
Италия и Испания.
Междувременно от българското
външно министерство разпространиха
нова информация за нивата на риск в
редица държави.
Китай и Иран, където заразените от
коронавируса са изключително много,
попадат в най-рисковото Ниво 5. Според
класификацията на ЕС, която се ползва
и от българската държава, това означава - преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната. В Ниво 4 влизат редица европейски
държави с големи български диаспори и посещавани редовно от български
граждани - Германия, Франция,
Италия, Испания. За тези
страни препоръката е
спиране на пътуванията в цялата страна освен при крайна необходимост. В тази
категория
МВнР
включва и редица
неевропейски държави - Република
Корея, Северна Корея (КНДР),
Бангладеш, Индия,
Малдиви, Непал, Шри
Ланка.
В групата на страните с повишено ниво на риск (Ниво 3), в които не
бива да се пътува в определени райони,
освен ако е наложително, влизат САЩ,
Япония, Швейцария, Норвегия, Дания,
Швеция, Нидерландия, Белгия, Австрия.
Сърбия, Румъния и Гърция се намират
в Ниво 2, за което се изисква повишено
внимание.
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Protect your world

Опашки се извиха пред
магазините за оръжие

Auto Home Life Retirement
•

•

•

О

пашки се извиха пред магазините за оръжие. Много американци
са твърдо решени да отбраняват
имуществото си и запасите от хранителни стоки, които изкупиха от хипермаркетите. „Взех си пушка и боеприпаси, за
да пазя себе си и семейството си, след
като тази паника с коронавируса обхвана всички“, разказа пред „USA Today“
71-годишният Ралф от Уисконсин, който е военен ветеран. Той е похарчил $1500
за оръжието.

Байдън остави Сандърс
без шанс да е кандидат
на демократите

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth
is, Allstate can also protect your home or apartment, your
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And
the more of your world you put in Good Hands®, the more
you can save.

Д

жо Байдън печели първичните
избори във Флорида, Илинойс и
Аризона във вторник продължавайки забележителния си възход за президентската надпревара в Демократическата партия. Екзитполовете сочат,
че бившият вицепрезидент води сенатора от Вермонт Бърни Сандърс в почти всички групи избиратели – от афроамериканския вот до работническия клас
американци.
Илинойс има 155 делегата, а при преброени 40%, Байдън води с над 57%.
Сандърс получава около 37 процента.
Бившият вицепрезидент триумфира и
във Флорида, където битката е за 219 делегата. Там при 91% Байдън води с 62%
срещу 23%.
В Аризона при половината от преброените гласове Байдън има преднина от

Meglena Barashka
630-468-2990
18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Insurance subject to terms, qualifications and availability. Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company.
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company,
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL. In New York, Allstate Life Insurance
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

50245

Call or stop by for a free quote.

12% – 42% срещу 30% за Сандърс.
Тези резултати ще направят Байдън не просто водач, но и сигурен победител,
защото математически е невъзможно за Сандърс да го премине по брой делегати. Преди първичните избори във вторник Байдън водеше с 154 делегата. За номинацията са нужни 1,991 делегати.
Към този момент Джо Байдън води с 1,121 делегата пред Бърни Сандърс, който събира 839.

Кметът на Ню Йорк
разкритикува остро Тръмп

К

метът на Ню Йорк Бил де Блазио
отправи остри критики към администрацията на Доналд Тръмп заради бавната му реакция на пандемията от коронавируса. „Ако федералното
правителство не осъзнава, че това вече
е равносилно на война, не е възможно
щатските и местните власти да направят всички регулации, от които се нуждаем“, каза Де Блазио по телевизия Си Ен Ен. Според него администрацията на
Тръмп е трябвало да установи контрол върху веригите за доставки на медицински материали и да се сдобие с повече тестове.

Amazon наема още
100 000 работници

A

mazon ще наеме 100 000 работници, склададжии и доставчици в
Съединените щати поради увеличените онлайн поръчки. Поради епидемията от коронавирус клиенти обсадиха
търговските центрове и опразниха рафтовете за хранителни и хигиенни стоки.
Това накара много други да прибегнат
до услугите на Amazon. Компанията е
един от най-големите работодатели в САЩ. През последното тримесечие на миналата година тя имаше 798 000 служители.
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„Ние сме във война“: Светът
затваря граници срещу заразата
Броят на хората с коронавирус по света надхвърли 200 000 души

Н

ие сме във война“. С тази
констатация президентът
на Франция Франсоа Макрон съобщи в понеделник вечерта на сънародниците си, че въвежда пълна карантина
в страната, в която пандемията от коронавирус се разпространява все по-бързо
и заразява все повече хора – 6633-ма са
болни, а 148 са починали. Извънредното
положение във Франция забранява излизане от вкъщи освен за пазаруване на
храни, за търсене на медицинска помощ,
за работа или за физически упражнения.
Мерки, подобни на
тези, които през последните часове въведоха
почти всички европейски страни. И много извън Европа. Европейската комисия обсъжда
затваряне на външните
граници на Евросъюза на
фона на факта, че Старият континент се превръ- Австрия
ща в епицентър на заразата в света, а Италия продължава да
отчита най-много заразени и най-голям
брой жертви – 27 980 са повалени от болестта, а жертвите са 2158 жертви, като

Малайзия, която отбеляза рязък скок на
новите случаи, забрани пътуванията в чужбина и разреши да останат отворени само
предприятията,
извършващи основни услуги.
Сомалия съобщи за
първите потвърдени
случаи на Ковид-19.
След конфликт, продължил три десетилетия, страната има една от най-слабите
системи за здравеопазване в Африка.
Докато пандемията се разпространява, Китай и Южна Корея се опитват да запазят трудно постигнатите победи. Китай
поставя под карантина новопристигналите, които през последните дни бяха отговорни за все по-голям брой случаи на
заразяване, а от утре

„

349 са починали само
за последните 24 часа
Ситуацията и в Испания привлича тревогата на света. Там броят на заразените нарасна рязко с 20 на сто, достигайки
9191, а смъртните случаи достигнаха 309
по данни на испанското здравно министерство.
Властите в Холандия признаха на сънародниците си, че е вероятно „голяма
част“ от 17-те милиона души в Холандия
да се заразят с вируса. Засега само 1413
са дали положителни проби и 24 са починали. Правителството и там затвори училища, ресторанти и барове и забрани събиранията с над 100 участници.
Много държави рязко затварят граници, училища и магазини и ограничават
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Снимки: БТА
Филипините

все по-драстично придвижването. Десетки милиони си стоят по домовете, вслушвайки се в правителствените призиви да
се изолират и да забавят разпространението на новия коронавирус.
От Югоизточна Азия до Европа и двете Америки, животът на хората беше преобърнат от ограничителните мерки и социалната дистанция.
Пазаруващите в Малайзия стояха на
дълги опашки, за да се запасят в подбрани супермаркети. Шофьорите във Филипините чакаха в

огромни задръствания
на контролни пунктове
на които им измерваха температурата,
преди да ги допуснат в столицата. Представители на властите в седем области на
Сан Франциско издадоха мащабна разпоредба, нареждаща на милиони жители да
стоят по домовете си и да излизат само за
храна, лекарства и по други крайно наложителни причини.

Новите стъпки за сдържане на разпространението на вируса бяха предприети в момент, когато Ухан, градът в
Централен Китай, където вирусът беше
открит за пръв път в края на миналата година, съобщи само за един нов случай на
зараза. А общият брой на заразените по
света надхвърля 200 000.
Страни по цял свят, от Канада до Швейцария и от Русия до Малайзия, обявиха
сериозни нови ограничения на движението на хора през техните граници.
„В момента сме в период, когато имаме
възможност да забавим разпространението на вируса“, заяви Улрике Демер, говорителка на германското правителство,
което се отказа от предишните си твърдения, че контролът по границите няма
да проработи. Берлин наложи нови ограничения на граничните пунктове между
Германия и Австрия, Дания, Люксембург,
Франция и Швейцария, след като случаите на заразяване в Германия нараснаха с
над 1000 за 24 часа.

Южна Корея ще засили
проверките
на всички пристигащи от чужбина.
Случаите на заразяване продължиха да намаляват в най-тежко засегнатия
южнокорейски град Тегу. Дневният брой
на новозаразените с Ковид-19 спадна до
двуцифрени числа, след като достигна
средно около 500 нови случая на ден в
началото на март. Но има опасения за постепенното нарастване на случаите на зараза в района на Сеул, където се появиха
центрове на зараза около колцентъра на
застрахователна компания, множество
църкви и зала за компютърни игри.
А въпреки заплахите някои страни се
противопоставят на по-строгите мерки
за овладяване на вируса.
Баровете и ресторантите във Великобритания останаха отворени и не беше
издадена забрана за масови мероприятия. Говорителят на премиера заяви, че
затварянето на училищата не се изключва, но „научните и медицински съвети са,
че това е стъпка, която не трябва да предприемаме в момента“.
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САЩ все по-близо до пълен
lock down заради коронавируса
33 щата затвориха училищата, армията изпратена в 18

СИБИЛА ПАТСИ

З

sibila@bg-voice.com

аедно
със
статистиката за броя на заразените
и умрелите от коронавирус
(COVID-19) в Америка набъбва
и броят на затворените места
в страната. Училища, ресторанти, барове, театри, спортни зали, магазини на
големи компании като Nike и Apрle
и малки бизнеси просто затвориха
врати буквално за дни. Тези, които
могат, продължават да работят
онлайн изцяло или частично.
Армията присъства на много места, затягат се мерките за
излизане от дома. Животът в огромни
мегаполиси с милиони хора замря –
пусти улици, офиси и заведения изместиха забързания и цветен живот.
Всичко това се случва, след като президентът Тръмп обяви национално извънредно положение. С тази прокламация той нареди на болниците да
задействат плана си за спешни ситуации. Мярката дава нови правомощия
на здравния министър Алекс Азар да
заобиколи някои правила, уреждащи
начина, по който болниците приемат
пациентите и колко дълго могат да останат там.
Във финансов план националното извънредно положение даде възможност
Конгреса да отпусне

8,9 милиарда за
разработване на ваксини
и подпомагане на международните усилия за овладяване на епидемията, 500
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Снимка: Guardian

милиарда за подпомагане на банките,
200 милиарда да овладяване на евентуалната безработица, 50 милиарда за
малките бизнеси.
Работодателите трябва да осигурят
платени болнични дни за болни служители и тези, които трябва да се грижат
за болни или засегнати от коронавируса, да осигурят гаранции за запазване
на работните места Платените болнични ще са за период от 14 дни до три седмици
Целта е да да обхванат хората, които
най-малко могат да си позволят да си
загубят заплатата. Такива са камериерките в хотела, хора, които се занимават
с продажби на хот дог по стадионите,
работниците зад сцена на концертите, шофьори на Uber и Lyft или работещи семейства, които ще имат по-високи
разходи за отглеждане на децата си или
ще бъдат принудени да останат у дома,
когато училищата са затворени.

Тестването за коронавирус ще е безплатно, дори и за
тези, които нямат застраховка.
На прес брифинг във вторник президентът Тръмп каза също че обмисля да
се дадат пари на хората под формата на
чекове. Говори се, че сумата може да е
1000 на човек. Очаква се да се отпуснат
и още пари.
Другото, което каза Тръмп, е че кризата с вируса може да продължи до юли и
дори до август.
Все повече анализатори се питат
няма да се стигне до пълна изолация/
карантина и lock down и властите да не
дават и пиле да прехвръкне на голямо
разтояние и всички да трябва да си стоят по домовете. Тръмп и правителственият кризисен щаб казват, че това няма
да се случи,

стига сегашните
ограничения да дадат
резултат
и да се забави разпространението на
болестта сред повече хора.

Здравните
експерти съветват, за да
работят тези
мерки, хората
да спазват добра хигиена и
да се придържат
към модела за социално дистанциране и
да ограничат контактите до минимум, както и
да спазват персонална
дистанция от 6 фута (2
метра).
Държавните училища в
33 щата са затворени за деца
от предучилищна възраст до 12
клас. Това прави близо 32 милиона ученици.
В Чикаго училищата са затворени от 17 март до 30 март като
пропуснатите дни няма да се
наваксват. Това гласи заповед на губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър. Някои
учебни заведения прекратиха
дейност още преди това. Кметът на Чикаго Лори Лайтфут призова миналата
седмица училищата в града да останат
отворени заради многото бедни деца,
които разчитат на храна и други безплатни програми, но ден по-късно губернаторът Джей Би Прицкър издаде
заповед за затваряне.
В Ню Йорк кметът Бил Де Блазио опита да задържи ситуацията до последно,
но след като броят на заразените в щата
се покачи на повече от 900 и изпревари
Вашингтон, той обяви в неделя, че децата остават в къщи до 20 април. 1,1 млн.
ученици са обхванати от системата в Ню
Йорк и това помага деца в риск да имат
храна поне веднъж на ден и да бъдат далеч от опасността да попаднат в улични
банди и да се забъркат в престъпления.
В Лос Анджелис 700 000 деца също са
в къщи от понеделник. Някои от училищата в града дават разрешение за снимки на холивуски продукции, но сега
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снимки на филми няма да има.
Към сряда

добна заповед. „Нюйоркчани трябва да
бъдат подготвени във всеки един момент за пълната забрана“, каза Бил де
Блазио. Излизането от домовете ще е
позволено само за набавянето на продукти от първа необходимост и лекарства. Социалните контакти

Ню Йорк е щатът
с най-много болни
1708. Там има 16 смъртни случая, повечето на възрастни пациенти.
На второ място е Вашингтон, където
бе регистриран и първия случай на коронавирус. Там има 1014 заразени и 55
умрели. Във Вашингтон продължават да
се борят с последствията от плъзването
на заразата в старческия дом Life Care
Center, близо до Сиатъл. Освен починалите 30 пациенти се оказа, че има и 65
души персонал, които имат симптоми
на коронавируса.
На трето място е Калифорния със 727
заразени и 13 смъртни случая. Особеното за този щат е, че там пристигнаха 2
круизни кораба, на които имаше болни
с коронавирус. Възрастен мъж на около
80 години почина, след като пътувал на
първия плавателен съд. На всеки от корабите имаше по 4000 души.
Стресът за всички е огромен, защото
нищо не е сигурно. Ситуацията се променя с часове. Бройката на заразените се увеличава, умират хора, борсата е
ту надолу, ту нагоре, правителството и
местните власти въвеждат все по-строги ограничения.
Към 18 март общият брой на заразените в САЩ е 6534. Общият брой на умрелите е 116. Излекувалите се са 106.
Единственият щат-бастин, където нямаше регистриран случай на коронавирус
беше Западна Вирджиния. Във вторник
ш тав обявиха, че има един болен.
В Илинойс, където живеят най-много българи, за съжаление също почина един човек. Жертвата е жена на около 60 години, която е била в болница от
момента, в който е съобщила, че имала
контакт със заразен с опасния вирус.
Броят на болните в Илинойс към 18
март е 161. В окръг Кук има 70 случая.
В окръг Лейк 5. 22 възрастни са се разболели в старчески дом в чикагското
предградие Уилоубрук. Има по един регистриран случай в Дес Плейнс и в Аурора, където живеят българи. В Бъфало
гроув е обявено извънредно положение за града, тъй като има съмнения, че
служител на градската администрация е
бил в контакт в болен. Има и болен студент от University of Chicago. В Илинойс
са излекувани 2 души.

Няма вече мачове на NBA,
NFL, NHL
Трима баскетболисти от профи лигата
са болни. Дете, което е взело автограф
от единия играч също е болно и не се
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Снимки: БТА

знае кой на кого може да е предал болестта. Актьорът Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън, която има български
корени, са болни в Австралия. Съпругата на канадския министър-председател
Трюдо също е болна. Бившият секретар на НАТО Хавиер Солана също е заразен. Списъкът с известни лица от цял
сват продължава да се увеличава. Найк
и Епъл затвориха всички свои магазини
в САЩ. Много други вериги намалиха
часовете, в които ще работят.
Лошото е, че започнаха да се разболяват и лекари и полицаи. Двама лекари в спешното отделение, единият във
Вашингтон, другият в Ню Джързи, са бо-

лни, като първият е в критично състояние. Полицай на летището в Ел Ей пък
е един от последните случаи, който изправи властите нащрек.
В понеделник в Сан Франциско заповядаха на 7 милиона души да си стоят
по къщите (shelter-in-plаce order) и да не
мърдат навън, освен, ако не е спешно.
Заповедта е на кмета на Сан Франциско
Лондон Брийд и ще важи до 7април.В
района на Сан Франциско, Калифорния
броят на заболелите от всички области
наоколо е по-висок, отколкото този за
целия щат.
Във вторник кметът на Ню Йорк Бил
Де Блазио каза, че и там се обмисля по-

В Чикаго за сега мерките включват затворени училища, ресторанти, барове,
както и забрана за масови сбирки на повече от 50 души.
Армията е разформирована в 18
щата. Губернаторите на Флорида, Айова, Луизиана, Ню Йорк, Ню Джърси,
Колорадо, Роуд Айлънд, Западна Вирджиния, и Вашингтон, Илинойс и други
щати са разположили части на армията
и национална гвардия. Гвардейци в Калифорния и Мериленд също трябва да
се присъединят към усилията на своите щати.
Около 1500 служители от Националната гвардия са били активирани в тези
локации, за да подкрепят операции за
спиране на разпространението на новия коронавирус, се казва в съобщение
на Националната гвардия.
„Националната гвардия е изцяло ангажирана на местно, щатско и федерално ниво в планирането и изпълнението на отговора на нацията срещу
COVID-19“, казва още съобщението. „В
извънредни ситуации Националното
бюро за охрана служи като федерална
координираща агенция, ако държавата се нуждае от помощ от Националната гвардия.“
„На национално ниво членовете на
гвардията обучават персонал за реакция с COVID-19, като идентифицират и
подготвят съоръженията на Националната гвардия за използване като изолационен корпус и съставят държавни
инвентаризации на медицинските доставки“, гласи още съобщението. „Персоналът на Националната гвардия ще
предостави помощ на щатите, която
включва логистична поддръжка, дезинфекция / почистване, транспорт на медицински персонал, поддръжка на телефонни центрове и доставка на храна.“
Иначе Тръмп не е болен от коронавирус. Неговият тест излезе в събота. В Белия дом също е въведен режим за мерене на температурата на влизащите.
Той вече обмисля следващи мерки, ако
се налага. Анализатори предполагат, че
изборът му може да бъде вечерен час за
цялата страна или спиране на полетите
от от определени градове. Възможно е
да има и по-строги ограничения.
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Българските ресторанти
и магазини в САЩ работят
в кризисната обстановка
Подкрепете нашите заведения в кризата -

поръчайте си доставка или to go

В

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

ластите в повечето щати забраниха посещенията в заведения за хранене и барове,
но им разрешиха да останат
отворени и да приемат поръчки to go и за доставка по домовете.
Българските ресторанти в Северна Америка остават отворени и очакват вашите
поръчки, показа проверка на BG VOICE.
Сега е моментът да ги подкрепите и да
изберете тяхната вкусна храна, която
често е на много по-достъпни цени.
Най-големият ресторант в Чикаго „Балканика“ - още във вторник предло-
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В „Малинчо“ контейнери с продукти идват всяка седмица, каза помощник-управителят Богдана Стоева

жи обедното си меню за целия ден за
всички, които поръчаха по телефона. От
заведението предлагат и доставка в радиус от 10 мили срещу такса от 5 долара.
От „Балканика“ разчитат на своя персонал за доставките.
Заради ситуацията преждевременно
отвориха и своето дели, в което предлагат сухи мезета собствено производство, кебапчета, кюфтета, консервирани
продукти, боб, зелеви сърми, лютеница,
кашкавал и сирене и други млечни продукти, сладкиши и други храни.
„Ние ще покрием заплатите на целия
ни персонал в следващите две седмици,
независимо от нивото на бизнеса. Надявам се след това отново да сме отворени“, каза собственикът на ресторанта Георги Урдов.
Ежедневното меню на „Балканика“
може да видите на тяхната фейсбук страница.
Най-старото заведение - „Механата“ предлага всичко от менюто си за доставка и да вземете за дома. Те работят и с
мобилните приложения GrubHub и Door
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„Балканика“ преждевременно отвориха малко магазинче със собствено приготвени храни и други продукти
от България

В „БГ Бистро“ в Лас Вегас помагат на българите да си доставят храна и трудни за намиране стоки директно от
складовете на едро

Dash, откъдето също може да си поръчате храна.
„Всеки се опитва да оцелее индивидуално. Ние продължаваме да работим и
предлагаме храна - всички са добре дошли“, каза собственичката на „Механата“
Нина Цветков – Правив.
„Авеню BG“ в Елк Гроув Вилидж, което
е под нов мениджмънт, също предлага
обедно меню с готвени български специалитети. От там предлагат доставка
чрез Uber Eats.
„At Nick’s Grill“ в Дес Плейнс също продължава да работи при условията на
щатските власти. Там обаче залагат основно на поръчки по телефона. Но във
вторник са направили и доставка. „За
първи път от 7 години първата си доставка - колегата беше свободен и направи една доставка на храна до сервиз
наблизо, но работим по принцип основно с поръчка по телефона за пикъп“,
каза собственикът и главен готвач Николай Байрев.

ме всеки понеделник. Имаме вода, тоалетна хартия, лютеница, сирене, всичко.
Всяка седмица идват контейнерите,
няма място за паника“, каза Богдана Стоева, помощник-управител в „Малинчо“.
Тя обясни, че миналия четвъртък се е
усетила лека паника сред клиентите им,
но към понеделник нещата са се нормализирали. Там също имат топла витрина
с ежедневно приготвена храна.
„Малинчо“ поддържат 3 магазина Чикаго, Атланта и Лас Вегас.
В Невада ограниченията за заведенията влизат в сила от сряда. „БГ Бистро“
ще се съобрази с всички изисквания на
щатските власти, обяви собственикът
Румен Стефанов. Освен храна за доставка и за to go той предлага и друга услуга
на нашите сънародници във Вегас. „Каз-

„Ако направя сравнение с минала седмица -

оборотът днес ми е
наполовина,
обясни той. - Работя с по-малък персонал, но гледам колегите да получават
максимално часове - гледам на това и от
морална, и от човешка гледна точка.“
Байрев обясни, че спазват всички санитарни изисквания на щатските власти.
„Има хора, които го взимат на майтап, но
нещата са много сериозни. Дезинфекцираме врати и всичко останало, което се
пипа от клиентите“, обясни шеф Николай.

Храна и други продукти
има в изобилие в
българските магазини
„Сердика“ и „Малинчо“, показа наша
проверка.
„Имаме достатъчно храна и непрекъснато контейнерите идват - зарежда-

вам на всеки наш сънародник, който не
може да си намери храна или други продукти, които ги няма по големите магазини - брашно, ориз, вода, мляко, дезинфектанти, че мога да им ги поръчам от
големите компании на по-ниски цени“,
каза още Стефанов. 12 български семейства са се възползвали досега от тази услуга.
Той е наел само български шофьори, а
доставката е 7 долара плюс бакшиш.
Българският ресторант и пицария в
Сиатъл „Vila Verdi“ също работи за доставки по домовете и to go. Но там спадът
на бизнеса е огромен - градът е с наймного жертви от коронавируса. „Всички са се прибрали, няма трафик, хората
се страхуват“, каза собственикът Кънчо
Йорданов.

Адреси, телефони и уебсайтове на всички български бизнеси може да
намерите в безплатното мобилно приложение за iOS и android
BG LINKED. Може да го свалите, като кликнете тук!

Затвориха българските консулства и
посолството ни в САЩ, в Канада още работят

С

лед обявеното извънредно положение в САЩ заради
разпространението на коронавируса
българските дипломатически предстаГАЛИНА вителства в страПЕТРОВА ната обявиха, че
galina@bg-voice.com временно затварят
врати за граждани.
„Консулската служба на Посолството
на Република България във Вашингтон
временно преустановява приемането
на граждани, считано от 18 март, сряда,
2020 г.“, се казва в официалното съобщение на посолството ни в столицата.
При необходимост от спешно и неотложно съдействие (издаване на временен паспорт, подписване на декларация
за пътуване на дете) можете да го заявите на електронен адрес consulate@
bulgaria-embassy.org или на телефон
(202) 387-5770.
Примерът последваха и генералните
ни консулства в Лос Анджелис, Чикаго и
Ню Йорк. Граждани ще се приемат само
с предварително заявен час, и то при
спешни случаи като издаване на време-
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нен паспорт или издаване на декларация за пътуване на дете само с единия
родител, заяви за BG VOICE генералният ни консул в Ел Ей Веселин Вълчев. За
неотложна консулска помощ пишете на
consulate.losangeles@mfa.bg или се обадете на телефонен номер 310-478-6700.
„Ние се намираме в административна
сграда, в която има много лекарски кабинети, което също е зона на опасност.
Съобразяваме се с всички препоръки
на местните власти и следваме решени-

ето на посолството ни във Вашингтон“,
обясни генералният ни консул в Чикаго Иван Анчев. Ситуацията е временна
и подлежи на промени. Спешни консулски услуги можете да заявите на електронен адрес: consulate.chicago@mfa.bg
и телефонни номера +1 312 867 1904 и
+1 312 867 1905. Телефон за спешни случаи (24/7): +1 312 752 0661.
За Ню Йорк - Consulate.NewYork@mfa.
bg или на телефонен номер (917) 5173333.

За Канада
Българското посолство в Отава и консулството ни в Торонто остават отворени за момента, но ще приемат по един
гражданин в помещение и са взели допълнителни санитарни и предпазни
мерки. Това заяви за BG VOICE консулът
ни там Светлана Стойчева-Етрополски.
В Канада, където също има случаи на заразени с коронавирус, все още не е обявено бедствено положение.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канада затваря границите
си за чужденци

К

анада забранява влизането в страната за повечето чужденци от 18
март, заяви Джъстин Трюдо. Новата мярка ще „спаси животи“, казва
още той. Канада затваря границите си
за всеки, който не е гражданин или постоянно пребиваващ, обяви премиерът.
Новата мярка за смекчаване на разпространението на коронавирус в Канада не
включва граждани на САЩ. Въздушните оператори ще бъдат „официално упълномощени“ да предотвратят пътници със симптоми на вирусна инфекция да се
качват на полети до Канада.

Съпругата на Трюдо
с COVID-19, но той не

К

анадският премиер Джъстин Трюдо обяви, че не е заразен с новия
коронавирус. „Бъдете уверени, че
се чувствам много добре и не съм (заразен) с коронавирус“, каза Трюдо в обръщение към нацията от своята резиденция. В четвъртък бе съобщено, че
съпругата на канадския премиер Софи
Грегоар Трюдо е дала положителна проба за вируса, след като се върнала от посещение във Великобритания. Тя и съпругът й ще останат под домашна карантина 14 дни.

Монреал затваря
библиотеки и градини

М

онреал промени нивото си на
мобилизация и премина от режим на предупреждение към
режим на намеса, за да отговори на засилващата се заплаха от пандемията
COVID-19. Всички общински съоръжения, които ежедневно събират стотици
граждани, като библиотеки, басейни,
ботаническата градина, Планетариумът и много други затварят врати, информираха от общинските власти. Мярката влиза в сила на 19 март и ще остане до ново
нареждане, съобщиха още от ръководството на общината.

Момче на 6 години
се удави в река в Квебек

6

-годишно момче се удави в река в района на Лорентидите в Квебек въпреки опитите на спасителите да го извадят. Детето било поверено на грижите на
съседи, които гледали група деца заради
затворените училища заради коронавируса, тъй като родителите им трябвало да
работят. Драмата се разиграла около 10,30
часа сутринта, когато жертвата и още едно
дете се измъкнали от полезрението на съседите и отишли близо до реката, която
била придошла от топящите се снегове.

За Гинес: Канадска група
пя на 1894 м под земята

К

анадска група изнесе концерт в
мина на 1894 м под морското равнище и постави световен рекорд,
за да набере средства за благотворителност. Концертът на група „Шафт ботъм бойс“ в мината Крейтън в Онтарио
е продължил 50 мин. на 7 март. Присъствал е представител на Гинес, който
да оформи документите. Публиката се е
състояла предимно от миньори. Същата вечер група „Шафт ботъм бойс“ е пяла и
на бал на организацията „Сайънс норт”. От двете благотворителни мероприятия
са събрани общо 95 000 долара.
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Българските училища в САЩ спират
занятия в клас заради коронавируса
Повечето се ориентират към онлайн обучение

СИБИЛА ПАТСИ

Б

sibila@bg-voice.com

ългарските училища в Америка вече са засегнати от мерките за социално дистанциране,
които властите препоръчат и
налагат с директна отмяна на
занятията в американските учебни заведения. Мерките целят ограничение разпространението на коронавируса.
В Чикаго няколко училища потвърдиха пред BG VOICE, че няма да имат занятия в следващите седмици.

В „Малко българско
училище“ (МБУ)
където има най-много българчета, ръководството уведоми родителите, че се налага временно да прекъснат занятията в
основния им филиал в предградието Елк
Гроув Вилидж.
Училището е принудено да прекрати
дейност в този филиал, защото това се
изисква от американския училищен район 214. Българското школо се помещава в сградата на гимназия „Елк Гроув“. “
От D-214 ни уверяват, че това е превантивна мярка“, се казва в съобщението на
ръководството на българската организация до родителите.
Това обаче няма да попречи на занятията в другия филиал на „Малко българско училище“ - „Алеко Константинов“,
който се намира в новата сграда на училището в предградието Дес Плейнс. За
да наваксат пропуснатото учебно време, от училището гарантират, че ще се
върнат към присъствено обучение след
края на ограниченията, като незадължителните предмети ще бъдат намалени за
сметка на задължителните и ще има леко
увеличение на учебния ден.
Освен това „Малко българско училище“ има готовност да предложи вечерни
занимания от понеделник до петък, събота следобед или неделя сутрин в новата сграда в Дес Плейнс.
МБУ разполага и с техническата възможност за дистанционно обучение. С
този вид обучение ще може да се предлагат часове през седмицата, както и в
събота и неделя.

Двата кампуса на училище
„Джон Атанасов“
ще бъдат затворени поне до 25 април,
каза за BG VOICE Виолета Петрова. Училището ползва сградите на „Октън колидж“ в Дес Плейнс, както и на гимназия
„Гуерин“ в Чикаго. От училището ще въведат онлайн обучение – те използват
такава система за филиала си в Уисконсин Делс. „Проблемът ще е за по-малките деца – до трети клас. При тях вниманието не е устойчиво“, каза още Виолета

18 - 24 март 2020 г.

„Малко българско училище“

Петрова.
Училище „Иван Рилски“, също в Чикаго, прекратява занятия до второ нареждане. „За съжаление се налага да го
направим поради така създалите се обстоятелства“, каза директорката Мима
Янкова. „Следим постоянно ситуацията
и ще уведомим родителите своевременно“, допълни тя.

с умрели от коронавирус, нашето училище e успяло да направи онлайн занимания и ще продължи по този начин в следващите 6 седмици.

От издателство „Просвета“ са съобщили на българските училища в чужбина, че дават безплатен достъп до техните
електронни учебници и помагала.

Училище „Знание“
в Арлингтън Хайтс
и филиалът му в Чикаго „Родолюбие“
имаха занятия тази събота и неделя, но
от тази седмица са също в принудително спиране на уроците. „Базите на нашите училища са отворени за уикенда, но
от понеделник ще са затворени и никой
няма да бъде допускан там. Съобразяваме се с указанията на администрацията“,
каза директорът Лили Паслиева. И тук
имат готовност за онлайн обучение, за
което ще предоставят повече информация в скоро време.
Друго училище в Чикаго с два филиала - „Нов живот“ и „Нови хоризонти“ –
също е засегнато. Филиалът „Нов живот“
в предградието Парк Ридж вече е затворен. „Нови хоризонти“ се намира в предградието Розел и там все още училищата
са отворени, така че този уикенд ще имаме часове, но предполагам, че от другата седмица и там децата няма да ходят на
училище“, обясни миналия петък директорът Хриска Перфанова.
В Ню Йорк, където е едно от големите
огнища на заразата, се свързахме с

училище „Млади български
гласове“
„По план тази неделя нямаме занятия
заради отдавна планиран ремонт. Тази
седмица ще решим на събрание на борда как да продължим“, каза на 13 март
ръководителят на школото Яна Калинкова.
В Лос Анджелис в училище „Св.св. Кирил и Методий“ вече имаха първи часове по интернет и казват, че всичко е минало успешно.
В Сиатъл, където е най-големият брой
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ПАВЛИН ДИМИТРОВ

Т

pavlin@bg-voice.com

е са красиви, известни, щастливи или богати, но никой от
тях не е застрахован от новата глобална заплаха COVID-19.
Само за няколко дни дойдоха
новини за редица знаменитости, заразени с коварния коронавирус. Сред тях се
оказаха холивудската звезда Том Ханкс
и съпругата му с български корени Рита
Уилямс, актьорът Идрис Елба, спортисти, политици и техни близки хора.
Том Ханкс сам съобщи в „Туитър“, че
той и съпругата му са сред заразените
от пандемията. Това се случи миналия
четвъртък. „Чувствахме се уморени, бяхме настинали и схванати. Съгласно сегашните препоръки си направихме тест
за коронавируса и пробата се оказа положителна“, написа 63-годишният Ханкс
в социалната мрежа.
Няколко дни по-късно синът на американския актьор Честър Ханкс даде
повече подробности около състоянието
на родителите си. Той съобщи, че двамата се намират

в Австралия под карантина
и за момента жизнените им показатели
са добри.
„Да, вярно е – родителите ми са заразени с коронавируса. В момента са в Австралия, защото баща ми снимаше филм
там“, каза Честър и уточни, че наскоро се
е чул с родителите си, за да разбере как
върви лечението им.
„И двамата са добре, дори не са толкова болни. Те не се притесняват, но все
пак взимат всички необходими мерки за

Известните, които
COVID-19 застигна
Том Ханс бе изписан от болница, а Идрис Елби е в карантина

Снимкa: Facebook
Том Ханк и съпругата му Рита в болницата.

здравето си... Пазете се“, написа още той.
Честър, който е най-големият син на Том
Ханкс, публикува и видео в Instagram, в
което разказва за състоянието на холивудските звезди.
Във вторник стана ясно, че Ханкс и
съпругата му са били известно време в
болница в Австралия, но са били изписани, след като им е било проведено ле-

Снимкa: Facebook
Идрис Елба

чение.
Двамата сега се намират под доброволна карантина в дома, който са наели
в Куинсланд.
Двойката е в Австралия за снимките
на новия филм на Ханкс за Елвис Пресли, но продукцията е временно спряна.
Междувременно стана ясно, че положителен тест за коронавирус е дали и
известният актьор Идрис Елба. Той също
съобщи за това сам в акаунта си в Twitter.
„Тази сутрин си направих тест за
Covid-19 и резултатът ми е положителен.
Чувствам се добре, нямам симптоми все
още, но съм изолиран от момента, в който разбрах, че съм бил заразен с вируса“,
написа Идрис Елба и призова:

Останете си вкъщи, хора
и бъдете прагматични! Ще ви държа в
течение как се чувствам. Без паника“.
Сабрина, съпругата на Идрис Елба,
още не се е изследвала.
Идрис Елба не споменава от кого
може да се е заразил. На 3 март той е
участвал в благотворително мероприятие
и концерт заедно със
Софи Грегоар Трюдо,
съпругата на канадския
министър-председател
Джъстин Трюдо, чийто
тест за новия коронавирус беше положителен.
Елба е актьор, певец
и продуцент, известен
най-вече с ролите си на
Ръсел Бел в „Наркомрежа“ и Джон Лутър в „Лутър“, за която получи
„Златен глобус“. Участва
още в „Мандела: Дългият път към свобода- Анджелина Джоли
та“, „Парченца живот“,
„Стар Трек: Отвъд“, „Отмъстителите: Ерата на Ултрон“, „Тор: Богът на гръмотевиците“ и др.
С положителен тест за корановирус се
оказа и едно от момичетата на Джеймс
Бонд - френската актриса от украински
произход Олга Куриленко,.
Актрисата сама обяви новината в профила си в Инстаграм.
„В изолация съм вкъщи с диагноза коронавирус. Вече почти седмица не се
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Снимкa: Flickr
Олга Куриленко в „Спектър на утехата“

чувствам добре. Основните ми симптоми са повишена температура и слабост.
Бъдете внимателни и приемайте това сериозно“, написа актрисата.
От десетилетие

Олга Куриленко
живее в Лондон
но не е ясно къде прекарва карантината.
Актрисата, която е на 40 години, игра
в „Спектър на утехата“ от поредицата за
Джеймс Бонд с Даниъл Крейг. Известна
е и с ролите си в „Париж, обичам те“ и
„Забвение“.
Освен че се разболяват, известните не
са пощадени и от паниката, породена
от възможността да се окажат без продукти от първа необходимост. Анджелина Джоли бе забелязана да напуска
магазин за хранителни стоки в Лос Анджелис, Калифорния. В събота (14 март)
тя избра Lassens, известен с натуралните си храни. Актрисата пазарува заедно
с най-малката си дъщеря, 11-годишната
Вивиен.
Изглежда бившата съпруга на Брад Пит беше
успяла да си купи не
само продукти за хладилника, но и пакет с
тоалетна хартия, разказаха очевидци.
Тя се усмихваше ведро през по-голямата
част от времето, въпреки че тревогите й около
децата едва ли са отминали. Наскоро Джоли
сподели, че две от дъщерите й са претърпели операции и тя е стоСнимкa: Flickr яла с тях по болниците
през последните дватри месеца.
Сега малката Вивиен помагаше на
майка си с носенето на покупките.
Освен холивудски знаменитости коронавирусът застигна и немалко политици. Заразена от опасния вирус се
оказа не само съпругата на канадския
премиер Джъстин Трюдо, Софи, но и жената на испанския премиер Педро Санчес, Бегоня Гомес. И двамата премиери
останаха вкъщи в изолация, докато трае
карантината.
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Удължен ли е крайният
срок за подаване
на щатски данъци?
Официално има нова дата, но все още няма съобщение за всеки щат

I

RS удължи крайния срок за подаване на данъчни декларации, който до момента беше 15 април, с цел
да предостави някои потенциaлни
облекчения на американските домакинства и фирми, които са изправени
пред икономическа несигурност поради разпространението на коронавирус.
Aдминистрацията на Тръмп разработи
план, чрез който правителството потенциално се отказа от санкции и лихви за
забавени плащания за данъкоплатците,
които подават декларации по-късно.
Службата за Вътрешни приходи официално удължи срока за деклариране на федералните данъци, но все още
няма официално съобщение от всеки
щат относно щатските данъци. Въпреки удължените срокове, IRS продължава да съветва данъкоплатците да подават данъчните си декларации, както
обикновено. Заявлението на Агенцията от миналата седмица, че следи разпространението на коронавируса и „ще
реагира на възникнали ситуации, за да
защити служители и данъкоплатци“, е
правдоподобно, имайки предвид новата наредба.
Конгресът също излезе с официално
изявление за

удължаване на срока
до 15 юли 2020 г.
Към днешна дата срокът за подаване
на вашите индивидуални декларации
за щатските данъци обаче все още не е
потвърден. Ако имате нужда от повече
време, за да подадете своите федерални данъци, помислете за подаване на удължение.
Правителс твените
бюджети
и
разходите
ще бъдат сериозно засегнати
поради
промяна
на срока
за деклариране
на данъци. Според
статистиката до края
на февруари
в IRS са получени по-малко от
половината очаквани данъци. Въпреки това
Агенцията реши да използва
правомощието за изменяне на срока за
подаване на декларации при природни
бедствия и кризи.
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Друг интересен факт, който пряко засяга данъкоплатците, е че някои
щати направиха изявления, че удължават сроковете за подаване на данъци за фирми и физически лица. Данъкоплатците, засегнати от пандемията
COVID-19, получават удължения в Калифорния, Мериленд, Вашингтон, Джорджия, Охайо и Пенсилвания. Тези облекчения включват преместване на
крайните срокове за подаване на щатските данъци от 15 март 2020 г. до 15
юни 2020-а.
Според изискванията на Калифорния
например данъкоплатците трябва да
напишат

COVID-19 с черно мастило
в горната част на данъчната декларация, за да им бъде гарантирано удължение. Ако данъкоплатците подават документи електронно, те трябва
да следват софтуерните
инструкции за въвеждане на информация за
бедствия.
Възникналата кризисна ситуация
оставя някои неизяснени
въпроси
относно
данъчните
декларации
и сроковете за
подаване. В тази
насока, съветвам
всеки данъкоподавател да провери според
щата, в който пребивава, какви
са последните инструкции на IRS, какви
са сроковете за подаване и кой се квалифицира за удължение.
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Време за пестене: Как да
икономисаме $1000 за година?
Най-добре е да съкратите някои месечни разходи, които дори не помните, че имате
и започнете да правите упражнения или
да тренирате сами, то вие бихте спестили около $500 на година.

Отрежете кабелната
телевизия
Зная, че за много хора е кощунство
да се говори за отрязване на кабелната,
но бъдете честни със себе си – наистина
ли гледате всички 400 канала, за които
плащате? Особено в днешно време, когато почти никой не гледа телевизия на
живо – повечето хора записват любимите си шоута, сериали и филми и ги гледат, когато имат време. Тогава какъв е
смисълът да плащате за кабелна? Може
да гледате любимите си шоута онлайн –
на уебсайта на шоуто, на уебсайта на канала, където шоуто се излъчва, или на
Hulu. А за далеч по-малка сума може да
се абонирате за Netflix и да гледате онлайн всички шоута, сериали и филми,
които си пожелаете. Дори и да плащате за най-евтиния кабелен пакет, бихте
спестили минимум $600 на година!

НЕВЕНА
ГЕОРГИЕВА

К

nevena.georgieva@bg-voice.com

оронавирусът поставя на изпитание всички сфери на живота ни. И докато медиците
търсят ваксина, а политиците мислят как да ни предпазят, ето няколко съвета как да се погрижим за личните си финанси, които също
може да се окажат под заплаха.
Спестяването е въпрос на перспектива. Ако се подложите на стриктна „доларова диета“, сигурно няма да издържите
повече от няколко месеца. Най-добре е
да намерите начини да съкратите някои
от месечните си разходи, които дори сте
забравили, че имате.
Затворете линията на домашния си телефон и

Увеличете вашия deductible
на автомобилната си
застраховка

подобрете плана
на мобилния си телефон
Повечето хора в днешно време използват главно мобилните си телефони (дори и у дома) и почти са забравили, че от години плащат за домашен
телефон, по който говорят може би веднъж месечно. Така може да елиминирате няколкостотин долара на година.
Ако планът на мобилния ви телефон не
е достатъчен за вашите нужди, опитайте да използвате Skype, GoogleVoice или
MagicJack.
Друг начин да спестите е да минимизирате минутите, за които плащате съгласно плана на мобилния си телефон.
Във времето на smart phones (Android,
iPhone) повечето хора използват найразнообразни характеристики и приложения на телефоните си, но доста рядко
– минутите си за говорене. Проверете
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Снимкa: Flickr

колко струва по-икономичният план на
вашия доставчик и превключете на план
с по-малко минути. Дори и да спестите
само $17/месец, това означава $204/година!

Спрете да плащате членски
внос за фитнес зала
Аз лично познавам поне 10 души (американци и българи), които плащат месечна вноска, за да могат да спортуват
или тренират, но посещават залата веднъж на тримесечие или дори веднъж
годишно. Една приятелка плаща $40/
месец през последните 3 години, а не е

стъпила във фитнес залата дори и веднъж! Това е финансово безумие! Така че
ако плащате месец за месец (т.е. не сте
подписали договор за определен период от време), спрете да хвърляте пари на
вятъра! Опитайте безплатни алтернативи – разходки в парка, бягане, каране на
колело. Има най-различни тренировки/
физически упражнения по кабелната телевизия – така и така плащате за нея –
възползвайте се! Може да закупите много евтини фитнес уреди от CraigsList или
FreeCycle. Да речем, че в момента плащате средния за страната членски внос.
Ако спрете да посещавате фитнес залата

Deductible е размерът на разходите,
които трябва да се покрият от клиента,
преди застрахователната компания да
започне да прави плащания по дадено
застрахователно събитие. Aко увеличите вашия deductible, това може да намали вашата застрахователна премия от 12
до 18%. Също така, проверете уебсайтовете, които сравняват различни застрахователни компании, и вижте дали не
можете да намерите застрахователна
полица на по-ниска цена. Обадете се на
вашата застрахователна компания и поискайте да намалят премията ви, иначе
ще спрете да правите бизнес с тях.
Всички гореизброени трикове могат
да ви спестят поне $1000 годишно, без
да се налага да правите особено големи жертви. Така че – нямате извинения,
спестявайте и бъдещето ви ще е изпълнено със спокойствие и сигурност, а не с
тревоги и безсънни нощи.
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Коронавирусът - благодат за
пазара на недвижими имоти
Кандидатите за ипотечните заеми се увеличават

ГЕРГАНА ТОДОРОВА

И

gergana.todorova@bairdwarner.com

кономическата несигурност,
произтичаща от избухването
на коронавируса, намалява
лихвите, купувачите на жилища кандидатстват за ипотеки
на ниско лихвено ниво, което не се е наблюдавало от повече от десетилетие, информира Yahoo Finance.
Заявленията за ипотека от хора, които
искат да купят къща, са нараснали с 55.4%
спрямо седмица по-рано – най-високата точка от април 2009 г. Според данните, публикувани на 11 март от Асоциацията на ипотечните банкери, и седмичното
проучване на заявленията за ипотечни
кредити за седмицата, приключваща на
6 март 2020 г., обемът е с 192% по-висок.
Знаейки, че това е временно положение,
сега е времето да се възползваме от предоставената ни възможност.
Заявленията за рефинансиране на ипотечни кредити достигнаха 79% спрямо
предходната седмица, отбелязвайки

най-високия
седмичен скок
от ноември 2008 г. и 479% увеличение в
сравнение със същата седмица преди година.
Прогнозата на Асоциацията на ипотечните банкери (АИБ) е, че се очаква двойно
увеличаване на сумата за рефинансирането за 2020 г. С оглед на текущата лихва и
икономическа ситуация, АИБ почти удвои
прогнозата си за 2020 г. до 1,2 трилиона
долара. Това представлява 37% увеличение от 2019 г. и най-силният обем на рефинансиране от 2012 г.
Групата също така очаква общи ипотечни молби за 26,1 трилиона долара през
тази година, което предполага над 20%
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печалба от обема на 2019 г. Прогнозите за
покупка сега се очаква да нараснат с 8,3%
до 1,38 трилиона долара.
Джоел Кан, икономист от АИБ, казва:
„Докато банковите институции се справят с вълната от молби и управляват капацитета, който им е наложен, то процентът на ипотечните кредити вероятно ще
се стабилизира (увеличи), но засега остава нисък. Това от своя страна ще подкрепи кредитополучателите, които искат да
рефинансират или закупят жилище тази
пролет. Пазарната несигурност, предизвикана от избухването на коронавируса, доведе до значителен спад на лихвените проценти в САЩ миналата седмица,
което доведе до това, че 30-годишната
фиксирана ипотечна ставка се намали до
рекордно ниското ниво от 3,29%, най-ниското досега, регистрирано от Фреди Мак
от 1971 г. до днес. Намаляването на лихвените проценти за жилищни заеми задвижва заявленията за ипотека, намеквайки за
възможностите, че американският пазар
на жилища може да бъде в състояние да
помогне на икономиката

да се справи с рецесията
породена от COVID-19.
По-специално, в опит да ограничат нанесените от вируса икономически щети
в Съединените щати, миналата седмица
ФЕД обяви спешно намаляване на процента от 50 базисни пункта до диапазон
от 1-1,25%, което се очаква да помогне на
икономиката да постигне максимална заетост и цели за стабилност.
Ниските лихви вече подтикват към повисоки продажбите на жилища. Съществуващите продажби на жилища нараснаха с 9.6% през януари до 5.46 милиона
спрямо преди година, съобщи Националната асоциация на агентите на недвижими имоти. Това отбеляза втория пореден
месец на годишния растеж спрямо миналата година. Междувременно продажбите на новопостроените жилища достигнаха 13-годишен връх през януари.
Докато широкият пазар е нестабилен
на фона на засилване на глобалната паника от икономическото въздействие на
вируса, се очаква жилищата да останат за-

щитени. В момента икономическият фон
за жилищата в САЩ, който включва Lennar
LEN, D.R. Horton DHI, Toll Brothers TOL,
PulteGroup PHM и KB Home KBH, е благоприятен, тъй като намалява лихвените
проценти, ипотечните нива, ниската безработица и увеличаващите се заплати до
известна степен компенсират преобладаващите ветрове. Нещо повече, увеличаващото се изместване на Милениълс-поколението от родителските им домове

води до търсене
на нови домове
Сам Хатер, главният икономист на Фреди Мак, казва: „Като се имат предвид тези
силни показатели в темповете и продажбите, както и скорошното увеличение на
новото строителство, ясно е, че пазарът на жилища
продължава
да
бъде положителна
сила за широката
икономика.“
От друга страна, епидемията от
коронавирус найвече ще разстрои
а м е р и к а н с к и те
компании за недвижими имоти, които зависят от доставките на материали от Китай, тъй като се
очаква веригите за доставка на продукти
в САЩ вероятно да бъдат засегнати.
И като заключение, според прогнозата
на Goldman Sachs, публикувана на 8 март,
коронавирусът вероятно ще задържи
икономиката на САЩ, без да предизвика
свиване. Очаква се икономическият растеж в САЩ да се забави до 0,7% през първото тримесечие, което ще отбележи найлошата фаза след финансовата криза. В
крайна сметка това ще спре през второто
тримесечие, заяви групата, ръководена
от Ян Хациус, главен американски икономист на инвестиционната банка. Междувременно третото тримесечие вероятно
ще има ръст от 1%, а през четвъртото тримесечие се очаква да има 2.3% ръст.
И една последна моя мисъл е, че докато банките в САЩ продължават да отпус-

кат заеми,

няма как да се върнем
обратно във времето
когато пазарът беше наводнен от жилища, които си оставаха непродаваеми месеци наред, и то не че никой не искаше
да ги купи, а поради факта, че тогава нямаше много голяма опция за взимане на
ипотеки и само хората с кеш можеха да се
възползват от намалените цени на имотите. Получавам запитвания всеки ден
дали това време е дошло и дали ще паднат цените на имотите (особено във времето на коронавируса). Отговорът ми е,
че никой не може да види в бъдещето и
не знае със сигурност какво ще стане, но
едно е сигурно - цените няма да намалеят, докато има помалко предлагане,
отколкото търсене, и докато банките се опитват да
направят отпускането на заеми все
по-примам ливо
за бъдещия новодомец.
Като агент на
недвижими имоСнимкa: Flickr
ти аз не само помагам на своите клиенти със закупуване, продажба и отдаване под наем, но и
се стремя непрестанно да ги уведомявам
относно всеки възможен аспект, който
би повлиял на тяхната дългосрочна инвестиция, която всъщност за повечето
хора е най-важната и най-голямата, която те са направили или ще направят някога в живота си.
Ако имате въпроси, свързани с тази
или други мои статии досега, или въобще с всичко, свързано с пазара на недвижимите имоти, ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще е удоволствие да
мога да помогна. Моят директен номер
е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл:
gergana.todorova@bairdwarner.com. Също
моят уебсайт, за повече информация:
GerganaTodorova.BairdWarner.com
Консултацията е винаги безплатна и
не ви ангажира по никакъв начин.
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Как българските бизнеси в САЩ
оцеляват в условия на епидемия
Компаниите разпускат служители, работят дистанционно

и понасят загуби заради кризата със заразата

ГАЛИНА ПЕТРОВА

И

galina@bg-voice.com

звънредното
положение
в страната и предприетите мерки от правителството засягат всички бизнеси и
потребители. Някои фирми
избраха да затворят офиси и да пуснат
служителите си в отпуск, други наредиха на работниците си да работят дистанционно от вкъщи. „Телефонът ми не спира да звъни, постоянно разговарям с
клиенти, а авиокомпаниите почти не отговарят“, казва Марчела Челебиева от
туристическа агенция Marchela Travel. Тя
се занимава с огромната вълна на объркани пътуващи, които са в шок от настъпилите промени, свързани с полетите
по цялото земно кълбо. „В момента само
Turkish Airlines работят без промяна“, казва Челебиева „Повечето пътници опитват да получат обезщетение или кредит
за пътуване в бъдеще. Най-често обаче
компромисите, които правят компаниите, е да дадат на пътуващите да променят
датата на полетите до края на годината
без глоба“, обяснява Марчела Челебиева. - Всички хора отменят полетите си
масово или търсят пълно обезщетение.
Авиокомпаниите си променят политиките ежедневно заради страни, които затварят границите си“. От съображения за
сигурност тя е пуснала персонала си да
работи дистанционно от вкъщи с клиенти по телефона и онлайн. „На този етап не
мога да разбера колко точно ме засяга,
но всяка продажба, която се връща, е загуба за компанията ми“, казва Челебиева.
Според изследване на New York Times
зъболекарите и асистентите в
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Сн.: Герд Алтман/Pixabay

зъболекарски кабинети
са с най-голям риск
от заразяване
с вируса, следвани от парамедиците и
медицинския персонал. Д-р Диляна Ангелова от Аrtistic Cosmetic Dentistry каза,
че офисът им няма да работи до 31 март.
„Това ще ни засегне много сериозно, въпреки че наемът и вноските по заеми и
дължимите данъци са отложени засега,
ние трябва да платим заплати“, казва д-р
Ангелова. „Ще приемаме само спешни
случаи“, обясни зъболекарката. - Всички
други процедури като пломба и почиствания са отменени“.
Българските салони за красота в предградията на Чикаго също спазват пре-

поръките на властите. „NK Beauty Salon“
няма да работи в следващите две седмици „Решението да затворя салона взех в
неделя вечер, като до този момент нямах
нито един отменен час“, казва Наталия
Калева. „Финансовите щети със сигурност няма да са малки, особено имайки
предвид, че тези мерки са взети за неопределен период от време“, добавя тя.
От Maggie Laser Skin Care също казаха, че
няма да работят до края на месеца. „Почти всички часове са ни отменени“, заяви
Магдалена Бакова, собственик на салона.
„Ние работим нормално тази седмица“, казва Янка Стойчева от българската
аптека „Глория“ в чикагското предградие
Нордиж. „Всичко обаче е много скъпо.
Цените на медикаментите са много по-

скъпи, както и на доставката им“, добавя Стойчева. Паниката около заразата от
коронавирус обаче тласка повече хора
да пазаруват лекарства и да се запасят в
най-необходимото. „Купуват се предимно витамини и лекарства за имунната
система, казва Янка Стойчева. - Хората се
запасяват както с хранителни продукти“.
Ние работим с удължено работно време в събота, казва Саша Иванов от „State
Farm“ в Palatine. „Трябва да сме на разположение точно в този момент, в който хората имат нужда от застраховка“. От нейната компания обаче призовават хората,
ако са имали контакт с болни, да не идват
на място в офиса, а да им се обадят по телефона.
Повечето транспортни компании ос-
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тават отворени, като са взели допълнителни мерки за предпазване от зараза
с коронавирус. „Не пускаме шофьорите
да идват в офиса“, казва Недко Габов от
Penn Trans Inc. Същото са решили и в S &
T Transportation. „Засега работим нормално, просто в намален състав, не допускаме външни хора“, обясни Живко Кусков
от транспортната компания S & T. Други
компании избраха да пуснат диспечерите си да работят от вкъщи. „Някои от
диспечерите работят от вкъщи, както и
хората от счетоводството“, казва Венци
Динков от Supperior Overnight. „В момента имаме пик на товари, явно има недостиг на камиони. Самите производители

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
имат повече производство, добави той.
- Ограничаваме и шофьорите да влизат
в офисите и правим повечето неща по
електронен път“.
„Засега оставаме отворени, но се готвим да работим онлайн, ако се наложи“, казва Наталия Стоянова от Cellex
Consulting Goup. - Имаме всички предпазни средства, маски и ръкавици, когато говорим с шофьорите“, добавя тя. Според нея

коронавирусът не се
отразява негативно на
транспортната индустрия.
Напротив. „За момента не се е усетило

да афектира негативно бизнеса, но това,
което се случи с промяната на Hours of
service от миналата седмица, е прецедент. Те са въведени от 1938 година насам и до днешна дата това не се е случвало“, казва Стоянова. Според нея това, че
правилата затова колко часа може да са
зад волана шофьорите на тирове са отменени, помага на транспортната индустрия, защото компаниите търсят да наемат повече шофьори.
Също без значителни загуби са брокерите на товари и други компании в транспортния бизнес, включително компаниите за превоз на автомобили. „Офисът
ни в Мичиган е затворен, всички рабо-

тят от вкъщи, в Чикаго също ще ги пуснем да работят от вкъщи, но поетапно,
казва Михаил Mихайлов, президент на
Montway Auto Transport. - Не сме решили докога ще е така, но засега ще работят дистанционно“. Според него продажбите ще пострадат неминуемо, но някои
услуги ще имат повече търсене. „Вчера
например имаше неочаквано висок брой
на поръчки, но като цяло нашият бизнес
расте“, казва Михайлов.
„За момента ще работим, докато има
работа, казва собственикът на Мagic
Auto Димо Тенев. - Свършиха ни маските,
но иначе ползваме санитарни средства,
докато работим по колите.“

Пращат чек за $1,000 на всеки американец,
безработицата може да стигне 20%
Б

„Майсторите
на комедията“
идват в САЩ елият дом
и
Конгреи Канада
сът работят

по пакет от икономически мерки и
стимули, които да
подпомогнат хората, малките и средЯСЕН ни бизнеси и голеДАРАКОВ мите компании в
yasen@bg-voice.com условията на епидемия, която засяга всеки. Администрацията на Доналд
Тръмп ще разсрочи данъците за 90 дни
без лихви и наказания, обяви на пресконференция във вторник финансовият министър Стийв Манучин.
Сумите, които могат да бъдат разсрочени, са до 1 милион долара за лични данъци и до 10 милиона за компании.
Демократи и републиканци обмислят
директни плащания за всеки американец – една идея е по 1000 долара, данъчна ваканция за подоходния данък, субсидии за авиопревозвачите, хотелските
и други бизнеси, директно засегнати от
коронавируса.
Чековете би трябвало да започнат да
пристигат в рамките на следващите 2
седмици. Те ще струват на бюджета около 250 милиарда долара. Ако карантината продължи по-дълго, вероятно ще има
и втора вълна с чекове.
От администрацията притискат Сената да одобри гласувания в петък в Камарата на представителите пакет от мерки
в помощ на работниците – платени болнични, допълнителни помощи за безработни и храна и др. Паралелно Белият
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дом работи с Конгреса за нов пакет от
икономически стимул за 850 милиарда
долара, който да помогне повече на бизнесите с нисколихвени заеми, грантове
и данъчни кредити.
Пазарите реагираха позитивно на
предложените икономически мерки –
индексът Dow Jones продължи да се покачва по време на пресконференцията и
удвои увеличението си за деня след ко-

шмарния старт на седмицата, когато загуби 3000 точки – най-големият спад в
историята си.
Финансовият министър Стив Манучин е предупредил сенаторите републиканци, че безработицата в САЩ може
да достигне 20% заради епидемията от
коронавируса, ако не се приемат бързи икономически мерки. Това разкриха
Bloomberg News и CNN, цитирайки при-

съствали на срещата в Капитолия.
Манучин е изразил и притеснението си, че последствията от епидемията
може да са много по-сериозни от финансовата криза от 2008 г.
20% безработица ще е двойно на нивото от Голямата депресия и най-високата от тогава. Това би означавало, че повече от 32 милиона души в тази страна
ще останат без работа.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Земетресение в Италия,
изригна и вулкан

З

еметресение с магнитуд от 4,2 по
скалата на Рихтер удари италианската област Калабрия. Няма
информация за пострадали граждани. Eпицентърът е в Тиренско море, а
трусът бил усетен ясно от Козенца до
Реджо. Семейства излязоха по улиците, но нямаше събирания на големи
групи заради страх от COVID-19. Освен земетресението и коронавируса в Италия изригна и вулканът Стромболи.

Volkswagen AG спира
временно производството

„Ф

олксваген“ (Volkswagen AG)
ще спре своето производство през тази седмица поради опасенията относно заразата с
коронавирус, съобщи работният съвет на германския автомобилостроител. В публикуваното изявление се
отбелязва, че петък ще бъде последният работен ден за по-голямата част от служителите на компанията. „Фолксваген“ вече заяви, че производството в европейските фабрики става все по-трудно
поради прекъснатата верига на доставки.

Путин може да „анулира“
предишните си мандати

Р

уският конституционен съд смята, че президентът Владимир
Путин има право да анулира
досегашните си два последователни
мандата. Това заяви Конституционният съд на страната след направена проверка на предложения за промени, внесени преди дни от руския
парламент. Съобщението на сайта на
съда означава, че Путин би могъл да е президент до 2036 г., когато се приемат
поправките в конституцията на страната и функциите в държавното управление.

Испанският крал се отказа
от наследството на баща си

И

спанският крал Фелипе Шести
реши да се откаже от наследството, което би могъл да получи от баща си Хуан Карлос Първи,
на фона на подозрения за корупция
на бившия монарх. В изявлението се
отбелязва, че крал Фелипе Шести „е
решил да се откаже от наследството
на Хуан Карлос (...) както и от всякакви активи, инвестиции или финансови структури“, които може да са били получени незаконно. Освен това по решение на Фелипе Шести бившият държавен глава вече няма да получава средства
от бюджета на кралския двор.

20 жертви на невиждани
от години бури в Египет

П

очти 20 души загинаха в Египет
в бури, каквито страната не е
виждала от десетилетия. Силни ветрове и проливни дъждове започнаха в ранните часове на четвъртък и продължиха и в петък. Според
Мустафа Мадбури „Египет не е преживявал подобно време от почти 35
или 40 години, резултатът е около 20
загинали в цялата страна“. Засегнати
са пътният трафик, влаковете, пристанищата и самолетните полети, посочва Ройтерс.
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Как да си направим домашен
дезинфектант за ръце
CDC препоръчва да се мият ръцете със сапун и вода, когато е възможно
сайт. Дезинфектантите за ръце с алкохол
могат бързо да намалят броя на микробите в ръцете, но дезинфекциращите
средства не елиминират всички видове микроби, предупреждават специалистите. „Хората може да не използват достатъчно количество дезинфектант или
да го изтрият, преди да е изсъхнал“, казват от CDC.

В

Как се нанася гелът
за ръце?

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

условията на пандемия от коронавирус всички в Америка побързаха да се презапасят с дезинфектиращи гелове
за ръце и в момента е много
трудно да се намерят по магазините.
Можете обаче да си направите домашен гел. Използват се само три съставки, но е възможно и те да са изчерпани.
Експертите съветват да внимавате много с пропорциите, за да може гелът да е
ефективен, но също и да не изсуши прекалено много кожата ви и да я нарани, а
с това и да я направи по-лесна мишена
за бактериални инфекции.

Гел за ръце или сапун?
Болшинството експерти казват, че използването на обикновен сапун и вода
е по-добрият вариант за почистване на
ръцете от всякакви мокри кърпи и гелове за ръце.
Спoред препоръките на Центъра за
контрол и превенция на заболяванията (CDC) за избягване на коронавирус
и други респираторни заболявания сапунът все още е най-добрият способ да
останете здрави. „Препоръчвам да се използва дезинфектант за ръце за спешни
случаи. В спешна ситуация е по-добре от
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нищо“, казва Тери Уолс, професор по медицина в университета в Айова.
Този съвет съответства на препоръките на CDC, откъдето отбелязват, че дезинфектантът за ръце с алкохол може да
бъде ефективен за убиване на вируси,
въпреки че винаги се предпочита щателно измиване на ръцете.
„CDC препоръчва да се мият ръцете
със сапун и вода, когато е възможно, тъй
като измиването на ръцете намалява количеството на всички видове микроби и
химикали върху тях. Но ако няма сапун и
вода, използването на дезинфектант за
ръце с най-малко 60 процента алкохол
може да ви помогне да избегнете разболяване и пренасяне на микроби върху
други хора“, пише агенцията на своя уеб-

Кои са съставките
за домашен
дезинфектант-гел?
1. Алкохол за медицински нужди (70%)
2. Гел с алое вера
3. Етерично масло
n Смесете алкохол и гел с алое в
съотношение 50:50. Добавете
няколко капки етерично масло.
n Ако използвате алкохол с 90%,
съотношението с гела с алое е 2:1.
Две части алкохол, 1 част гел
с алое.
n И все пак специалистите съветват
да не опитвате да правите смес
вкъщи, за да не си навредите.

„Когато използвате средства за дезинфекция на ръцете, нанесете продукта
върху дланта на едната си ръка (прочетете етикета, за да научите правилното
количество) и разтрийте продукта по
повърхностите на ръцете си, докато ръцете ви не изсъхнат“, препоръчва CDC.
Обикновено достатъчното количество е
колкото монета.
Търкайте ръцете в продължение на 30
секунди. Доказателство за това, че хората не обтриват ръцете си със дезинфектанта достатъчно, е изследване сред
здравни работници, което показва, че
63% от тях го правят само за 5 секунди.

Как да измиваме
ръцете със сапун?
Намокрете ръцете си с чиста, течаща вода (топла или студена), изключете
крана и нанесете сапун. Почистете ръцете си, като ги разтриете заедно със
сапуна. Търкайте не само ръцете си, а и
между пръстите и под ноктите. Търкайте
поне 20 секунди.
За това време може да изпеете песента „Честит рожден ден“ от началото до
края два пъти. Изплакнете добре ръцете си под чиста, течаща вода. Изсушете
ръцете си с чиста кърпа или ги изсушете на въздух.
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Запасяването с тоалетна
хартия: Защо всички го правят?

С

нимки на препълнени колички
храна и неизменната тоалетна
хартия в тях обикалят социалните мрежи по света на фона
на разпространяващия се коронавирус. И в САЩ, и в България, и в Австралия, Германия, Италия... щандовете за
един от най-ценните артикули се оказаха
празни. Каква е причината тя да изчезва?
Не се яде, не се пие, с нея не можеш да заредиш колата си. А и заема място... Американското издание Vice направи експеримент и пита случайни хора в супера защо
купуват тоалетна хартия.
Лили, 65 г.: Купувам, защо всички купуват. Важна е за хигиената. Не е хубаво човек да си рискува живота.
Vice: Нали знаете, че вирусът не е стомашен?
Лили, 65 г.: Знам, че всички познати купуват тоалетна хартия. До един. И всички
казват, че се тревожат за ситуацията.
Vice: Защо купувате тоалетна хартия?
Хайден, 30 г.: Защото се страхувам, че
ще се изкупи и когато ми трябва, няма да я
има. Купувам и за моите роднини.
Vice: Но защо точно тоалетна хартия, а
не нещо друго?
Хайден, 30 г.: Поне засега не изглежда
да има дефицит на храна, по някаква причина всички купуват тоалетна хартия.

Ако ти потрябва,
трябва да имаш
Това си е луксозна стока, човече.
Vice: А какво те накара да купуваш тоалетна хартия. Има ли някаква конкретна
причина?
Хайден, 30 г.: Тоалетната хартия е навсякъде - в новините, в социалните медии,
Facebook, Twitter, Instagram.
Ето и какво мислят експертите?
Доктор Димитриос Циврикос е експерт
по поведенческа социология в University
College London. Пред Sky той обяснява
разликата между паника при бедствия
и обща паника, като тоалетната хартия е
символ на общата.
„Паниката при бедствия обикновено е
за нещо, за което имате повече информация, като например природно бедствие“,
каза той.

28

„Ако имахме международен знак за паника, това би бил

предупредителен знак с ролка тоалетна хартия в средата.“
По нейна оценка тези своеобразни „паник атаки“ обикновено намаляват след
месец, когато хората имат време да мислят по-рационално.
Когато застанат пред празните рафтове, обяснява психоложката, хората се опасяват, че стоките ще свършат и започват
да купуват много повече, отколкото им е
необходимо.
В един момент това става „опасно“, тъй
като някои стоки като сапун, лекарства и
дезинфектанти стават недостъпни за онези, които са в непосредствена нужда.
Тоалетната хартия е обемна стока и когато нейните стелажи в суперите са празни, в сравнение със стелажите на други
по-малки предмети, това води до засилване на манията над стоката.

Хората правят връзка
между хигиена

„Знаете, че то ще се случи и обикновено знаете, че ще продължи няколко дни
и можете да се подготвите, като бъдете
повече или по-малко рационални в това,
което купувате.“
По въпросите на общественото здраве,
казва той, ние нямаме представа за времето или интензивността им. „Ежедневно
получаваме съобщения, четем новини и
влизаме в режим на паника, в който купуваме повече, отколкото е необходимо. Защото това е единственият ни инструмент
за контрол.“
Димитриос Циврикос смята също, че
тъй като тоалетната хартия има по-дълъг
срок на годност от много хранителни стоки и е на видно място по пътеките в супермаркетите и е с големи размери, в условията на криза ние психологически сме
привлечени да я закупим.

Той казва: „Колкото по-големи са нещата, толкова по-важни смятаме, че са“.
„Ако имахме международен знак за паника, това би бил предупредителен знак с
ролка тоалетна хартия в средата.“
Катарина Витгенс, психолог по индивидуалното и груповото поведение, смята,
че мозъците ни са програмирани да внимават за заплаха и да търсят безопасност.
Този режим се засилва, когато опасността
е „нова и е извън нашия контрол“.
Витгенс каза, цитирана от „Булевард
България“, че хората надценяват рисковете от смърт от коронавирус.
„Много хора умират при автомобилни
катастрофи или битови произшествия, но
сутрин, преди да тръгнем за работа, не
изпадаме в паника“.
„Трудно е да убедим мозъка си с факти,
затова статистиката често не работи.“

ходене до тоалетна и зарази, въпреки че
това няма връзка с covid-19. Идеята, че
може да няма тоалетна хартия, ги кара да
се чувстват заплашени.
„Това е нелепо“, казва Ема Кели за „паническото купуване“.
„Наистина е интересно да видите как
хората трупат неща като тоалетна хартия… неща, които няма да ги изведат от
точка А до точка Б в ситуация на живот
или смърт - храната е това, от което биха
имали нужда“, каза тя.
„Ето защо е ясно, че хората всъщност
не са толкова загрижени за самия вирус, а
повече за това да се придържат към тези
удобства на цивилизования свят като например използването на тоалетната.“
Макар да е разбираемо, че хората се
чувстват загрижени за хигиената по време на самоизолация, количествата, които
те натрупват, са нерационални.
„Вие не реагирате на вируса, реагирате
на страха от това, което ще се случи, ако
всички хора изпаднат в паника и това създава паническото купуване, което подхранва целия цикъл“, каза тя и добавя: „И
това е проблем “.
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Смартфонът и COVID-19:
Няколко съвета за почистване
Телефонът може да ни зарази, затова трябва да го почистваме качествено
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

С

lubomir.mihailov@bg-voice.com

мартфонът ви също може да
се превърне в източник на
зараза с коронавирус. Ако го
докоснете със заразена ръка,
той може да носи часове наред болестта, дори и вие отдавна да сте
измили ръцете си.
Така че допълнителната защита е задължителна, ако искаме да сме сигурни,
че сме дезинфекцирали всичко, до което
се докосваме. AndroidPIT обяви няколко
практични съвета как да направим това
лесно.
Важно е да се уточни, че това са съвети, които само намаляват риска вируси да се задържат дълго време върху
смартфона. Те не са абсолютна гаранция,
че телефонът винаги ще е 100% чист от
микроби.

Какви продукти
да НЕ използваме
Има много градски легенди, които
обещават пълна чистота на телефона с
най-различни продукти. Например да се
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Снимка: Derek Poore/CNET

изчисти с Coca-Cola или белина, оцет и
др. Това може да е вярно за някои други предмети, но не и за смартфоните. Те
може да са твърде силни и да увредят защитното покритие на стъклото на дисплея или да са абразивни и да го надраскат.
Трябва да се избягва и сгъстеният въздух, защото може да увреди деликатната
електроника и да наблъска малките прашинки навътре. Кърпичките за почистване на дисплеи също не са добро решение конкретно за дезинфекциране.

Няколко лесни стъпки
Калъфът на телефона може да се почисти с топла вода и сапун (след като е
свален от телефона, разбира се) и да се
остави да изсъхне на въздух. Това е подходящо за пластмасовите и силиконовите калъфи. За този от кожа трябва да се
използват специални препарати за третиране на кожа.
Преди да започнем да чистим телефона си, е добре да проверим дали неговият производител не е дал указания в

упътването или на сайта си.
С памучен тампон може леко да се почистят портовете и говорителите на телефона. Добре е да се използва качествен
тампон, който няма да оставя власинки.
С мека четка за зъби може да се почисти USB-C портът с леки движения.
Кърпичките за почистване на очила са
идеални и за почистване на дисплея, особено в комбинация с подходящ препарат.
Така може да се третира и гърбът на устройството.
Трябва да се изчака телефонът и калъфът да са напълно сухи, преди да се съберат заедно отново.

И още няколко съвета:
n Мийте си ръцете, преди да пипнете
телефона. Или просто го пипайте по-малко.
n Опаковайте го в цял калъф, който
може да се мие.
n Чистете самия телефон. Според
„Епъл“ е безопасно екранът да се чисти
със 70% алкохол, стига влагата да не влиза в самото устройство. Но не ползвайте
хартиени салфетки, които могат да го надраскат.
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Предстоят ни
изпитания, ще се
загубят човешки
животи

ПРОФ.
ВЕНЦИСЛАВ
МУТАФЧИЙСКИ*

Въпросът днес е за физическото оцеляване на населението на Европа и на света. И то една особено чувствителна
и беззащитна част от населението, каквито са възрастните
хора, хората с хронични заболявания или с други придружаващи заболявания. Слава Богу, децата ни са пощадени, ние
сме особено чувствителни, българите, към нашите деца. Но
не по-малко чувствителни сме към нашите родители, към
нашите баби и дядовци и всички възрастни хора. Наложените мерки в последното денонощие като че ли не дават задоволителен резултат.
Ще споделя мои лични впечатления. Днес на централни
места в София животът като че ли продължаваше без никакви смущения. Може би това е добре, че нашата нация има
кураж. Но не бива в никакъв случай да бъдем лекомислени.
Към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история. Ние трябва да бъдем изключително отговорни към нас самите, към нашите близки, към
нашите възрастни родители, към нашите приятели, към нашите колеги. Впечатленията са, че изпаднахме в дребнотемие след обявяване на мерките, измести се фокусът на внимание в такива теми от рода на дали фризьорските салони
или магазините за пирони ще работят. Това показва, че найвероятно не сме узрели още, не знаем какво ни предстои.
Предстоят ни времена на изпитания, които не са само икономически. Ще се загубят човешки животи. И то на тези, които много обичаме. Тези, които са ни дали живота, тези, които
са ни отгледали, тези, които са треперели за нас, когато сме
били малки, и са ни гледали как израстваме пред очите им,
тези, които се гордеят с нашите успехи, ние не бива да ги разочароваме в нашето безхаберие.
С цялата отговорност стоя пред вас и ще предложа на Министерски съвет да приложи възможно най-твърдите мерки. Разбира се, не бива да се посяга върху това, без което не
можем – това са магазините за хранителни стоки и аптеките.
И, моля ви, не ме питайте за фризьорските салони, защото
това ще значи, че вие изобщо не сте разбрали за какво става въпрос.
Цял ден получавам обаждания – какво ще стане с фитнес
залата ми, какво ще стане с павильончето за банички... И аз
им отговарям – опитайте се да спасите вашите възрастни родители, опитайте се да спасите вашите баби и дядовци. Вашето магазинче ще оцелее, след като отмине тази буря, но
да си дадем шанс да отмине с по-малки загуби. Фокусът на
всичко, което се прави, и на мерките, които се взимат, е, че
трябва да намалим яростта на това, което идва към нас, да
снижим кривата, да може и здравната ни система да оцелее, да поеме всички нуждаещи се, да не се налага да правим тежки избори кой да живее и кой да умре, защото нямаме апарати. Да не правим тежките избори кой ще ни лекува.
Гледах покъртителни снимки, а предполагам и вие също, от
болниците в Италия, от болниците в Китай, където колегите
се намират на края на силите си, където се разболяват, където умират, грижейки се за своите пациенти, и със сигурност
не си задават въпроса дали фризьорският им салон работи.
Осъзнавам цялата си отговорност, след като казвам това,
което чухте.
Знаете ли колко трудно ми беше да изляза сега тук. Защото
знам какви въпроси ще възбудя и какви бури от емоции ще
има във всеки един от вас. Надявам се да съм ги предизвикал, защото по този начин вие няма да излезете навън утре.
Имаше един много интересен шарж с моята снимка - „Отиваме на купон“. „Не, не отивате“. Не е време за купон.
* Проф. Мутафчийски е председател на Националния оперативен
щаб за коронавируса в България, а изказването му е, преди да
поиска в страната да бъде затворено всичко без магазините за
хранителни стоки, аптеките и бензиностанциите.
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„Надали ще научим кой гад това го
свърши... Години наред сме гледали
холивудските продукции. Точно това са ни
го показвали. Навсякъде само вируси. И
все някой гад ги произвел и ги изпуснал, и
те изтекли, и след това цял свят страда.“

Премиерът Бойко Борисов коментира
ситуацията около коронавируса на
извънредно заседание в Министерски съвет

„Възмутен съм от тези, за които
свободата на изказа им е по-важен
от живота на съгражданите им.“

Бившият премиер Иван Костов
коментира критиките към
председателя на Националния
оперативен щаб ген.-майор проф.
д-р Венцислав Мутафчийски, който
бе наречен от мнозина „популист“
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„Това, че е обявено извънредно
положение, не означава, че се случва
нещо чак толкова извънредно.“

Вицепремиерът Томислав Дончев в
коментар на въведеното извънредно
положение заради коронавируса в България

„Купихме най-необходимото. Взехме
само 700 кила брашно, 32 кила
картофи, 460 кила захар, 80 бутилки
олио, 940 ролки тоалетна хартия,
двеста кила стафиди, 1400 пакета
макарони, 43 кръстати отвертки... и
един сапун.“

Сценаристът Иво Сиромахов
иронизира презапасяването с
продукти в профила си във Facebook

„Само този ден си ти спомни
колко отговорен беше ти. Само
8 дни вкъщи си стои и вирусът
ще отшуми. Само с дисциплина
усмивки пак ще има.“

Футболната звезда Христо
Стоичков се включи в призивите
за неразпространение на вируса с
пост в Instagram от САЩ
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Чове
срещу C
Няколко и
от зем
Заразата с коронавирус, която продължава да превзема все повече територии и да поражда страх в милиардите хора по земята, понякога
парадоксално става повод да открием красотата на живота.
Сред мрачното броене на
заразени и жертви и безрадостните прогнози за световна

Снимката на двама души
обиколи света и го трогна
Е

дно от доказателствата, че човешката природа е по-силна от коронавируса, дойде през последните дни
от Къркланд, щата Вашингтон. Даде го
възрастна двойка, чиято история обиколи и трогна света. Запечатана със снимка, фотографията на Дороти и Джийн
Кемпбъл без думи разказва за една любовна история, в която коронавирусът
поставя на изпитание чувствата на двама души.
Дороти е на 88-годишна възраст.
Джийн е на 89 години. Двамата са женени от 60 години. Живеят заедно в дом
за възрастни хора в Къркланд, когато се

оказва, че Джийн е заразен с коронавирус и трябва да бъде поставен под карантина.
А това означава само едно - че

двамата с Дороти трябва
да бъдат разделени
докато трае периодът на изолация.
Тя обаче не издържа на това и отива
пред прозореца на стаята на Джийн, защото иска да го види. Кадърът от тази
среща през стъклото обиколи света и
трогна потребителите в интернет.
Заедно с Дороти и Джийн е и техният
син, Чарли. Тримата говорят по телефо-

на и се гледат през прозореца.
Освен че снимката на възрастните се
превърна в новина за много медии в
САЩ, потребителите в социалните мрежи също не скриха емоциите, които кадърът на тази истинска вярност предизвиква.
„Дори коронавирусът не може да
спре истинската любов“, пише Лиса Шумакер в Туитър. А непрекъснатото й доказване, дори през прозореца на карантината, е добър начин Дороти и Джейн
да стоплят душите си. И не само те.
Към момента регистрираните случаи
на коронавирус в Щатите са над 1000.

Аплодисменти на
балкона: Българи
подкрепят медиците

Б

ългария също се готви за тежка
битка с коронавируса и българите решиха да дадат кураж на онези, които ще са на първа линия в нея. В
много градове в Родината хората започнаха да излизат на балконите си и точно
в 21 часа всяка вечер да ръкопляскат в
подкрепа на медицинските работници.
Акцията се организира в социалните
мрежи. Проявата на уважение към хората, които са на фронта на съпротивата
на коварния вирус, изразиха жителите
на София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Белица и др.
„Аз и моето семейство откликнахме и
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излязохме в 21 часа. Всички започнахме
да пляскаме - и комшии, и съседи отгоре, и отсреща блокът. Чувството е неописуемо!“, каза Ирена Янкова, която живее в комплекс „Сторгозия“:
„Подкрепяме медиците в България и
не само, както и хората, които работят
на първа линия и са близо до тези болни
хора. За мен това е голям риск - всеки
ден животът ти да е на косъм“.
В социалните мрежи потребители
апелират този жест към хората в бели
престилки да не спира.
Починът за аплодисменти към медиците започна в Китай. Последваха таки-

Пак в огнищет
Китайци пома
К

Снимкa: zapernik.com

ва прояви в Испания и Албания, където
милиони хора отдадоха почит към лекарите чрез ръкопляскане.

итайски лекари трогнаха света с решението си да отидат в новото огнище на коронавируса - Европа, за да помогнат срещу
разпространението на заразата. Китай вече обяви, че е овладял разпространието на COVID-19 и
там заразените и жертвите са в пъти по-малко,
отколкото в Европа.
Преди дни самолет Airbus A350 от Шанхай кацна в Рим, столицата на най-силно засегнатата от
заразата страна - Италия, с екип от 9 лекари на
борда - експерти по СOVID-19. Те донесоха със
себе си много необходими неща за борбата с ко-
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екът
COVID-19:
истории
мята
безизходица може да се открие и много светлина, доброта и надежда.
Ето няколко истории от различни точки на света, които могат да
ви накарат да се усмихнете, да
се просълзите, но не от мъка,
или да откриете поне малка доза оптимизъм във
всичко, което ни се
случва.

Италия към лекарите си:
Просто... благодарим!
Т

Подкрепа под карантина:
Серенада едни за други
В
дъхновяващи видеа със стотици
изпълнения на пеещи от балконите си хора в Италия наводниха социалните мрежи.
В момента страната преживява безпрецедентна криза.
Италия е най-пострадалата от коронавируса в света след Китай. Градчетата в северната част на Ботуша, откъдето пламна огнището на заразата, бяха
огласени от импровизирани серенади,
с които семействата под карантина показваха моралната си подкрепа един
към друг, пише The Guardian.

то на вируса: Б
агат на Европа
ронавируса: 1000 вентилатори, 100 000 маски,
20 000 защитни облекла, 50 000 теста.
Красивият жест на китайците, които прелетяха хиляди километри, просълзи не само италианците, но и много хора по света, предадоха информационните агенции.
Италия е страната в Европа с най-много жертви до този момент - над хиляда. Затова и всички
спортни прояви в страната бяха отменени, като
забраната е в сила до 3 април.
До този момент деветима футболисти от Серия А са с положителни тестове за СOVID 19.
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ившите национали по футбол
Мартин Петров, Стилиян Петров
и Димитър Бербанов се включиха
по различен начин в призивите за справяне с пандемията от коронавирус.
Мартин Петров публикува забавно
клипче с руло
тоалетна хартия. Той жонглира с него в хола
пред камината,
като преди това
старателно намазва ръцете си
с дезинфектант.
Така той си
направи шега с
хората, които се
презапасяват с
тоалетна хартия

60 милиона граждани са в импровизиран домашен арест, след като в Италия
бе обявено извънредно положение и
всеобща карантина заради епидемията.
Премиерът Джузепе Конте посъветва
хората да пътуват само по спешност –
до работа, за снабдяване с хранителни
продукти или при здравословен проблем.
Частният бизнес е призован да изпрати служителите си вкъщи, а авиокомпании като Wiz Air отмениха полетите си
до Италия. Изключителните мерки за
сигурност остават в сила до 3 април.

ревожните вести от Италия
стават все повече, броят на
заразените с коронавирус
расте, те са вече хиляди, а над 300
души умират от заразата всеки ден.
Вече никой в страната не смята, че
COVID-19 е безопасен и че животът
може да продължи постарому.
На този фон италианците отдадоха заслуженото на лекарите, като
масово разпространяват в социалните мрежи снимки на заспали
от преумора медицински сестри,
лаборанти и санитари. А надписът
към тях е: „Просто... благодарим!“.
Широка популярност придоби
и постът на Алесия Бонари, медицинска сестра в Тоскана. Тя публикува своя снимка в Инстаграм, която се обсъжда от хиляди в Италия.
Снимката показва лицето на Алесия след

безкрайните смени
без никаква почивка
„Физически съм преуморена, защото предпазните мерки са несигурни, защитното облекло те кара
да се потиш непрекъснато. След
като го облечеш, не можеш да отидеш до банята и дори да пиеш вода
по шест часа. Умората е и психологическа, както при мен, така и при
всички мои колеги, които от седмици са в същото състояние. Но това
няма да ни попречи да вършим работата си, както винаги. Ще продължа да се грижа за пациентите
си, защото съм горда и влюбена в
работата си!“, пише Алесия Бонари.
„Това, което призовавам всеки,
който чете този пост, е да не осуетяваме усилията, които полагаме
в момента. Нека бъдем безкористни, да останем вкъщи и по този начин да защитим по-крехките. Ние,
младите, не сме имунизирани срещу коронавируса, ние също можем
да се разболеем, или по-лошо. Но
аз не мога да си позволя лукса да
се върна под карантина. Трябва да
отида на работа и да изпълня своята част. А ти трябва да свършиш
твоята. Моля те“.

Бербатов и компания жонглират
с тоалетна хартия
в последните дни след избухването на
пандемията от COVID-19.
Петров предизвика свои приятели,
сред които Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Валентин Илиев и други да
покажат умения с хартия и някои се отзоваха. Cтeнли изпoлзвa прoфилa cи
в „Туитър“, зa дa нacърчи хoрaтa към
cпaзвaнe нa прeпoръкитe c цeл cтoпирaнe нa рaзпрocтрaнeниeтo нa cмъртoнocнaтa зaрaзa.
„Миcлeтe зa тeзи, кoитo ca в нaйгoлям риcк, миcлeтe зa нaй-бeззaщит-

нитe. Мoля, cпaзвaйтe диcтaнция и ce
изoлирaйтe. Вcички
cмe зaeднo в тaзи
кризa и caмo зaeднo
мoжeм дa излeзe oт
нeя“, нaпиca Cтeнли.
„Така и така няма
какво друго да се
прави, нали? Надявам се да си доволен“, отговори му Димитър, който също
опита и показа резултата.

32 - 33

BG VOICE

в цифри

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

21

процента помалка е вероятността
да страдате
от сърдечносъдово
заболяване, ако ходите на работа с
велосипед, установиха изследователи от университета на Глазгоу.
С 11 на сто намалява рискът от рак, става
ясно от проучването,
направено сред 230 000
души.

87.237
млн. долара е получила безвъзмездно България от САЩ като военна помощ за две години. Това стана ясно от
думите на военния министър Красимир
Каракачанов пред Народното събрание. От 2008 до 2019 година сумата е
126 млн. долара.

24,4°

по Целзий бяха
пе
измерени в петък в Силистра.
Необичайно
високата те
температура бе отбелязана като
температурен рекорд за 13 март
в града. Най-високата температура на тази дата
досега е била измерена през 2001
година - 23.6 градуса.

34

1200

долара бе цената, на
която галерия в Северна Каролина продаде картина на Салвадор Дали, открита
случайно сред вехтории от сътрудничка
на магазин за нови и
използвани вещи. Акварелът се оказал с
подпис на твореца по
мотиви на „Божествена
комедия“ от Данте.
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ЯСЕН ДАРАКОВ

Н

yasen@bg-voice.com

агла кражба в българския
ресторант „Балканика“ в чикагското предградие Дес
Плейнс. Само ден преди да
влязат строгите мерки на
властите, които затвориха заведенията за
посетители, крадец е разбил дарителска
касичка във фоайето на ресторанта.
Охранителната камера показва как
неизвестен мъж е влязъл в заведението около 10:40 сутринта в понеделник.
Мъжът се върти около входа и оглежда
барплота, където е дарителската касичка. Влизаща жена обаче прекъсва плановете му. Няколко минути по-късно обаче
мъжът отново се приближава до касичката и я разбива, като взима само по-едрите банкноти. Той остава еднодоларовите
в касичката. След което необезпокоявано
излиза.
Това се случва посред бял ден, докато
заведението работи с клиенти. Но никой
не е усетил кражбата.
Не е ясно каква точно сума е открадната. Но от няколко седмици в ресторанта
е сложена дарителска касичка за малката Нели от Велико Търново. 2-годишното
момиченце вече е претърпяло няколко
операции. Предстои й още една и хими-
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Нагла кражба в ресторант
„Балканика“ – разбиха
дарителска касичка

отерапия в болницата „Anadolu Medical
Center“, Истанбул, Турция.
Необходимата сума за операция и химиотерапия е в размер на 100 000 евро,
която е непосилна за семейството й.
Всеки, който има желание да дари сред-

ства, може да го направи по банков път
BG25UNCR70001523587059
BIC код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
Титуляр на сметката:
Нелис Заимова Кедова

В социалните мрежи нейни близки са
направили страница, на която се провежда търг. Там хората качват снимка на тяхна вещ, а търгът се печели от този, който е
предложил най-висока цена и превежда
цялата сума по сметката.

Видеото с кражбата може да видите на
нашия сайт www.BG-VOICE.com
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Спипаха българин на яхта
с 5 тона дрога край Алжир
Красимир Лузев и групата му попаднали в буря в открито море и трябвало да бъдат спасени

Б

ългарин е бил спипан на яхта
с наркотици в открито море
край Алжир. До задържането му се е стигнало, след като
трафикантите попаднали в
буря и се наложило да бъдат спасени
с хеликоптер от местните власти. Така
спасителната операция на военноморските сили се натъкнала на солидно количество наркотици – 5,3 тона. Това е
една от най-внушителните пратки, залавяни в Средиземно море.
Българинът, оказал се на бедстващата
в морето наркояхта, е Красимир Лузев,
познат като Красьо Цопа. Той е човек на
варненския кримигерой Иво Иванов-Гела, пише „България днес”. Историята на
злополучните наркомореплаватели е
сред водещите теми на медиите в Африка.
Те разказват, че бреговата охрана получила сигнал за закъсала лодка, която
се разпада заради бурния вятър в териториалните води на Алжир на 15 морски мили северно от Оран. Това е платноходка, плаваща под германски флаг,
която прилича на лодка за развлечения,
съобщава полицията. На място са изпратени хеликоптер, няколко лодки на армията за ескорт, както и моторна лодка.
Хеликоптерът спуска спасителни жилетки, с които изтегля Красьо Цопа и друг
негов наркопартньор от палубата. След
като спасяват екипажа и издърпват плавателното средство на брега, полицаи
попадат на впечатляваща находка. Наркотиците са скрити под пластмаса на дъното на трюма на лодката.
„Двама души от екипажа - българин и
холандец - са спасени“, съобщават властите по алжирската национална телевизия. Те показват

огромното количество
дрога
открито на борда. Полицията отчита, че
вятърът е издухал лодката в алжирски
води, което е помогнало да се пресече
нелегалният наркотрафик по море, който обикновено е между Мароко и Испания.
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Снимки „България днес“

Красьо Цопа избягал от
България през есента
Красимир Лузев е напуснал страната през септември миналата година, сочат справките на МВР. След като Цопа
не се появява на заседанията по делото, съдиите веднага му изменят мярката в задържане под стража. Освен това
изискват всякакви проверки от мобилни оператори за местонахождението
на кримигероя. Справка установява, че
той не се намира по родните арести и
затвори. Така накрая Гранична полиция
потвърждава, че Лузев е избягал от Родината малко преди да бъде заловен.
Новият арест на Красьо Цопа отлага с месеци делото срещу него, което се
води в спецсъда в България. Той е погнат като част от група за наркоразпространение, бой над непослушни дилъри, рекет над бизнесмени и убийства.
Начело на престъпната група според
прокуратурата са Иво Гела и Валентин
Христов - Вальо Бандита, срещу които
делото се гледа задочно, защото не са
открити първоначално при акцията и се

Иво Гела е сочен за дясната ръка на
покойния бос на ВИС Жоро Илиев в морската столица. Бившият плейбой Ники
Шванца известно време имал връзка с вдовицата на Главния. Срещу Гела,
Шванца и останалите от групата проговарят 32-ма свидетели и един анонимен.
Основният коз на обвинението е Атанас
Радев-Ластика, който

почина мистериозно

издирват. По-късно става ясно, че полицаите изобщо не са си правили труда да
търсят боса в дома му или по арестите
или поне не са приложили протоколите
от издирването по делото.
На подсъдимата скамейка са още известният варненец Николай ИвановШванца, Добрин Димитров-Боксьора,
Красимир Бояджиев, Юлиян КръстевГлавичката, Гриша Динков, Михаил Трайков и Красимир Лузев.

след като дава показания. Ластика е
бивш съдружник на Гела и приятел на
сестра му.
Пред разследващите важният свидетел разказва за убийство на издирван от
Интерпол, за отвличане на корабен магнат, за взривове, дрога и пране на пари.
След смъртта на Радев юристи коментират, че показанията му от досъдебното
производство могат да бъдат приобщени по делото. Проблем за доказване на
обвинението ще е, ако те не се подкрепят от други улики. А срещу Гела, Шванца и сие такива липсват. Според обвинението те са действали между 2001 и
2010 г., когато спрямо тях не са прилагани СРС. По това време не е имало и претърсвания, не е открит и грам наркотик.
Затова клиентите на Темида очакват скоро да бъдат оправдани.
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От Бяла Слатина до Атланта:
Лора Асенова на „Мис Вселена“
Българката печели първо място сред европейските страни за най-оригинален костюм
ДИМИТРИНА ИВАНОВА

О

dimitrina@bg-voice.com

ще една българска красавица покори сърцата на
много американци и не остави безучастни журито и
публиката на един от найпрестижните конкурси за красота в света „Мис Вселена“. Този път надпреварата
по грация и изисканост се проведе в Атланта.
И макар и победителка да стана 26-годишната красавица от ЮАР Зозибини
Тунзи, нашето момиче успя да спечели
сърцата на всички, като дефилира с национален костюм, посветен на българската маслодайна роза, който е дело на
асеновградския дизайнер Стоян Радичев.
25-годишната Лора Асенова, която е
родом от Бяла Слатина, разказа на света за красотата на нашата страна, както
и за традиционната баница и киселото
мляко. Лора показа на американците и
стъпките на ръченица и така остави следа с впечатлението си.
„Участието ми в този конкурс

беше истинска приказка
Изключителна организация и внимание към детайла. Неспирни комплименти към всички участнички, множество благотворителни дейности,
посещения на значими места за Атланта
и много забавления“, споделя Лора пред
Trafficnews.
Тя разказа, че при пристигането си в
САЩ, на входа на летището, имало огромна тълпа от фенове, които чакали всяко едно момиче и тръпнели да се снимат
с тях. „Направихме си множество снимки
и едва се придвижихме до организира-
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ния ни транспорт, съпровождани от охрана“, спомня си българката и признава,
че усещането наистина е било звездно.
След пристигането и настаняването
следвал ден с благотворителни прояви.
Момичетата посетили организацията
Meels on wheels, чиято основна дейност
е подкрепата на хора в неравностойно
положение, нямащи възможност сами
да си набавят храна.
„Те приготвят ястия и ги доставят до
домовете им. Изграждат и общности за
подкрепа, извършват ремонтни дейности, продават различни стоки за набиране на средства и не на последно място
имат храна и за животните. Показаха ни
къде се извършва целият процес, разказаха ни повече за него, извършихме
няколко доставки и украсихме част от
кутиите за доставка с лично послание“,
спомня си още Лора.
Всъщност дните на участничките в
конкурса били доста напрегнати.

Снимки: Facebook

Налагало се да стават
в 4 часа сутринта
и да се приготвят с прическа и грим за
целия ден, който приключвал в полунощ. „Интензивни репетиции с изключителната Лу Сиера и останалата част
от екипа на „Мис Вселена“. Но всяка безсънна нощ си струваше, защото шоуто, което сътворихме на финала, беше
единствено по рода си. Емоцията, коя-

то изпитах, докато бях на тази сцена, да
се срещна със Стийв Харви, Ели Брук и
много други звезди, е незабравима“,
спомня си още българката.
Важна част от конкурса била тази, в
която участничките разказвали за своите държави и за техните особености.
Лора описала красотата на нашата страна, разказала за някои традиционни ястия като баницата, за киселото мляко, за
маслодайната ни роза. Показала им и
народните ни танци и част от тях научила как се играе ръченица. „Изключително много се забавлявахме“,.
А националният й костюм силно впечатлил публиката, организаторите и
всички момичета. „Представляваше ефирна розова рокля с множество цветя
по нея. Имах специално украшение за
глава, а изненадата ми за всички бяха
малки розички, които разпръснах по
време на своето представяне. За първи път бяхме класирани на първо място
сред европейските страни за най-оригинален костюм и представяне от публиката. Представих и две вечерни рокли,
едната на preliminary show-то, а другата на финала, която също беше дело на
Стоян Радичев. Рreliminary show-то е шоуто преди финала, когато се избират и
момичетата, попадащи в топ 20. За първи път след шоуто

България беше в множество
фенски класации
което за мен е истинско постижение“,
обясни българката.
В Атланта Лора създала множество
приятелства и било трудно да се раздели с голяма част от момичетата. „Сигурна съм, че ще запазим топлите си отношения и с удоволствие ще си гостуваме“,
убедена е българката.
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Юлиан, който пробива успешно
и от двете страни на Океана
Продуцентският дебют на актьора Юлиан Костов „The Dare“ спечели

„Наградата на публиката“ на фестивала „Popcorn Frights“ в Маями

на английски. „Седмици наред работихме с нея и се постарах много да звуча
адекватно, защото за мен изпипването
на детайлите е от изключително значение. А тя остана горда от резултата. По
време на снимки от време на време идваше и ми казваше: „Звучиш като българин на това изречение, промени този и
този звук“, разказва актьорът.
За разлика от доста негови проекти,
в този не се бие и стреля с добрите (или
лошите - въпрос на гледна точка). Основното му занимание е да крещи застрашително и

БОРЯНА АНТИМОВА

С

boryana@bg-voice.com

илата на българския дух...
Много хора са се опитвали
да разгадаят откъде идва. Но
е факт, че където и да сме по
света, успяваме. Стига да искаме, разбира се. И стига да си вярваме.
„И сега ще успеем“, казва Юли. Разговаря весело и спокойно от скования от паника Лондон. Току-що се е върнал от сет.
„Сега се снимам като италианец в един
британски ситком“, казва актьорът.
Британците продължават да „дърпат“
назад най-успелия български актьор на
Острова, макар че от октомври 2018 г. се
е пренесъл в Ел Ей. А Юлиан Костов не се
уморява да прекосява Океана и да поддържа топла връзка с Лондон, където е
високо оценен от филмовата гилдия. „Откакто съм се установил в Ел Ей, за година
и половина ми се събират само 7 месеца живот в Щатите. Непрекъснато съм на
снимки в Европа

да се целува с героинята
на Емилия Шуле

Photo DianaKing

и за американски,
и за британски продукции
сподели през смях актьорът пред BG
VOICE. Използва принудителната пауза,
за да пише своите сценарии, пълен е с
идеи и не се „панира“ от кризата.
След като приключи успешно участието си в известния сериал „Berlin Station“,
Юли участва отново във „висока топка“
продукция - сериала „Treadstone“. Той
следва митологията на романите и филмите за Джейсън Борн, и по-конкретно
програмата „Тредстоун“. По нея се създават агенти спящи клетки, които живеят
нормалните си животи, неподозирайки,
че са шпиони и машини за убиване. „Това
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„The Dare“, продуцентският дебют на Юлиан Костов с успех върви в Щатите.

е една от любимите ми филмови поредици и бях много щастлив, че се включих.
Беше много интересен проект, не само
заради невероятната актриса, с която си
партнирах, а и защото всичките ми сцени
бяха на „руский“ език, а трябваше да нау-

ча доста реплики“, казва актьорът.
Обяснява, че както за „Централа Берлин“, така и от тази продукция отново са
му пратили учителка по руски, с която
„тренира“ руски диалекти, а самият той
от години отработва различни диалекти

една от най-големите звезди в Германия.
„Тредстоун“ следва две времеви линии и неговият герой Юрий Леньов
участва и в двете, като в настоящето се
превъплъщава в страхотния, по неговите думи, грузински актьор Мераб Нинидз (МакМафия), а той играе героя през
1973-та. „Аз започнах снимки пръв, така
че Мераб трябваше да усвои моето поведение“, смее се Юли. В Щатите сериалът може да бъде гледан по „PRIME VIDEO“
(“AMAZON“) или в сайта на „USA network“.
„Ако обичате екшън трилъри, възползвайте се от карантината, за да избягате
от проблемите си в стил Джейсън Борн“,
казва Юлиан.
В момента се намира в Лондон, тъй
като наскоро е завършил снимките по
сериала на „Netflix“ - „Shadow and Bone“,
базиран на едноименните бестселър романи за „Гриша“ вселената на Лий Бардуго. Снимали са в Унгария от септември
допреди няколко седмици. Проектът е
от изключително висок ранг, от продуцентите на „Stranger Things“. Сценарист е
Ерик Хайсерър, номиниран за „Оскар“ за
най-добър адаптиран сценарий за лентата „Arrival“ (2016). Както холивудското списание „Deadline“ наскоро съобщава - ролята на българския красавец e на
Федьор Камински - високопоставен „Гри-
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Юлиан Костов с Емилия Шуле в „Тредстоун“.

ша“ офицер, „сърцеразбивач“ във Втората Армия на кралство Равка. Повече
няма право да коментира на този етап.
И на продуцентския фронт нещата му
се развиват прекрасно. Филмът му „The
Dare“ вече се разпространява в САЩ и
може да бъде закупен или нает в Itunes
(link - apple.co/32fSWox).
Хорърът е сниман в България в „Ню
Бояна Студиос“ с американски, австралийски, английски, немски и български
актьори и печели „Наградата на публиката“ на фестивала „Popcorn Frights“ в Маями. Критиците в Щатите го определят
като „Оne of the most suspensful, original
movies of the year“ (“един от най-смразяващите, оригинални филми на годината“.
„Ако си падате по хоръри като „Saw“ или
психотрилъри, гледайте „The Dare“! Ще
ви размаже от кеф! И

моля читателите на BG
VOICE, които го гледат

нингам от „Игра на тронове“ и Саша Лус
„Анна“. Снимките обаче са отложени за
пролетта, а при Юлиан празно няма. В
освободения график той се включва в
снимките на британския ситком „Back“
по „Channel 4“. Играе италианец, с което
отново доказва, че е един широкоспектърен актьор. В главните роли са известните британски комици Дейвид Мичъл и
Робърт Уеб от „Peepshow“.
„Естествено, както винаги, това звучи
прекрасно, но голяма част от тази година и половина мина нелеко, в търсене на
следващ проект - споделя Юлиан. - Направих и голяма финансова реинвестиция в кариерата ми - освен смяната на
континента, държавата и града - актинг
класове, нови снимки с фотограф, препоръчан от мениджъра ми в Щатите, пътувания в последния момент Ел Ей - Лондон за проби, като на два пъти стигнах
до „финалната права“. За двата проекта
стигнах до последната двойка за ролята,
избраха другия актьор, но нищо...“ Казва,
че за последната година е имал

Могат ли българи да пробиват в Холивуд? По този въпрос Юлиан Костов
си остава един от най-големите оптимисти. Посочва за пример Христо Живков,
който с успех се снима в главна роля в
грандиозната продукция на Мел Гибсън
„Страстите Христови“. От миналата година Костов е създал мениджмънт компания, работеща тясно с малък брой клиенти, а тази година отваря и агенция за
български актьори. Целта и на двете
компании е да се осигурят възможности, кастинги и know-how за увеличаване
на шансовете на клиентите им за пробив
в чужбина. А клиентите са преди всичко талантливи и амбицирани български
актьори, които търсят
реализация в Холивуд
и на Острова.
Казва, че създаването на инфраструктурата ще отнеме време, защото има пречки
и в България. Начинът,
по който работят театрите в България, е
различен. Театърът в
Америка и Англия не
е репертоарен както при нас, което означава, че представлението се играе от
1 до 6 месеца или година почти всеки ден.
След това актьорите вече са приключили тази роля, вероятно завинаги, и са свободни да правят
друга пиеса, филм или сериал. А в България, ако един актьор иска да играе в театър, трябва да остане там 5-10 години,

като играе 3-4 пиеси по едно-две представления, разпръснати през месеца. „От
това се създава проблем със заетостта,
защото никоя чужда продукция няма да
се съобразява с хаотичния график на театрите ни, нито шефовете комуняги имат
изгода да си пускат актьорите и така

шансовете им за пробив
през годините са
смачквани
и отвътре“, коментира актьорът.
„Време е да покажем на света, че можем да играем не по-зле от американците, англичаните и другите европейски народи, а напротив - имаме нещо
различно и интересно,
което масовата публика не е виждала досега - споделя Юлиан. Сега не мога да издам
една пикантна тайна,
но много скоро дългогодишните ми предсказания ще се сбъднат. Но сега трябва
да се фокусираме да
преживеем пандемията с минимални човешки загуби. Да бъдем
отговорни за здравето на всички околни
и да опазим възрастните. Както каза генерал-майор Мутафчийски, „сега не е време за купон“! Аз лично
не скучая, използвам паузата, за да пиша
собствените си проекти. Пожелавам
здраво тяло и ум на всички читатели на
BG VOICE в идните нелеки времена.“

да напишат ревю и да го оценят, както
смятат в itunes, imdb, rotten toamtoes и
т.н.“ Ще го оценим, разбира се. Защото е
над 120 кастинга
продукция на един талантлив и суперуи е спечелил 5
спешен българин.
„Идеята беше да се установя в Ел Ей, а което се води добър процент успеваеето на, зациклих в Европа и Лондон и не мост, макар да не се усеща така в месемога да се прибера от ангажименти“, ус- ците на несигурност! „Мотивацията обамихнато казва Юли. За последната годи- че не трябва да пада, просто трябва да се
на се е снимал в 4 сериала и 2 филма. Ро- действа систематично и градивно“, казва
лите са все различни и интересни, както актьорът.
Сега индустрияи жанровете. Играл
е полски бизнеста в Холивуд, както
и светът, е в панимен в криминалния
ка и е в пауза поне
сериал „Wild Bill“ по
две седмици. ВсичITV с Роб Лоу. После
ки големи продукруски майор от КГБ
ции са в почивка,
в „Тредстоун“, след
дори „Батман“ е
това българин в къспрял снимки. Посометражния филм
малките проекти
на BFI (“Британския
обаче засега проФилмов Институт“)
дължават в Англия
- „Going Country“,
и той е снимал на
който скоро ще засет „Back“ вчера,
почне
фестивалвторник, защото в
ния си тур. После
Англия ситуацията
идва поканата за
е „business as usual“
„Shadow and Bone“,
(“бизнес
както
където Юлиан сам
обикновено“). През
си измисля акцент,
следващите няколкойто да пасва на
фантастичния свят,
ко седмици кастинв който тези герои Сериалът на „Netflix“ - „Shadow and Bone“, базиран
гите ще намалеят
на едноименните бестселър романи на Лий
живеят. „Неформал- Бардуго, с участието на Юлиан Костов.
и ще продължат от
вкъщи. Прочел е,
но го наричам „евче Том Ханкс и съпругата му са заразени,
ропейски фентъзи акцент“, казва Юли.
После е избран да се превъплъти в но като цяло избягва новините. Гледа вибелгийски селянин през Втората све- деа и чете какво казват учените, а не потовна война, в партньорство с Лиам Къ- литиците и таблоидите.

18 - 24 март 2020 г.
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Вървят през пустинята евреин и арменец. Евреинът носи на рамо торба с
жълтици, а арменецът - торба сливи.
Евреинът ожаднява и казва на арменеца:
- Хайде да направим пазар!
Арменецът се съгласил.
Евреинът пита:
- Колко искаш за сливите?
- Торба злато.
- Скъпичко ги даваш.
- Ами... поразходи се, огледай...







Анличанин, французин и българин
хвалят жените си.
Англичанинът:
- Когато моята лейди язди коня си,
краката й стигат до земята. Не защото
язди пони - въпрос на дълги крака!
Французинът:
- Когато се разхождам с моята мадам, я прегръщам през кръста и със
същата ръка оправям токата на колана си. Не защото ръката ми е дълга въпрос на талия!
Българинът:
- Когато сутрин тръгна на работа,
плясвам моята Мара по задника. Като
се върна от работа, той още се тресе.
Не защото Мара е с голям задник - въпрос на работно време!







В България назрява демографска
криза – броят на тези, които крадат,
се увеличава, а броят на тези, от които може да се краде, катастрофално
намалява!







- Здравейте, искам да се запиша на
фитнес.
- Новогодишно обещание ли?
- Да!
- Заповядайте, имаме еднодневни
курсове с 4 селфита!







- Ало! Водоснабдяването ли сте?
- Да.
- Защо и от двата крана в банята ми
тече вода?
- В смисъл?
- Ами – от червения – топла, от синия – студена!
- И какъв е проблемът?
- Ами, като си гледам сметката, от
червения би трябвало да тече червено „Джони“, а от синия – финландска
водка...







Участник в предаването „Минута
е много.” Пада му се въпрос „Какво е
празно пространство?”
Той отговаря:
- В главата ми е, но не мога да се
сетя...







Двама затворници си говорят и единият пита:
- Как попадна тук?
- Случайно, синът ми написал за домашно на тема „С какво се занимава
баща ми”.







В магазина:
- Нямам да ви върна, вземете две
дъвки с Мики Маус!
- Да не съм дете, с терминатора ми
дайте!







Креативна реклама:
“Да бъдеш или да не бъдеш? Този въпрос си задава млад западноевропей-
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ски принц, държащ череп в тъмно гробище. А какво му е отговорил черепът,
ще разберете, ако си купите книгата на
У. Шекспир “Хамлет.”







- Да се чуди човек дали да отвори
линкове от типа „20 неща, които трябва да си направил, преди да умреш”.
Ами ако вече съм ги направил?!







- За да убия микробите във водата, я замразявам на малки кубчета и я
дезинфекцирам с финландски спирт
40%... много е безопасно...







В магазин за бельо:
- Може ли да пробвам този сутиен на
витрината?
- Е, как на витрината?!... Та ние имаме пробна...







Първи дни от отпуската - това е времето, когато си изключил всички аларми и спокойно ставаш и без тях. В 6 сутринта.







Карайте през просото! А пък, ако
сгазите лука - обирайте си крушите!







Въпрос към Радио Ереван:
- Кои неща са най-правилно разпределени между хората?
- Парите и умът. Парите на никого не
стигат, а умът на всички е в излишък!







Учените открили лек, с който може
да живеем до 200 години, обаче... пенсионната възраст се вдига на 165 г.







Получих sms от мобилния оператор:
- „Общувайте три пъти повече с приятелите си”. Не мога - или черният ми
дроб няма да издържи, или ще ме изгонят от вкъщи.







Телефонът в туристическа агенция
звъни:
- Добър ден, за Египет продавате ли
билети?
- Разбира се.
- А за кои курорти?

- Хургада, Шарм-ал-шейх,
Таба, Нувейба...
- Точно така, Нувейба става!
- Кога се каните да летите?
- Да летя ли? Не бе, решавам кръстословица...







- Значи няма да ходиш в
Париж тази година?
- Ооо, не, в Лондон няма
да ходя тази година... В Париж не ходих миналата.







Продавач на лотарийни
билети:
- Купете си билети, моля! Можете да
спечелите милион!
- Оставете ме на мира! Нищо не искам да печеля!
- Имаме и такива билети!







Вчера бях на врачка. Предсказа ми,
че ще живея в Лондон. Всъщност тя го
нарече „много мъгляво бъдеще“...







Брокер обяснява същността на борсовата игра:
- Представете си, че купувате чифт
зайци. След месец те стават шест. Когато броят им нарасне на дванадесет,
вие купувате по-голяма клетка. След
десетина месеца вече разполагате с
неколкостотин зайци и купувате нови
клетки. Обаче изведнъж става наводнение и всичките ви зайци се издавят.
Тогава вие денонощно започвате да се
тормозите от мисълта: „Защо аз, глупакът, още в началото не си купих шарани!“







Разговор:
- Не ти ли пречи, че си левичар?
- Не! Всеки човек си е особен. Ти например с коя ръка си бъркаш кафето?
- С дясната.
- Виждаш ли, а нормалните хора използват лъжичка...







Собственикът на заведение към
бармана:
- Днес приготви повечко от един
специален коктейл: 50 мл водка на 150
литра вода.
- Шефе, парти на лудите ли ще има?
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Казах на приятелите си, че имам наченки на склероза. Изведнъж всички
започнаха да ми искат пари назаем...







Тази сутрин, докато подскачах от
студ на спирката, спря някакъв автобус с ансамбъл по народни танци и ми
предложиха работа.







След свиждане с мъжа си затворник,
една жена отива при директора на затвора и го моли:
- Господин директор, не можете ли
да преместите мъжа ми на по-лека работа?
- Госпожо, каква по-лека работа от
това да лепи пликчета?
- Да, но това е през деня... а нощем,
казва, копаели някакъв тунел...







Питат бизнесмен в интервю:
- Как сте станал милиардер?
- Станах милиардер благодарение
на жена си.
- Как така, пояснете, моля!
- Интересно ми беше на кой етап ще
престане да се оплаква от липсата на
пари.







- Таман се научиш да си държиш езика зад зъбите, а те вече изпопадали...







- Гледам се днес в огледалото. Божеее, каква красота! Качвам се на кантара... Божее, и толкова много!







- Ало. Обаждаме се от ДАНС.
- Знам.
- Как така?
- Ами, звъните на телефон без сим
карта и без батерия.







- Купих си ъглов диван и ми казаха,
че събирал 6 човека без проблеми!
Сега се чудя къде да намеря 6 човека
без проблеми...







- Колко тежиш?
- Амии, с очила, 86 килограма.
- А без очила?
- Ее, без очила не мога да видя...







Липсата на любим човек се усеща
най-силно, когато навън вали сняг, а
трябва да идеш до магазина...







- Имате ли възможност да спестявате пари?
- Имам възможност. Пари нямам...

18 - 24 март 2020 г.
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Астрологична прогноза
18 - 24 март 2020 г.

ОВЕН
Ще сте силно ангажирани с имиджа си, както и с
начина, по който
ви виждат другите.
Може да решите да
промените косата
или визията си или
пък да си купите нова, правеща впечатление придобивка. Добре е да внимавате да
не се изхвърляте, за да не съкратите драстично бюджета си. Някои от вас ще бъдат
оценени за възможностите и компетенцията си. Много е вероятно да изпъкнете сред
останалите и да получите интересни предложения, както в личен, така и в професионален план.

ТЕЛЕЦ
Периодът се очаква да е пълен
с възможности и
предложения. Много е вероятно да
срещнете човек,
който силно да ви
развълнува и да
разнообрази любовния ви живот. В професионално отношение са вероятни спорове
с колеги, от които по всяка вероятност ще
излезете морални победители, но които
доста ще ви напрегнат и натоварят. Поради
тази причина е добре да се постараете да
не обръщате внимание на неразбирателствата и да се фокусирате върху своите задачи. Отделете си време за релакс.

БЛИЗНАЦИ
Много е вероятно
да ви се наложи да
отстоявате и защитавате позициите си
пред най-близките
си хора или любимия човек. Важно
е да не избухвате
и да запазвате самообладание, защото по
този начин по-лесно ще стигате до околните и ще имате шанса да се изясните с тях.
В кариерата ще имате шанса да успеете
да постигнете значителен напредък и да
предприемете нови, значителни стъпки по
стълбицата на успеха и просперитета. Внимавайте с резките движения и се пазете от
инциденти.

РАК
Ще успеете да направите голямо впечатление на заобикалящите
и да събудите тяхната
възхита и одобрение.
Където и да решите
да влагате енергията
и старанието си, ще
имате успех и ще сте доволни от резултатите.
В любовта нещата ще ви се случват с лекота
и обектът на вашата страст ще ви разбира и
без думи и ще се настройва на вашите вълни.
След петък е много вероятно да сте ангажирани с членове на вашето семейство или с
разпределяне на общо имущество, доходи
или наследства.
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ЛЪВ
Не е изключено да се
чувствате неразбрани и недооценени от
близък до вас човек.
Добре е обаче да не
прибързвате с конфронтацията, защото е много вероятно проблемът да е временен и нещата да се
уравновесят с времето. Ще се появят благоприятни условия за кариерно израстване. В
професионално отношение е възможно да
ви се наложи да учите нови неща и да усвоявате нови знания.

ДЕВА
Ще се занимавате
предимно с любимия
човек и ще задълбочавате отношенията си. След четвъртък ще се фокусирате
върху професионалните си ангажименти
и не е изключено да приключите с проект,
който от известно време подготвяте. Във
финансовата област трябва да се ориентирате към изпълнението на вече договорените дейности и към решаване на текущи
въпроси.

ВЕЗНИ
Периодът ще ви
предложи ново запознанство, което
не е изключено да
се превърне в красива любовна история с потенциал за
развитие и задълбочаване. След четвъртък са възможни неочаквани събития покрай работата ви. Не
е изключено да получите повишение, нов
проект или да имате нов шеф или подчинен.
Вече сте познати като отговорни и високоспециализирани професионалисти

СКОРПИОН
Възможно да поемете задачите на някой
друг в службата. Внимавайте да не се претоварите много и не
се сърдете на околните, ако не ви оценят
подобаващо. Поради
голямата ви социална активност не са изключени здравословни неразположения,
които след нужната почивка ще отшумят.
Прекарайте по възможност повече време на
чист въздух и слънце. Ще ви бъде от полза и
дихателната гимнастика.

СТРЕЛЕЦ
Не са изключени
конфликти в семейството, които ще ви
се наложи да потушавате без излишно
хабене на нерви. Финансово може да не
се чувствате стабилни и да имате желание да изхарчите повече
пари, отколкото сте изкарали. При всички
случаи е добре да не прибягвате до кредити или заеми. Също така се очакват проблеми при функционирането на пикочо-половата система, бъдете внимателни. На фона
на повишената ви раздразнителност, е възможно да обострят хроничните заболявания на стомаха.

КОЗИРОГ
Много е вероятно
да сте привлечени от някой от обкръжението ви и да
търсите близостта
му. Старайте се да
сте романтични, но
ненатрапчиви. Ако
сте определили за себе си главната цел на
близкото бъдеще, то трябва да се движите
строго в това направление, без да се разсейвате по всевъзможни дреболии. Бъдете
внимателни със средствата за комуникация и транспорт и си придвижвайте нещата
по-навреме от обикновено, за да можете да
реагирате на внезапно възникващи пречки
покрай тях.

ВОДОЛЕЙ
Възможно е да
получите защита
или подкрепа от
влиятелни хора.
Някои от вас ще
предприемат интересни пътувания,
които силно ще ги
развълнуват и разнообразят. Много е вероятно да бъдете приятно изненадани от
заобикалящите и да получите интересни
съобщения или обаждания. Не разчитайте
на каквато и да било странична помощ. Не
се доверявайте на случайността. За решаване на здравословни проблеми ще помогнат и някои средства от народната медицина – билки и успокояващи отвари.

РИБИ
Възможни се неочаквани срещи с
хора от миналото
ви, с които при всички случаи ще имате
какво да наваксвате. След петък е
възможно да имате
семейни ангажименти или работа покрай
дома. Много е вероятно ваш роднина да се
нуждае от вашата помощ и подкрепа и е важно да се постараете да му помогнете, без
да му натяквате впоследствие. Ако в службата ръководството се опита да ви даде задачи, които не влизат във вашите задължения, смело отстоявайте своите позиции и
не ги поемайте.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

„Сен Лоран“ – тесни поли и
токчета като през 80-те

Модната къща представи новата си колекция под Айфеловата кула в Париж
ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

О

proletina@bg-voice.com

блекла, вдъхновени от 80те години на миналия век,
показа „Ив Сен Лоран“ по
време на Седмицата на модата в Париж. Най-новата
колекция на модната къща бе представена в подножието на Айфеловата кула.
Вниманието привлякоха плътно прилепнали към краката панталони в ярки
цветове, сака с обемни рамене, кожени
яки.
Деколтетата на облечените от белгийския дизайнер Антони Вакарело мане-

кенки бяха покрити с шалчета, но той
е останал верен на своята агресивна
секси естетика, която противопоставя
на пуританизма. Представени бяха тесни поли, които стигат до коляното, прозрачни блузи, поли панталони. Манекенките носеха обувки с високи токчета.
Отявлен фен на черния цвят, Вакарело е направил малка революция, що се
отнася до използваните цветове за сезона есен/зима 2020-2021 г. Палитрата
този път включва виолетово, комбинация от цвят горчица и червено, от оранжево, синьо и тъмночервено, от розово, червено и виолетово. Показани бяха
също блузи и сака от карирани платове.

18 - 24 март 2020 г.
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Работа
Предлагам

CDL DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60102, Tarsiq
shofior s HAZMAT volvo i shift 65 centa
na milq ili 30% ot tovara 7739990812
№16740
РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ,
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим отговорни, надеждни и мотивирани
работници в склад за гуми на пълен
работен ден. Задължително валидна шофьорска книжка. Познания по
английски са желателни. Работно
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk
Grove Village IL. Телефон: 630-5093722 №17006

Ресторант “Балканика”
търси
• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ
• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
OWNERS & CDL DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за собственици на камиони и CDL шофьори!*Midwest
Accounts!*24/7 Dispatch *Dispatcher с 15 год. опит
в бранша! *Предимно леки товари! *Direct Deposit
всеки Петък! *Карти с Намаление за гориво до
$0.70/г. Tel:847-483-8787 8476659273 №17506
SAFETY TRUCKING COMP,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим да наемем
човек с опит като сейфти. Транспортна компания в
Палатайн. Много добри условия и бенефити, моля
обядете се на 224.836.0947 3609706448 №17507

CDL ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Карате камион поне от 2 години? Не е проблем
да сте на пътя няколко дни? Предлагаме ви СЕДМИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ;
2500-3000 мили. Обадете ни се:847480-7113, ext.3 №17413

100% OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набираме контрактори за DRY VAN over the road.Ние сме малка
компания,с повече от 8 години опит.Ако търсите
професионален диспеч и лоялно отношение,не се
колебайте да ни се обадите.Ние знаем че на пътя е
трудно от личен опит! Леките и платени товари са
наш приоритет.За тези които имат опит и могат да
си букват сами товарите,имаме СПЕЦИАЛЕН ПРОЦЕНТ за диспеч! Не спираме ESCROW !!! За повече
информация, моля обадете се на тел.: 7737325718
или 8474667421. Благодаря! №17511
DRIVER DAILY HOME,
Цена US$ 000, Зипкод 60192, Looking for CDL driver
with hazmat for round trips around Chicago. Drop
and hook only. Terminal to terminal. Dry vans only.
Every day home. Starting time 6pm until 4am. Around
500/600 miles per day. Volvo I shift 2016. Paying from
0.55 experience 2 years 6302903092 №17512
OWNER OPERATORS !!!,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за собственици на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 Dispatch
от Dispatcher с 15 год. опит в бранша! *Предимно
леки товари! *Direct Deposit всеки Петък! *Карти с
Намаление за гориво до $0.70/г. Tel:847-483-8787
8476659273 №17472
РАБОТА,
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транспортна компания набира контрактори за съвместна работа за
информацията звънете на телефон 224-659-2356 .
№17475

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ
БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ
отлично заплащане
FULL or PART TIME
773-817-7911

ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60006, V&V
Freight Inc търси диспечер за офиса
си в Elk Grove Village. Познаването
на “expedite” прoцесите ще се счита за предимство. Изключително
атрактивен и мотивиращ модел на
заплащане обвързан с уменията и
резултатите. За контакти: Cell: (224)
518 7032 Office: (815) 388 0004 hr@
vnvfreight.com 8153880004 №17418

CDL DRIVER & OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания набира шофьори Class A на дълги дистанции в 48
щата. Заплащането е за заработена
седмица или на миля. Търсим собственици на камиони. За повече
подробности - тел 847-350-7070.
2248480266 №17504
NON CDL REQUIRED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Шофьор-доставчик (Delivery Driver)
с любителска книжка, (Class: D) за
доставки на хартия и офис консумативи. Изисквания: желание за
работа и валидна шофьорска книжка. Ползването на английски език
не е задължително. Заплащане
$18–$20 на час. Ежедневни маршрути от Buffalo Grovе. Работна седмица, от понеделник до петък. За
контакти: (224) 518 7032 careers@
tangraexpedited.com №17500
TЪРСИ СЕ МЕХАНИК,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в
Elgin търси да назначи механик на камиони и трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръчителен. Много добро заплащане. За повече информация - 773-565-8076. №17443
DISPATCHER WANTED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small trucking
company is hiring a dispatcher or dispatch support
for our Lake Zurich, IL office. For more information call
773-580-4032 №17408

HVAC HELPER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005,
Heating and Cooling компания търси да назначи Helper с минимален
опит и знания в сферата. За повече
информация, се обадете на (224)
622-1361, Константин. №17455
ХОРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ,
Цена US$ , Зипкод , търсят се хора за
почистване на магазините и офиси
6306189472 №17459
OTR CARGO VAN DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Need clean record - no
CDL needed.Call for more info! 8478734706 №17456
ШОФЬОР НА ПИКАП,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагам работа като шофьор на пикап с отворен трейлър за 3 автомобила.
Работата не изисква CDL,само С клас.Чист драйвинг
рекърд.Гарантирам 30% от оборота. Работим с хартиен лог бук. за повече информация:773-799-0396
Стефан. 7737990396 №17410
DROP AND HOOK,
Цена US$ , Зипкод , Търся шофьор на камион, всеки
ден ще е в къщи. 2500+ мили на седмица. Заплата 0.55¢. 6302903092 №17463
БОЯДЖИЙ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бояджий 773865-0406 №17417
ДИСПЕЧЕР- SCHAUMBURG,
Цена US$ , Зипкод 60194, Малка компания с офис
в Шамбург търси да назначи диспечер за Dry Van/
OTR на пълна работна седмица (понеделникпетък/7am-5pm). Изискванията са за опит в сверата
(поне минимален), а заплащането- всеки петък (с
предварителна уговорка, според опита на кандидата).cell: 509 818 7302/office: 847 737 5460 509818730
№17429

CLASS A CDL DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60440, looking for a CDL
driver-midwest to west coast loads.Pay is based on
experience call 7083722576 №17492
CDL DRIVERS AND OO,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned trucking
company is looking for CDL DRIVERS AND Owner
Operators for Dry Van OTR. We pay every week - Paid
detention, layover, extra stops - Personal attention Honest relationship - Loads pre-booked previous day
- 24/7 Dispatch support 8477910050 №17493
CDL DRY VAN,
Цена US$ , Зипкод 60074, CDL шофьор за dry van.
60 c . Freightliner с ръчни скорости. Допълнителни бонуси при съвестна работа. Тел.: 8479329898
№17497
ТЪРСЯ ШОФЬОР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик на камион
търси шофьор. Хазмат и танкер са голям плюс. Ако
ви е омръзнало от големите обещания на големите
фирми, обадете се. Заплащане и мили по договаряне. Възможност за дълги мили, за регионално или
дори локал. 8477499161 №17426

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”,
кликнете върху него и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...................................................................................
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Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис,
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com
САЩ

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Hoffman Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ. PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC
WIND GAP, PA

КАНАДА

MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS &
NORTH YORK AREA
Български църкви и
административни сгради
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985
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ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ ,
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен шофьор
на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с
APU. Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/миля.
Отлична работна среда с човешко отношение.
7737421234 №17027
ШОФЬОР,
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl -A
7737825892 №17077
ТЪРСИ ХАМАЛИ,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60156, Търсим работници
почасово - здрави българи. Шофьорска книжка е
в голям плюс. Нередовен график през седмицата
и често работа в съботите. Текст на 312-919-8618
№16826
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси
работа. Намирам се в България.: +359-876-511-784
Viber №16634
LOCAL DRIVER CLASS B,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position available for
local driver class B HAZ MAT REQUIRED. Monday to
Friday 8am to 5 pm 8475329087 №16501

ADMINISTRATIVE WORK,
Цена US$ 17.00, Зипкод 60172,
Transportation company out of
Roselle, IL is looking for a full time
accounting person to work in the
billing department. Hours are
from 8am-5pm Monday to Friday.
7736563865 №17053
ACCOUNTING FULL TIME,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Looking
for a full time position for someone
to do billing/accounting and general
administrative work. Competitive pay.
Immediate opening. Please call now at
(773)6563865 №17055
ACCOUNTING FULL TIME,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172,
Transportation Company looking for
a full time position for someone to
do billing/accounting and general
administrative work. Competitive pay.
Immediate opening. Please call now at
(773)6563865 №17060
DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Looking for driver,
class A, with experience minimum six months, stedy
run,new truck,good pay, call:847-877-4745 №17387
CDL HAZMAT ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, CDL HAZMAT REEFER
DRIVERS O.60$ NA MILIA(PALNI,PRAZNI) 773-9463517 №17388
ШОФЬОРИ -60 ЦЕНТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Търсим шофьори -60
цента- dry van- over the road, вкъщи всеки weekend
или по ваше желание 2-3 седмици на път. Всички
мили платени, отлични условия. Предлагаме работа и на owner operаtors. Моля обадете се на 312231-4472 8472585188 №17392
ЧИСТЕНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Предлагаме работа
за почистване на офиси и къщи. За връзка тел.: 773
983 4403 8476969053 №17394
БЕЗПЛАТНО,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Съдействие за регистрация и тренинг за започване работа в ЮБЕР и
Лифт.Говорим Български, Сръбски, Руски. Тел. 224
281 2020 №17405
ТЪРСЯ КОНТРАКТОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСЯ КОНТРАКТОР в строителството за вътрешна и външна работа в северозападните квартали. тел: (847) 854 - 8094 №17407
CDL DRIVER- HAZMAT,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60068, Търся CDL driver с
Haz Mat за 2016 Volvo I shift truck. OTR job, плащам
$1800 на седмица или $0.65 на миля. 2 седмици на
път. Шофьори от Чикаго за предпочитане. Ще сте
доволни от заплащането и отношението към вас.
Cell 224-659-1690 2246591690 №17393
TRUCK OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Предлагаме работа
на OWNER OPERАTORS-10% диспеч. Диспечерите ни работят с малко камиони,няма да чакате за
товар,ще имате много предложения.Oбадете се на
312-231-4472 №17362
OWNER OPERАTORS,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Търсим OWNER
OPERАTORS. Fuel карти с големи отстъпки-Flying J
и Pilot-$500-$800 отстъпки на месец, 10% диспеч.
Заплащане всяка седмица, Delivery в понеделник,
плащане в петък.Тел 312-231-4472 №17361
CDL COMPANY DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Перфектно заплащане
%30 от товара!!! 2243882400 №17380
CDL A С PAPER LOGS,
Цена US$0.00, Зипкод 60108, Търся шофьор със CDL
A за 2015 Каскадия с книжен логбук. Неограничени
мили. 3122032829 №17357
ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор за
pick up - delivery може и бед опит. Тел 847 224 5462
№17307
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CDL CLASS A,
Цена US$1,700.00, Зипкод 60007,
CDL Class A Drivers Търсим шофьори за постоянни курсове от WI до
NC , заплащане 55-60 цента на миля!
7736036413 №17257
OWNER OPERATORS,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking Company is
Hiring Owner Operators / Contractors more than 20
years of Experience in Trucking for more info call 773580-4032 №17313
ЧИСТЕНЕ,
Цена US$15.00, Зипкод 60025, Жена с кола за чистене на къщи. 2247666445 №17314
ОЦЕНИТЕЛ,
Цена US$50.00, Зипкод 60610, Търси се специалист
по оценка и закупуване на автомобили. Заплащане
- заплата + комисион! 7076061068 №17315
CDL A DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Dry van. Без нарушения и с опит. Над 80К год. Каране по договаряне.
Само за професионалисти! 7734128280 №17329
ШОФЬОР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор
с опит за pickup- delivery. $300 на ден. Тел 847 224
5462 №17288
OWNER/DRIVERS,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60172, SRD Freight набира owners, сериозни хора за сериозна работа,
букинг на ry vans-5000 до 6500 на седмица. .reefer
booking-5500-7000 на седмица. за шофьори:
volvo2019 i-shift, добро заплащане . не се чудете,
а звънете. Благодаря ви. Тел.: 7738274439 №17244
ШОФЬОР CDL-А,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания търси шофьор CDL клас А за постоянни курсове (steady)
както и за pick-up&delivery. Нови камиони, добро
заплащане. Всеки уикенд - у дома. 3122082222
№17290
СНАБДИТЕЛ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна Фирма
наема работници за снабдяване на строителни
материали Изисква се шофьорск книжкa, минимален английски и вазможност да вдига 50 паунда. За
повече информация обадете се в офиса ни в Burr
Ridge 630-227-1111 №17294
НАЕМАМ CDL A,
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита локъл, всеки ден в къщи, без логбук ограничения, паркинг до
72&59 3127312599 №17324
DISPATCHER ASAP ,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking company is
Hiring Dispatcher for its location in Lake Zurich ,IL We
require fluent English and computer skills for more
info call 773-580-4032 7735804032 №17277
MAINTENANCE MANAGER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фирма
търси мейнтененс за около 60+ камиона. Опит
в сервиз или подобна позиция е задължителен.
360.970.6448 №17215
ТЪРСЯ NANNY,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно търся жена
за гледане на две деца На 8 и 13 г за Петък след училище до вечерта.Трябва да има собствен превоз.
Районът на Arlington Heights 2246224174 №17227
ОWNERS $$$,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Предлагаме работа за
CDL шофьори и собственици на камиони! *Midwest
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17166
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата
кабина с APU, Около 3000-3500 мили седмично,
$0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234 №17074
OWNERS !!!,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за собственици на камиони! *Midwest
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до
$0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273 №17081
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL
Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, голямата
кабина с APU, Около 3000-3500 мили седмично,
$0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234 №17090

COAST TO COAST
РАЗУМНИ ШОФЬОРИ
Малка компания набира шофьори за работа терминал до терминал, предимно midwest. Възможност за прибиране вкъщи през уйкенда. Нови
камиони, коректно отношение. Изисква се dauble
triple,hazmat. Възможност за стеди курс. За контакти: 773-747-0875 №17515
HOUSEKEEPERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 17109, $11.80 per hour Нужни са Housekeepers / houseman в Pennsylvania
,New York , New Hampshire помагаме с жилище
3039748716 3039748716 №17427
CDL DRYVAN DRIVER,
Цена US$ 80,000.00, Зипкод 60016, Контрактор търси професионалист с опит. Каране и почивка по договаряне. Най- доброто заплащане! Позвънете сега!
Tel.: 7734128280 №17430
$200 BONUS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Започнете работа в
UBER с кода R4HYQ и получете $200 бонус.Заплата
$700- $800 седмично.За подробности тел. 224 281
2020 №17431
CDL TEAM DRIVERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Търся тим шофьори
за постояни линий заплащане старт 0,68 след 3 месец 0,70 за повече инфо 847 254 2504 8472542504
№17355
CDL -TEAM DRIVERS,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, I need team drivers 50%
hook and drop work need more info tel 847 254 2504
Emil №17305
ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка компания
набира шофьори на камион. Работата е от терминал на терминал (hook and drop). Предимно се
кара на midwest. Нужно е hazmat и double triple
endorsments. Коректни отношения, заплащане всяка седмица. За контакт: 773-747-0875 7737470875
№17383
OWNER OPERATORS ONLY,
Цена US$ , Зипкод 60016, We mostly run Reefers, but
welcome drivers who have Dry Vans. 24/7 dedicated
freight ,Must have 2 years Experience POWER ONLY
$1,70 PER MILE 6308475936 8475534122 №16811
NEED HUSEKEEPERS,
Цена US$ 11.00, Зипкод 17104, We need next
independent contractors in PENNSYLVANIA;
Housekeepers/housemen Laundry attendant ,
maintenance Front desk We offer $11 per hour
Everybody must have own transportation to
work and back . For more info please TEXT ONLY
: Maurice3039748716; 7175628503 3039748716
№16818
ФЛОРИДА
WE HIRE DRIVERS AND
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire drivers 0.55
cents per mile with 2 years of experience clean record
and owner operators $5000 to $8000 gross weekly call
us for more info.Come to work with our family team.
9415869366 №16609
SOMEWHERE ELSE
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
LOOING FOR WORK,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, CNA, caregiver with
exellent references 15 years experience in care for
adults and children looking for work. (630)670-2731
№17473
DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60659, Шофьор CDL с опит търси локална работа.Вечер в къщи.Semi truck,straight
truck,van ,pickup truck и др...... 7737805213 №17489

ПАРТНЬОР В ЖИВОТА,
Цена US$ , Зипкод 60646, Търся си сериозен мъж
(над 40 год) за партьор в живота. Имам дете и куче,
и доста излишни килограми, хаха. Намам време за
търсене напред-назад. Просто не искам да бъда
сама. Предпочитам първо да пищете. 7733964932.
Благодаря. №17437
ДИСПЕЧ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60087, Предлагам диспеч услуги за малки транспортни фирми и оунър оператори. Работя с ДАТ, ТръкСтоп и постоянни брокери
- 6 години опит. Локално, регионално, дълги дестинации - според вашите възможности и предпочетания. 7738442025 №17458
РАБОТА ОТ ДОМА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търся работа от дома.
Предложения на e-mail:VsslPvlv@comcast.net или
текст на тел 773-712-3757. №17391
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60171, Гледам деца в моят
дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна
храна,занимания и следобеден сън!Информация
на телефон 7739712024 №17349
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 69656, Търся работа като помощник-учител в детска градина. Имам дългогодишен опит с отглеждане на деца и работа с тях. Тел:
(773)704-3463. №17317
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60656, Търся да гледам деца.
Имам дългогодишен опит с отглеждането им и заниманията с тях. N East River Rd, Chicago, IL 60656
Тел: (773)704-3463 №17318
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 №17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za gledane
na momichence na 18 meseca v Mt Prospect.Za
poveche informacia obadete se na 248-946-9185.
2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси
работа. Намирам се в България.: +359-876-511-784
Viber 359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офиси за
почистване. Тел.: 7088900577 7088900577 №16519
ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs

СГРАДА В LEE, IL,
Цена US$ 145,000.00, Зипкод
60530, Сграда 12,475 sf, Lee, Illinois
60530, превърнато в 3 големи
апартамента (с възможност за 4)
+ гимнастически салон с големи
въсможности за,склад, магазин,
работилница и т.н., c ниски годишни такси. Собственика е силно
мотивиран с продажбата на имота. За контакт Татяна Виктория.
6306779880 №17414

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,
Цена US$ 100,000.00, Зипкод
33809, Решили сте да се преместите във Флорида? Моля свържете се
с мен, Петя или Магдалена(говори
полски) и ние с удоволствие ще
се погрижим за това да ви намерим къщата, за която мечтаете!
8635293936 №17421

ШОФЬОР КЛАС D,
Цена US$ , Зипкод 60007, Професионалист с опит търси работа като
шофьор клас D. Работа с лека кола,
каргован или стрейт трък. Тел.:
773-964-9591 - Петър 7739649591
№17419

46 - 47

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ
BG LINKED ИБЕЗПЛАТНА
ПУБЛИКУВАЙТЕ МАЛКА
БЕЗПЛАТНА
МАЛКА ОБЯВА
В РЕАЛНО
ВРЕМЕ
BG
VOICE
СВАЛЕТЕ
СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
BG LINKED
И ПУБЛИКУВАЙТЕ
ОБЯВА
В РЕАЛНО
ВРЕМЕ
ИМОТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в северозападните квартали, моля обадете се. Аз не
съм агент. Ще купите директно от собственика.
Тел: 847 854 8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com
8478548094 №17303
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
СЪКВАРТИРАНТКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Жена дава стая под
наем в района на Norridge. $750 долара на месец, всичкo включенo. (847) 769-7659. Aдрес: 8454
Catalpa Ave, Chicago 60656. №17503
APARTAMENT POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Davam ednostaen apartament
pod naem v Schiller Park blizo do Sinq liniq i magistrali
90/294. Naema Vkluchva parking mqsto otoplenie i
voda. Tarsete Georgi 773-837-6911 №17508

CONDO BUFFALO GROVE,
Цена US$ 1300, Зипкод 60089,
FOR RENT 2 BDR, 1BTH CONDO IN
BUFFALO GROVE. $1,300 PER MONTH.
RECENTLY REMODELLED. TEL.: 708856-1440 №17509
ПОД НАЕМ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Давам етаж от къща
под наем в Hoffman Estate IL by Golf rd and Higgins
rd със съмостоятелен вход,спалня,хол,баня с достъп до гараж. В цената са включен всички расходи,
интернет, пералня, сушилня,ток,вода. 5082926787
№17474
APARTMENT FOR RENT ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Apartment for rent in
Des Plaines. New appliances and just remodeled. Please
call 773/814-3175 for more info. 7738143175 №17513
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ
ДОГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица,
месец. Без договор. Северозападните квартали.
Тел:847-854-8094, №17488
ONE BEDROOM FOR RENT,
Цена US$ , Зипкод 950, Дава се едностаен апартамент
под наем в Hoffman Estates на 5 мин от woodfield mall
На 1 мин от Higgins и Golf rd. В цената са вкючени
вода и отопление За контакт : 2244156618 №17494
ARLINGTON HEIGHTS ,
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60004, 2beds, 1.5 baths 2nd
fl lake cook rd & 53hwy). tenant pays electric. No pets. 1
month security deposit. Min. 12-month lease term. Will
require a background/credit check. $20 fee *please,
text or email for photos. 7732267940 №17496
4 RENT 1BDR ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, 1 Bed, 1 Bath 980 sq ft
апартамент в Бенсенвил близо до Метра. След основен ремонт (SS appliances). В цената е включено отопление, газ за готвене и вода. 6307438748 №17502
ROSEMONT,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60018, Търся съквартирант/
ка Пушач/ка 8472621453 №17436
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам под наем обзаведена стая в таунхаус в Маунт Проспект. Наем $550
Телефон: 224-805-8378 №17439
LARGE STUDIO,
Цена US$ 900.00, Зипкод 60008, Rolling Meadows
Large Studio: Separate kitchen area, 2 walk-in closets.
On the 3rd floor with a nice view. Quiet neighborhood.
No pets.The complex has a pool, lots of parking and
laundry facility. 7738143175 №17440
СТАЯ ОТ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Стая под наем в
Prospecf Heights, близо до магазини и магистрали,
парко място, изгодна цена! 8472192272 №17442
СТАЯ В ARLINGTON HEIGHTS,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем
в Arlington Heights,IL безплатно ползване на пералня, сушилня и интернет. 400$ ph#224-717-9656
2247179656 №17460
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Стая под наем на етаж
от къща.Wood dale .Тел.630 400 6591 6304006591
№17464
APARTMENT FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 1Bed 1Bath 900sq ft
apartment for rent in Elk Grove Vlg. Fully remodeled,
SS appliances, hard wood floors. Rent includes water,
heat and 1 assigned parking spot. No pets. Available
5/1/2020 8475711806 №17428
FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, 2bdr 1bth apartment
in Arlington Heights available for rent as of March 15th.
Located by Northwest Community Hospital. For more
information call 224 795 1737 7739968900 №17404
4 RENT 1BED GLENVIEW,
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60025, For rent 1-bedroom
Glenview. new laminate floor and new paint. The
complex has pool, tennis and 2 car parking. Great
location and schools. Тел.: 312 451 1561 №17377
FOR RENT ,
Цена US$ 800.00, Зипкод 60007, 1 bedroom apartment
(furnished) in the heart of Elk Grove Village.$800
monthly rent. Garage and all utilities included. For more
info call 773 996 8900 №17378
ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60172, Давам стая под наем
в Roselle.Всичко включено в цената пералня,суш
илня,интрнет,българска телевизия. За шофьори.
7738144775 №17321
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ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60025, Давам стая под наем в
Glenview, IL. 8476300290 №17325
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод , Стая под наем в Чикаго, наем
$ 290. 6308500701 №17350
СТАИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стаи в
Des Plaines, 7739344547 7739344547 №17330
17184 2 BED/2 BATH,
Цена US$ 1,390.00, Зипкод 60018, 2 bedroom 2 bath in
downtown Des Plaines. 3 min walk to Bulgarian school
and metra. Park and American school right next door.
Hardwood floors 7738148485 №17287

3 СПАЛНИ ,
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612,
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс
апартамент на първи етаж.Голям
двор, чудесни съседи! Близо до центъра. 7738073809 №17085
АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава се под наем
апартамент, от 1 декември, с две спални в Елк Гроув
Вилидж .Газ и вода включени във наема. 2247256292
№17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG,
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под наем
2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след основен ремонт със finished basement, 1 car garage,5 мин от
Woodfield mall, $1985, Meto 7732160654 №17008
СТАЯ ,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60630, Давам стая под наем,
в районът на Джефърсън парк. 7735929395 №16952
ПОД НАЕМ,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Davam staia pod
naem za( Gena ) v Arlington Heights,,IL bezplatno
polzvane peralnia, sushilnia i internet. 400$ ph#224717-9656 №16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ ,
Цена US$ , Зипкод 60025, Давам стаи под наем в
Гленвю 8476300290 8476300290 №16799
ИМОТИ
Търся под наем
Chicago + suburbs
КОЛА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60643, Търся кола под наем до
$400 на месец.Автоматик.Мили и модел нямат значение. 3129256982 №17420
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
GPS TRACKERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, GPS trackers,Remote
start,Starter kills,ELD sales and installs 6084660182
№17510
HOME DAY CARE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Гледане на деца целодневно и почасово в самостоятелна къща с двор в
Des Plaines наблизо до център „Българика”. Предлагам домашно приготвена храна,забавления,игри и
разходки. Тел. 847-744-4870. №17485
ИМИГРАЦИОНЕН ЕКСПЕРТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, помощ за попълване на
всички документи за имиграция 18 години опит тел.
708 415 0590 Станчо №17490
МЪЖКО И ДАМСКО ПОДСТРИГВАНЕ,
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Arlington Heights
предлага услуги за българи на добри цени. Дамско,
мъжко подстригване, боядисване, кичури, къдрене,
кератин. Тел.: 708 415 7911 №17462
IFTA IRP PERMITS,
Цена US$ , Зипкод 60007, Ifta permits,cab cards,
registrations, safety, all trucking permits and company
policies. Tel.: 7736003992 №17424
IFTA CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516, Boston Transportation
Dispatch Training Register with Coupons at www.
smarttrucking.us 331-551-8787 IFTA Calculation Class
3315518787 №17435
ФОТО УСЛУГИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, BeitEl, LLC предлага бизнес портрети,паспортни, семейни и детски
портрети,снимки на имоти, изработка на визитки,
брошури и рекламни постери. Адрес: 350 W. 22nd
Street,Lombard IL 60148. e-mail beitel2043@gmail.
com,Tel. 630-392-3431, 224-392-3431 6304012938
№17375
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Давам trailer под наем.
Great Dane 2017. В отлично състояние , нови гуми.
Тел. 224.409.4035 №17336
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston Transportation
Dispatcher Training Contact us for holiday and CDL
discounts
www.smarttrucking.us
331-551-8787
van53co@gmail.com №17280
SAFETY TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston Transportation
Dispatcher Training Contact us for holiday and CDL
discounts
www.smarttrucking.us
331-551-8787
van53co@gmail.com №17281
РЕМОНТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонтирам ВСИЧКИ
ВИДОВЕ ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, ГОТВАРСКИ И
МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ И СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен на тел. 847-962-0242.
№17286

КАНАЛИЗАЦИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално почистване на канализации, кухненски мивки, бани,
Hydro jetting оборудване. Направа
и ремонт на водопроводни инстаалации. Тел.: 224-595-7923 №17367
ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално инсталиране на електрически табла, инсталиране на LED
кенове, подмяна на GFCI контакти.
Направа и ремонт на електрически инсталации. Тел.: 224-563-6611
№17369
INSURANCE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ЗАСРТАХОВКИ. За коли, къщи,
камиони, бизнес, живот. 110 от най-добрите застрахователни компании в САЩ. Доверете вашата сигурност в сигурни ръце.(847) 854-8094. dimitrova07@
yahoo.com №17301
TRANSFER VHS TO DVD,
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Презапис от VHS ,
MiniDV видео касети на DVD. Трансфер на негативни
филми в дигитални снимки. 630-456-1366 №17249
РЕМОНТИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички видове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ
ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен 847-962-0242. №17251
IMIGRATZIONI USLUGI,
Цена US$ , Зипкод 60194, pomosht pri imigratzinni
dokumenti. 15 godini opit. Stancho tel 708 415 0590
№16789
КАНАЛИЗАЦИЯ,
Цена US$ , Зипкод 60089-3328, Професионално почистване на канализация, кухненски мивки, бани.
Водопроводни услуги. 224-563-6611 2245957923
№16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ,
Цена US$ 80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги по премествания - апартаменти, къщи,
офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. (312)919-8618. 15 години опит, достъпни цени.
3129198618 №16827
FOKUSNIK ZA DETZA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za rogdenni
dni na detza. Ivan tel. 708 4150590 №16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа за
деца в Elk Grove Village.Предлагам три хранения с
домашно приготвена храна,сън ,учебни занимания
и забавления !За повече информация звъннете на
2244253371 2247899297 №16375
COAST TO COAST

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ,
Цена US$ , Зипкод 53404, Счетоводни услуги за малки и големи транспортни фирми. Фактуриране, факторинг, заплати, справки. Повече от
20 години опит със счетоводство за
транспортната индустрия. Всичко
се прави online пред вашите очи.
Вашият счетоводител е далеко колкото едно обаждане по телефона.
2629898155 №17499
ТАКСИ ,
Цена US$ 100.00, Зипкод 81657, Изготвяне и електронно изпращане на вашите такси. Ние сме специализирани в комплексни такс ситуаций. Нашите
услуги са виртуални, което значи че всичко ще бъде
приготвено с помощта на вашият мобилен телефон.
Нашият уебсайт е www.vtaxservices.com. Нашите
цени са достъпни и приемливи. 9703068221 №17423
NEW TRUCKING COMPANY,
Цена US$ 999.00, Зипкод 11111, Искате да си отворите trucking company? Нашият екип ще ви помогне с всичките нужни разрешителни,лицензи идр.
обадете се за повече информация - 1-773-600-3992.
7736003992 №17425
БИЛЕТИ, БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ИЗГОДНО до България и до цял свят. Направете заявка
на е-майл: dimitrova07@gmail.com или на тел: (847)
854-8094. Застраховка, покриваща вашето пътуване.
8478548094 №17302
SOMEWHERE ELSE
ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ,
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! По случай на Св. Валентин сме Ви подготвили специална
промоция: термолифтинг на лице само за 70лв.
Повече информация можете да получите на тел.
+359885108502 и https://prettylab.bg/termoliftinglice 885108502 №17372
УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за гледане
на момиченце на 18 месеца в Mt Prospect. За повече
информация обадете се на 248-946-9185. №17035

ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат 37 год. ерген си
търси сериозна и отговорна булка с американски
паспорт. Детайли-по телефона! 7738959620 №17328
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
TERMO KING ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , TERMO KING-UNIT 2010 UTILITY TRAILER 53/102-2007 YEAR $7,000 6308475936
8475534122 №17505
TRUCK FOR SALE,
Цена US$ 16,500.00, Зипкод 60016, Prodavam VOLVO
760 2007,13skorosti,dvigatel D12,250000 mili sled
osnoven remond $18500,perfektno sastoqnie,gumi
40%,palen maintenance record ot 2009 godina.
7737470875 №17514
HONDA CIVIC 2012ГОД.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Продавам Honda Civic
2012год. 58870 ml. Отлично състояние. Цена по договаряне, 1-872-400-1904 №17465
53 FT РЕМАРКЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Продавам 53 foot ремарке 2011 Great Dane. tel. 708 415 0590 Pencho
№17491
2006 VOLVO VNL670,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, 2006 Volvo
VNL670. 1,459,000 miles Good condition!Ready to
work!Motivated seller! Call GEORGI 773-691-6397
№17441
ПРОДАВАМ VOLVO 670,
Цена US$ , Зипкод , Продавам Volvo 670, 2006 година.
1,133,000 мили. Cumins 485hp, 13 ръчни скорости,
работи от под до петък, рекърд за ремонти от 2011
год. Много нови части. Цена $11,000. Тел.: 773-9689312 №17461
AUDI A6,
Цена US$ 1,650.00, Зипкод 60093, Продавам AUDI A6
в много добро състояние. Тел.: 7736663565 №17395
NISSAN ALTIMA 1998,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам запазен
Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 7739640988
№17364
NISSAN ALTIMA 1998,
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам запазен Nissan Altima 1998 за $1200. Колата е на 206,000
мили. 7739640988 №17368
TRAILER FOR SALE,
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Продавам Trailer 2017
Great Dane в отлично състояние, нови гуми. Цена по
договаряне. Tel. 224.409.4035 2244094035 №17335
STOUGHTON 2013,
Цена US$ 13,500.00, Зипкод 60501, FOR SALE DRY VAN
STOUGHTON 2013. TIRES OVER 90% NEW AIR TANK
NEW BRAKES WOOD FLOOR,PLATED WALLS AIR RIDE
13500 7734261230 №17292
CHEVY MALIBU $ 999,
Цена US$ 999.00, Зипкод 60016, Chevy Malibu, 2003г.,
171 000, CD, automatic lights, no check engine light
(pass emission test 2019), нови гуми Michelin, цвят
златист, цена: $ 999 2248303908 №17293
VOLVO VNL 670,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Volvo VNL 670, 2006,
1,450,000 miles. Great condition!Ready to drive!Call
now!Georgi 773-691-6397 7736916397 №17296
PRODAVAM AUDI 6,
Цена US$1,990.00, Зипкод 60093, Продавам Audi 6
в добро състояние 2003 г. 164000 мили. всичко работи, нови гуми, акумулатор, накладки, подгряващи
седалки, вериги, качествена музика и други. $1990
заслужава си. 7736663565 №17240
2009 VOLVO VNL670,
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, AUTOMATIC
exceptionally well maintained: 950,000 miles,CUMMINS
engine,on- time oil changes, and regular preventative
maintenance performed. Ready for the road! DRIVEN BY
NON-SMOKER!! Includes inside: Microwave and fridge!.
Become the lucky owner today! CALL NOW! Contact
Jimmy @ 872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL,
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 2008 Volvo
VNL, D12 двигател, много добро състояние. Чисто
нови, съединител, спирачки, водна помпа. Камиона
е в движение, 1 250 000мл. Цена 12500$, цената може
да се коментира. 7737338399 №17047
HONDA CIVIC,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам HONDA
CIVIC 2002год 1500$.тел:630 880 4147 или 630 624
2969 №17005
ПРОДАВАМ CENTURY,
Цена US$ , Зипкод 60016, Продавам Fredliner
Century, 99 г. enginе Detroit, отлично състояние 773
954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам VOLVO
670 2007г. Отлично състояние, готов за работа, нови
батерии, гуми – 70%, имам документи от подръжката DYNO TEST може да се направи, мили – 1,320,000
Цена - по договаряне Светлин (708)261-9099
№16629
АТЛАНТА
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 46403, 2017 Dry Van, 53\” Great
Dane trailer for rent, exellent condition. New tires.
Available now. Gary, IN 46403 Text or call: 224.409.4035
2244094035 №17338
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
PILOT POINTS,
Цена US$0.00, Зипкод 60630, Купувам точки от PILOT.
7738373656 №17352
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Агнешко на фурна с дроб сарма

1

кг агнешко месо се нарязва на порции. Смесват се 50 мл олио, 1 с.л.
червен пипер, 1 с.л. черен пипер
и сол на вкус. Всяко парче се намазва
с получената паста. Нарежда се в тава,
сипват се два пръста вода. Покрива се с
фолио и се пече в загрята фурна за 2 ч.
Сваля се фолиото и се запича още
малко за златиста коричка. Поднася се с
дроб сарма, зелена салата или ориз.
Агнешката дроб сарма пък е типично
за пролетния сезон ястие, както и за Великден и Гергьовден, когато традиционно се хапва агнешко месо. Дроб сарма
може да бъде сервирана като вкусно основно ястие, може да бъде и гарнитура
към агнешкото на празничната великденска трапеза.
Първо трябва да сварите за 15-20
мин. дреболиите - 1 кг черен дроб, бял
дроб, момици, черва. Докато се варят,

нарежете на ситно 1 връзка пресен или
глава жълт лук, 1 вр. джоджен и 1 вр.
магданоз. Измийте и 1 ч.ч. ориз. В тенджера сгрейте малко олио, добавете нарязаните подправки. След 2-3 мин. добавете ориза и бъркайте, докато оризът
стане стъклен.
Сварените дреболии нарежете на
ситно, добавете към ориза, както и ½
ч.л. черен пипер и сол на вкус, разбъркайте добре. След това добавете и 2 ч.ч.
от бульона, в който са врели дреболиите, оставете на котлона, когато сместа
поеме малко от водата.
Цялата смес слагате в тава във фурната и печете на 180 градуса, докато се получи розова коричка.
Разбийте 3 броя яйца с 600 г кисело
мляко и залейте с тази смес дроб сармата. Печете отново до порозовяване на
заливката.

СУДОКУ

Пухкави питки с масло

М

еки, пухкави, бързи и вкусни
питки за сутрешна или следобедна закуска.
В купа поставете 400 г кисело мляко,
1 жълтък, 1 ч.л. амонячна сода, ½ ч.л.
сода за хляб и разбъркайте да шупне
сместа. Добавете 50 г разтопено масло,
натрошеното на по-едро 200 г сирене
и ½ ч.л. сол, пак разбъркайте. Започнете да добавяте на части пресято брашно и бъркайте, докато получите гъсто
и лепящо се по ръцете тесто. Включе-

те фурната на 180 градуса и постелете
тава с хартия за печене.
Намажете ръцете си с олио и оформете топки колкото голямо яйце от тестото, подредете ги в тавата. Намажете питките с разбит белтък и поръсете
със сусам. Поставете тавата в нагрятата фурна и печете за около 30 мин. до
златист цвят.

Да ви е сладко!

КОНТУРИ
Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена затворена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ВЪЛНИ
Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уникални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н.
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят.
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

Отговор на кръстословицата от миналия брой
ВОДОРАВНО: „Затворнически рок” - Триор - Спирала - Ексод - Лакти Азия - Лиман - Фронт - Дон - Зона - „Алиот” - Апа - Нотара(Константин)
- Тафта - Як - Хив - Лимфа - Оофор - Теке - Пилон - Трем - „Не” - Осман(Ал
Гази) - Софит - Листо - Атина - Иск - Виме - Аплик - Устои - Арара Пауни - Ас - Лян - Венци - Капери - Нето - Тиква - Асен - Ек - Рахит Изпит - Омара - Април - Ето - Брук - Ботуш - Обрат - Устрем - Шишче Но - Оса - Орляк - Калеко - Елам - „Евита” - Елек - „Сватбата на Фигаро”.
ОТВЕСНО: Разклонители - Янко Русев - Синове - Имане - Мусала
- Автомат - Косер - Тракт - Ат - Орда - Алест - Авоар - Ромб - Три Нари - Моаре - Хабер - Нол(Дитер) - Лампа - Панти - Омлет - Жирафи
- Финал - Цитат - Ява - Кротал - Типик - Пушкин(Александър) - Честота
- Осика - Вирши - Та - СПИН - Фонон - Укази - Шкаф - Ски - Тато - Фауна
- Плоча - Ира - Пафти - Сипаи - Белег - Бразда - Ортит - Естер - Ела Олио - Яре - Соаре - Танкер - Окаяник - „Мики синьото око”.
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ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Ж

luba@bg-voice.com

абокрек - Божият мост.
Намира се в ЧиренскоЛиляшкия карстов район,
на север от Враца. Наречен е така, защото някога местните хора не били в състояние
да си обяснят неговия произход. Входът
на тази естествена арка е висок 20 и широк 25 м. По главната си ос тунелът е с
дължина около 125 м и в него блещукат
3 езерца. Близо до моста се намират останките на древна крепост. Мостът представлява естествен природен феномен.
Божият мост съперничи на родопските
Чудни мостове, природна забележителност е и районът му се оформя в привлекателна зона за отдих и туризъм. Дотам
се стига по пътя за Чирен, като на около
2,5 км от разклона за местността Таушаница се завива вляво по удобен път, откъдето алеята отвежда до моста. Има и
път от пещерата Понора, който върви по
десния бряг на Лиляшкия поток.
Едно невероятно

Божият мост, по
който боговете са
минавали край Враца
Природната забележителност съперничи

на родопските Чудни мостове

новка с издаваните от тях звуци.
Галерията на целия мост е полутъмна.
Във високите й части се виждат входовете на странично разположени пещери.
Сред тях най-голяма е Прилепната с дължина 125 м. Наречена е така заради прилепната колония, която живее вътре.
Божият мост е обявен за природна за-

бележителност през 1964 г. От уста на
уста се носи тихомълком мълвата за онзи
горещ летен ден на 1916 г., когато над Каров дол се изсипал такъв порой, че за
миг затрил малката воденичка и двете
къщички наоколо на Цеко Бункалски и
Анто Радин. Как е могла да направи такава поразия малката рекичка? Такива на-

Крепостта Градище –
стражът на българите

красиво скално творение
това е Божият мост. Легенда разказва, че
боговете трябвало да минат през него, за
да не газят през реката. Скалните порти
от двете му страни се виждат едва в последния момент, преди да бъдат достигнати. Стръмна пътека се вие през невисоки скални прагове и слиза към дъното,
където тече потокът. Дори и когато водата му не е голяма, тук се образува езеро. Някъде от него отново част от водата
изчезва в земните недра. Впечатлението
от по-големия северен отвор на Божия
мост е поразително. Дебелината на скалната арка е минимум 10-12 м.
От другата страна входът също е доста
внушителен. Местните хора разказват, че
някога в Божия мост

гнездели египетски
лешояди
Днес в голямата зала се реят птици,
които създават доста мистична обста-
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воднения са ставали и преди. Когато реката се разбунтувала,

отнасяла всичко по пътя си
Отнасяла всички мостове, които хората били изградили на нея. Оставал само
един – извисявал се горд и непоклатим
Божият мост.
Затова ли, че не от човешка ръка е
сътворен, затова ли, че столетия реката,
колкото и да се бунтувала, не могла да го
повали, носи името на твореца наш?
Някога цялата околност на Божи мост
е била обрасла във вековни гори. Тръгне
ли надолу по дефилето, реката се врязва в карстовите скали. Хиляди години
са били необходими, докато се създаде
този природен феномен. С него се свързват легенди и предания за цар Константин и царица Елена. Иманяри си предават от уста на уста, че Божи мост някога
бил

резиденция на царствените
Константин и Елена

К

огато се изкачим над моста, в началото на горичката ни посреща
друга природна изненада - голяма крепостна стена. В нея сериозни
разкопки не са провеждани, но археолозите я датират като средновековна. Стените й са добре запазени и до
днес по тях личат елементи на някогашна реставрация. Но всеки, който е
идвал тук, стои онемял от огромните
иманярски изкопи на много места на-

около. Защитната стена на крепостта
Градище изпълнявала стражеви функции през късноримската епоха и времето на българското средновековие.
От крепостта се открива идеална видимост към равнината и Врачанския
Балкан на юг. Крепостта се състои от
крепостна стена с три квадратни кули
и два входа, гледащи на юг. От запад и
изток стена няма, тъй като теренът става скалист и трудно проходим.

Според преданието трудолюбивата
Елена поръчала да й бъде изработен златен стан, който все още се намирал скрит
някъде в пещерата. Живели те някога в
този край сред недостъпните скали и пещери - с разкошни зали, сухи и свежи. Не
случайно на това място е срещала златния изгрев според легендата царицата...
Каменните сводове на моста и колоните се издигат на стотина метра височина
и образуват такива гигантски тавани и
слънчеви царски зали, че едва ли случаен посетител или пътник могат да скрият
възторга и възхищението си от тази неземна чудатост. И в своето възклицание
всеки ще си спомни и разказва приказните легенди и тъй ще се предават от поколение на поколение.
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Мачът Кубрат Пулев - Антъни
Джошуа се мести през юли?
Според щаба на британеца положението е еквивалентно на война

М

ачът за световната титла по бокс между Кубрат
Пулев и Антъни Джошуа
може да бъде преместен
през юли заради пандемията от коронавирус, намекна собственикът на промоутърската агенция
Matchroom Бари Хърн.
COVID-19 отне живота на повече от
6000 души по целия свят, а броят на заразените и жертвите във Великобритания не спира да расте.

Джошуа срещу Пулев, но не знаем дали
той ще се състои. Не искаме да отменяме големите събития и където е възможно, те ще се проведат, но това е еквивалент на световна война“, каза Хърн.

Той се надява
първоначалната дата
да бъде запазена,

Страната все още не е
обявила извънредно
положение,
но в опит да се ограничи разпространението на коронавируса, Висшата лига
бе спряна поне до 3 април.
Наложени са и ограничения за посещението на заведения. Засега боксовите събития в страната не са засегнати,
но се предполага, че премиерът Борис
Джонсън ще забрани масовите събирания на хора.
Двубоят за пояса на Международната боксова федерация (IBF) е на 20 юни
в Лондон на стадиона на „Тотнъм”. Дото-
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Снимкa: Facebook

гава има повече от три месеца, но според Бари Хърн, който е баща на Еди
Хърн (агента на Джошуа), сегашното положение е еквивалент на война и има

голяма вероятност мачът да не се състои.
„Знаем, че сме затънали до ушите в
лайна. Имаме насрочен мач за 20 юни,

но също така в момента обмисля и различни варианти за провеждането на
събитието във Великобритания.
„Желанието на Антъни бе следващият му двубой да бъде в Англия. Отдавна
датата 20 юни беше в нашите планове
и все още е така. Разговаряхме с ръководството на Тотнъм и те ни увериха, че
всичко си остава по план“, заяви британецът.
„Знаем, че имаме една и съща стратегия. Очевидно решението за Висшата лига ще играе голяма роля в редица
спортове, както и плановете за появата
на нови дати в календара. За двубоят на
Антъни Джошуа с Кубрат Пулев има потенциални варианти за преместването
му през юли. Но в момента се надяваме датата 20 юни да остане“, каза Хърн.
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Уют и пълен релакс: В дома
на Мег Райън в Ню Йорк
Актрисата споделя, че обича да прави основни ремонти на жилищата си

У

ютно и предразполагащо към
пълен релакс, жилището на
Мег Райън в Ню Йорк е едно
от няколкото, които актрисата е подложила на основен ремонт. По нейни признания, звездата на
Холивуд е правила поне девет такива
досега. Вероятно защото интериорният
дизайн е нейната страст, а и ремонтът й
дава усещане за контрол.
„Сигурно някои хора ще ме помислят
за луда, след като разберат колко много
къщи съм ремонтирала. Но на мен много ми харесва. Мисля, че е свързано с
това, че съм актриса, и с живота, който
водя. Когато си актьор,

рядко имаш контрол
над нещо
Казваш думи, които някой друг е написал. Правиш това, което ти казват да
правиш. Стоиш в стая, която някой друг
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е обзавел, участваш в създаването на
реалност, която някой друг е измислил
и иска да види. Но когато правя ремонт,

аз поемам контрол над нещата, така
мога да покажа на света моята визия, а
не нечия друга“, заяви Мег Райън пред

Architectural Digest.
Тя пусна списанието в жилището си в
Ню Йорк. Да му се насладим заедно.
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Дамски пръстен се
превръща в оръжие

Н

юйоркска компания предлага на дамите
пръстен, снабден с дискретен шип, който
може за секунди да се превърне в оръжие,
да извади окото на нападател и да вземе неговото
ДНК, за да бъде идентифициран.

Новият продукт е с търговкка марка „Дифендър
ринг” и е дело на 34-годишния Райн Ли. Той решил
да пусне в продажба бижуто, след като научил за
две жени, които били заклани, докато бягали за
здраве.
Халката е снабдена с остър 5-милиметров шип,
който е прикрит с навито върху него красиво
метално топче. То за секунди се развинтва, като
пръстенът се превръща в коварно отбранително
оръжие за дамите.
Бижуто струва 55 долара и се предлага в различен дизайн и оттенъци на метала.

Андреа качи снимки на Кубрат
Пулев. Събраха ли се?

С

лухът, че певицата Андреа
и Кубрат Пулев отново са
двойка, обикаля упорито
светските среди в България.
През последните дни той бе подхранен отново от самата Андреа, която
публикува над 50 снимки от продължилата им над 12 години връзка.
Краят на отношенията им беше
едно от най-големите светски събития през лятото на миналата година.
„Твърде млада съм, за да се омъжа
и твърде голяма, за да играя детски
игри - наслаждавам се на необвързания си живот”, написа тогава Андреа под снимка.
Малко по-късно дойде и потвърждението от самия Кубрат.
Новите снимки, качени от певицата, са предимно от публични събития, като на някои от тях се виждат и
водните знаци на фотографски агенции, но има и лични такива.
Андреа не пише защо е публи-

кувала тези снимки и какво значи
всичко това, но пък тази й актив-

ност даде повод за нови публикации, свързани с певицата.

Лейди Гага
издава нова книга

Л

Откриха ленивец,
живял преди 10 000 г.

ейди Гага обяви, че новият алманах, написан от нея, вече е в печатницата. Книгата, озаглавена
„Channel Kindness”, е сборник с
кратки разкази, вдъхновени от действителни истории, преживени от млади хора.
Сред тях са истории като тази за млад
писател, почувствал силата на любовта,
след като е бил тормозен жестоко в училище, за инициатора на движението за борба
със стереотипите към психично болните
хора и за човека, създал безопасно пространство за хомосексуален младеж.
Очаква се премиерата на книгата да
бъде на 22 септември, но заявки за покупката вече могат да се правят онлайн. Певицата нарече проекта „възхвала на всекидневните добри дела, които вдъхновяват
и носят надежда“.

П

алеонтолози откриха в Еквадор гигантски
ленивец, живял преди повече от 10 000 г.
Обитавал е планините и долините на надморска височина над 2500 м.

В Невада уловиха
16 кг шаран,
в Перник - 41 кг
„Този „южноамерикански Йети” е тежал около
тон, имал е големи нокти, а организмът му е бил
приспособен да живее на височина и при ниски
температури”, съобщават от аржентинска агенция.
Палеонтолозите са успели да съберат материал, за да реконструират почти напълно тялото на
този гигант, живял на земята преди 10 000 г.
Това тревопасно животно, ако застане на задните си крака, е можело да достигне повече от 2
м височина, а на четири крака е било с размерите на малка кола. Те са изчезнали в края на ледената епоха заедно с мастодонтите и саблезъбите
котки.
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М

ъж постави щатски рекорд в Невада, като улови шаран с тегло
почти 16 кг.
Брендън Бърнам е уловил рибата в езерото Вирджиния в Рино. Точното му
тегло е 15,96 кг. Предишният рекорд в щата Невада е
15,70 кг.
Нов рекорд за улов на
риба в България пък постави в края на 2019 г. заклетият рибар от Перник Георги
Георгиев. Той успя да изва-

ди от водите 41-килограмов
шаран. По думите му това е
най-голямата риба, хващана
от българин. Морското чудовище е уловено във водите на езерото Еuro-Аqua в
Унгария. Огромният шаран
се е хванал на въдицата на
Георги на протеиново топче,
сподели той.
Така заклетият рибар надмина собствения си рекорд,
след като преди време улови над 30- килограмов шаран на Пелагичевото езеро
в Босна.
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Били Айлиш
си подари
скъпо бижу

Дъщеричката на Роби
Уилямс пише песни

Д

ъщеричката на британския певец Роби Уилямс е започнала да пише собствени песни,
съобщи Контактмюзик.
Гордият татко лично се е похвалил с уменията
на дъщеря си в интервю за американска телевизия.
Тиодора Роуз, наричана Теди, е едва на 7 години, но вече доказва, че е наследила авторския талант на известния си баща, пишейки текстове за
песни „от нулата”.
Изпълнителят и преди е хвалил музикалните
способности на Теди, наричайки я най-даровития
член на семейството.

Б

или Айлиш си купи златна верижка с украса от
черни диаманти, за да отбележи спечелените
наскоро от нея 5 награди „Грами”.
18-годишната певица спечели пет от шестте
отличия, за които беше номинирана, включително четирите водещи награди.
Според информация на сайта TMZ.com, тя е купила направена по поръчка 14-каратова златна верижка
с медальон с изображението „5Х”, украсен с черни диаманти, за да отбележи триумфа си на въпросната церемония.
Неизвестно е каква сума е платила Айлиш за верижката, но подобно бижу струва около 30 000 долара.
По-големият й брат Финиъс О’Конъл, който получи
„Грами” за продуцент на годината, разкри, че двамата се
почувствали объркани от постигнатия от тях невероятен успех.

Селена
Гомес с нова
прическа

П

евицата, която е почитателка на сериала „Приятели“, изтъква, че Рейчъл, която се играе от Дженифър
Анистън, й е любимка. Доскоро Гомес залагаше на прическа тип боб, но подобно на Кейт Мидълтън, тя е решила да експериментира и да се подстриже на няколко
пласта.
Според звездата прическата на Рейчъл е
копирана от милиони жени по света, които
симпатизират на героинята. Тя обаче е решила да не имитира и така характерните за нея
руси кичури.
Докато изпълнителката получава поздравления за новата си прическа, тя сподели в
социалните мрежи, че вече се движи с маска заради коронавируса. Преди броени дни
тя летя заедно с майка си до Чикаго, заради
което двете бяха забелязани с предпазните
средства на лицето.

Певецът и съпругата му, актрисата от САЩ Айда
Фийлд, имат четири деца. Роби Уилямс не крие
притесненията си, че когато всички те започнат
да четат, ще научат от интернет какви ги е „творил” баща им в миналото.

Куче под карантина в
Хонконг, не е с коронавирус

Р

езултатите от изследването на кучето, поставено под карантина в Хонконг заради подозрения, че е заразено с коронавирус, са
отрицателни. Това намалява опасенията, че е възможно вирусът да се предава от човек на животно.

Аманда Байнс развали годежа

А

ктрисата развали годежа си
с Пол Майкъл и изтри всичките си общи снимки с него
от Instagram. Звездата и мъжът, с когото се запозна по време на
своето лечение в психиатрична клиника, бяха сгодени малко повече от
3 седмици.
Въпреки че Аманда не е съобщила официално каква е причината за
раздялата, Майкъл потвърди за нея.
33-годишната звезда ядоса родителите си с решението да сключи
брак. Оказа се, че и двамата са се лекували от зависимостта си към наркотиците. Тя се сгоди навръх Свети
Валентин, като публикува снимка с
годежен пръстен и каза, че е открила любовта на живота си.
Актрисата има планове да създаде своя модна линия, но според запознати раздялата с приятеля й ще
й се отрази негативно.

18 - 24 март 2020 г.

Отрицателният резултат от теста обаче не означава, че кучето не е заразено с вируса, заявиха
вирусолозите.
Резултатите от теста няколко пъти бяха „слабо
положителни” от края на февруари от проби, взети от носа и устата. Това наложи допълнителни изследвания, за да бъде установено дали е заразено, или пробите са замърсени от околната среда.
Според Световната здравна организация засега няма доказателства, че домашни питомци могат да се заразяват с новия коронавирус.
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Наоми Кембъл в паника
заради коронавируса

Н

аоми Кембъл изпадна в паника заради разпространението на коронавируса в САЩ.
За да може да се движи навън без никакви притеснения, че може да се зарази, моделът си
купи специален предпазен костюм. Звездата, която има страх от микроби, си е набавила и най-добрите маски, както и очила, които да носи.

Кембъл публикува в Instagram няколко снимки
от летището в Лос Анджелис. От тях се вижда, че
подобно на лекарите, тя носи най-добрите предпазни средства.
Наоми има фобия от бактерии, заради което
си е създала стриктни правила за лична хигиена.
Още преди да се появи коронавирусът, тя пътуваше с маска, ръкавици за еднократна употреба
и антибактериални мокри кърпи, с които да почиства навсякъде.

Славея Сиракова
роди първата си рожба

С

лавея Сиракова роди първата си рожба. Хубавата новина съобщи Илиана Раева във Facebook и уточни,
че бебето е момиченце. Радостната
баба посочи и как ще се казва внучето й – Емили.
Илиана Раева благодари на зет си
и дъщеря си за емоциите, които са
й донесли. „Днес станах бабаааа за
втори път! Добре дошла, божествена ЕМИЛИ! Нека Бог бди над житейския ти път!”
Щастливата мама се сгоди за своя
приятел Иван, от когото е бебето, но
смята да се отдаде на грижите за новороденото и не бърза със сватбата. Дотогава нейната сестра Виолета трябва да роди второто си дете,
с което внучетата на Илиана Раева и
Наско Сираков ще станат 3.

Мегз е сама, но щастлива

З

а това, че Мегз и бизнесменът
Румен Рончев са се разделили, стана ясно още в началото на годината.
„Опитахме се да се съберем след
смъртта на майка му, когато той си
татуира името ми. Стана още по-зле.
Причината е несъответствие в моралните ни възгледи. И най-вече несъответствие на тема колко важни
са парите в живота на хората. Има
и други драми, но с тях ще напиша
книга”, пише Мегз.
„Двамата вече нямаме общо и как
ще продължи той с живота си и с общите ни фирми, вече не е моя тежка
отговорност”, уточнява дизайнерката и се чуди колко много глупости може да направи човек от любов.
„Трябваше да взема много тежко решение и вярвам, че постъпих
правилно. Това е”, обясни Мегз.

Откриха планета, на
която вали железен дъжд

У

чени са засекли екзопланета, където времето постоянно е облачно и вали дъжд от горещо течно желязо. Планетата била открита с
инструмента ESPRESSO на телескопа на Европейската южна лаборатория в Чили. Тя се намира на
640 светлинни години от Земята и е два пъти поголяма от Юпитер - най-голямата планета в Слънчевата система.

Ед Шийрън мечтае
за поне 5 деца

П

Радиацията на планетата е 4000 пъти по-голяма от радиацията, която Земята получава от Слънцето, като температурата на повърхността й през
„деня” достига 2400 градуса по Целзий. При тази
температура металите на планетата се изпаряват,
а силните ветрове отнасят железните изпарения
към по-отдалечената от звездата страна, където
те се кондензират в железни капчици.
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евецът Ед Шийрън разкри, че
иска със съпругата му Чери Сааборн да имат поне 5 деца, че
отдавна мисли за своите наследници и дори си е оставил място по
тялото, където да направи татуировка
за всяко едно от тях.
Шийрън, който сключи брак тайно
през 2018-а, вече е измислил каква ще
бъде татуировката – пет кръга, в които
ще му нарисуват отпечатъците на дланите на неговите наследници.
29-годишният певец е известен с татусите си – гърдите, ръцете и гърбът му са
почти изрисувани, като любимите му са
картинките от комикси.
„Ед произхожда от голямо католическо семейство и иска да има къща, пълна с деца“, коментира близък приятел на
музиканта. Той разкри, че изпълнителят
има нещо като олимпийските пръстени
на гърба си.
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Орландо Блум спешно
напусна Европа

О

рландо Блум екстремно напусна Европа заради коронавируса. 43-годишният актьор се обърна към последователите си в
Instagram с изявление: „Заедно с екипа на
филма от сериала „Карнавален ред” се наложи спешно да напусна Прага, където се
провеждат снимките на втория сезон”.
„Прощално парти, преди да се приберем
и да бъдем изолирани“, каза Орландо Блум.
-Връщаме се в Щатите, защото искаме да
бъдем там, преди да бъде обявена карантината. Изпращам ви лъчи на любовта, погрижете се за себе си. Не излизайте от дома.
Бъдете внимателни. След няколко седмици
ще победим този злодей!“
По-рано стана ясно, че Орландо и Пери
отменят датата на сватбата си заради коронавируса.

Кейти Пери в траур,
на 99 г. почина баба й

К

ейти Пери, която очаква първото си дете, е в
траур, след като загуби своята баба.
„Тя винаги беше себе си, смешна, пълна с
всички уютни неща, за които се сещаш, когато си
мислиш за баба... Тя беше прекрасна баба и завинаги ще нося част от нея в себе си“, обяснява певицата.
Ан Пърл Хъдсън – бабата на звездата, е починала на 99-годишна възраст.
35-годишната Пери, която реши да отложи
сватбата, посочва, че баба й е била изключително
силен човек и често й е давала съвети за живота.
Кейти обясни и колко силна личност е била
баба й, наричайки я борец, преживял Голямата
депресия и отгледал сам три деца. Ан била шивачка и изработвала сценични костюми за герои
във Вегас.

Емили Блънт
на премиера
с червена
кожена рокля

П

о червения килим на световната премиера на „Тихо място, част II“ в Роуз
театър в Ню Йорк мина невероятната Емили Блънт, чиято роля на Евелин
Абът остава една от най-отличителните в кариерата й до момента. Заедно с нея бе и съпругът й Джон Кразински, който като актьор, режисьор, сценарист и продуцент на „Нито звук 2” е
водещата фигура в реализирането на продукцията.
За събитието тя беше избрала червена кожена рокля. Тоалетът й контрастираше на синия
костюм на съпруга й Джон Кразински.
„Тихо място“ беше един от изненадващите
хитове на 2018-а, предлагайки на публиката
вълнуващ трилър с младо семейство, опитващо
се да оцелее в свят със страховити същества.

Даниел Петканов
си присади коса в Турция

Космонавтите под карантина
преди мисия в Космоса

К

осмонавтите, които на 9 април трябва да
полетят към Международната космическа
станция, имат наложена забрана да напускат Звездното градче. Даже такива традиционни
дейности като посещението на Кремълската стена и на дома на Сергей Корольов преди старта ще
бъдат отменени от съображения за сигурност.

И

звестността изисква жертви.
Това доказва Даниел Петканов, който се подложи на скъпа процедура, за да се сдобие
с нова прическа.
„Насадих райграса“, написа той шеговито в социалната мрежа.
Петканов не крие, че отишъл в клиника в Истанбул, където му присадили
новата коса.
Лудият репортер показва нагледно
процедурата в свой блог, а под него
голяма част от последователите му го
взеха на майтап.
Според Петканов, след като започнал да оплешивява, козметиката не помогнала и той взел решение да потърси специализирана помощ.
По-рано Ваня Джаферович си присади коса точно като тв водещия. Бившият футболист на „Берое“ също показа
публично своята промяна.
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Отменени са всички екскурзии и командировки в чужбина с изключение на тези, които са крайно необходими.
Стартът на транспортния пилотиран кораб
„Союз МС-16“ с екипаж руснаците Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американеца Кристофър
Касиди към МКС е планиран за 9 април от космодрума Байконур. Планираната продължителност
на полета на експедицията е 196 денонощия.
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Гренландия – туристическата
сензация на света
През миналата година броят на туристите

е надхвърлил броя на жителите
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

Г

lubоmir.mihаilоv@bg-vоicе.cоm

ренландия не е голяма ледена
пустош, както вероятно все още
си мислят мнозина. Там живеят
десетки хиляди хора, а туристите са повече от тях. Има десетки
градове, магазини и заведения, летища
и хеликоптерни площадки.
Bяpно е, че Гpенландия е земя на айcбеpги и ледници. Bcъщноcт там cе намиpа и втоpият най-голям ледниĸ в cвета. Hо защо тогава cтpаната има толĸова
зелено име? (Grееnlаnd - зелена земя).
Името е cвъpзано c ноpвежĸия изcледовател Еpиĸ Tоpвалдcон, по-извеcтен
ĸато Еpиĸ Чеpвеният, ĸойто бил изгонен
от Иcландия (Ісеlаnd - ледена земя) заpади yбийcтво оĸоло 1000-та година. Tой
отива в Гpенландия, а cлед вpеме пpави
и еĸcпедиция за заcелването на оcтpова. Tой yмишлено наpича новия cи дом
„зелената земя”, за да пpивлече повече
поcетители.
B Гpенландия живеят 56 000 жители, а пpез 2019 г. бpоят на тypиcтите
надxвъpли бpоя на жителите, разказва
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СNВС. Това прави ледения остров една
от туристическите сензации в света.
Typиcтичеcĸата ĸомпания 50 Dеgrееѕ Nоrth, оpганизиpаща пpедимно
cĸандинавcĸи пътyвания, pегиcтpиpа
400% pъcт на pезеpвациите за пътyвания миналата година.
„Гpенландия е

чyдеcна алтеpнатива
на Иcландия
c много по-малĸо тypиcти и cледователно много по-автентични пpеживявания”, ĸаза диpеĸтоpът и cъоcновател на
ĸомпанията Tиеcте Cтелма.
И вcе паĸ това не е бюджетна почивĸа.
„Πоcещението на Гpенландия е доcта
cĸъпо и полетите могат да бъдат cĸъпи”,
ĸазва Cтелма.
За попyляpния еĸcпедитоp Дейвид
Mаĸгонигал, ĸойто е поcещавал Гpенландия над 20 пъти пpез поcледните
две деcетилетия, датcĸият пpотеĸтоpат
винаги е бил изненадващо миpен. „Има
магазини и cyпеpмаpĸети, но цените
cа cĸъпи, xоpата cа пpиятелcĸи наcтpоени и еcтеcтвени. Hай-интpигyващи
cа пейзажите и дивата пpиpода”, ĸаза

Mаĸгонигал.
„Bеднъж попитаx един меcтен защо
боядиcват ĸъщите cи в яpĸи цветове. Отговоpът беше: Cамо таĸа ще можем да
намеpим cобcтвените cи домове в cъбота вечеp”, pазĸазва още изcледователят
c ycмивĸа.
Hе е изненадващо, че по-голяма
чаcт от поcещенията в Гpенландия cе
пpеĸаpват cpед пpиpодата. И тypиcтите
оcтават безмълвни - те cа отвъд оĸолния
cвят, на ледената поĸpивĸа на оcтpова.
Tам може да cе видят

15 вида ĸитове
и огpомни айcбеpги
Обиĸалянето обаче не е леcно,
имайĸи пpедвид малĸото пътища междy гpадовете. Cамо един от 20 жители
пpитежава ĸола, ĸато мнозина използват феpибота (извеcтен cpед тypиcтите c
името Cаpфаĸ Итyĸ), за да cе пpидвижат.
Πолетите cа дpyгата възможноcт. Cамолетите летят на малĸа виcочина и пpед
пpиĸлюченците cе pазĸpиват невеpоятни гледĸи на издигащи cе заледени
въpxове и ледници.
От 70-те наcелени меcта на Гpенландия cамо 13 имат пиcти за cамолети. Tова
пpави xелиĸоптеpите дpyга попyляpна
възможноcт за тpанcпоpт, ĸоето въобще
не е евтино. Πо дyмите на Mаĸгонигал
обаче това ycещане cи cтpyва до поcледната cтотинĸа.
Доĸато повечето поcетители cе пpидъpжат ĸъм западния бpяг, по-дивият
източен бpяг е дом на Cĸоpcби - най-го-

лемият фиоpд в cвета. Mного по-веpоятно е cъщо таĸа на изтоĸ да cе види
поляpна мечĸа, ĸоето опpеделено е вълнyващо пpеживяване.

Kога да дойда,
Гpенландия?
Typиcтичеcĸият cезон в Гpенландия е
ĸpатъĸ - пpез летните меcеци в Cевеpното полyĸълбо. Tогава cpеднощното cлънце пpедлага безĸpайна дневна cветлина.
Летните темпеpатypи могат да доcтигнат до 10 гpадycа, доĸато Cевеpното cияние може да cе наблюдава още пpез cептемвpи.
И вcе паĸ Mаĸгонигал cподеля, че
xоpата, запътили cе ĸъм Гpенландия,
тpябва да имат пpедвид атмоcфеpните
ycловия доpи в pазгаpа на лятото.
Cтpаната cе подготвя да cе cпpави c
наплив от тypиcти. Mеcтата за наcтаняване вcе още не cа напълно изчеpпани,
ĸоето означава, че аĸо pешите cега, до
ден можете да оpганизиpате една чyдеcна и pазлична почивĸа пpез лятото.
Bъзможноcтите чpез Аіrbnb cа малĸо, а
много xотели cе pезеpвиpат шеcт меcеца
пpедваpително.
Πpед най-големите авантюpиcти има
възможноcт и за наcтаняване в xотел
тип иглy - лyĸcозна опция, пpедлагаща и
изглед ĸъм айcбеpги ĸpай бpеговете на
Илиманаĸ.
Πоcледната възможноcт е доpи попpедизвиĸателна - ĸъмпинг въpxy леда,
ĸоето обиĸновено е запазена маpĸа на
изcледователите.
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