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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Въпреки че последните цифри показ-
ват рязък скок на заболелите от корона-
вирус в САЩ и на много места в Европа, 
рано или късно ще преодолеем и тази 
криза. Не за първи път човечеството се 
изправя пред подобно изпитание и из-
глежда, че уроците от миналото са науче-
ни и жертвите ще бъдат много по-малко.

Но какъв ще е животът ни след епи-
демията? Правителствата на много мес-
та въведоха извънредни мерки, за да се 
справят с кризата, и така отнеха част от 
правата и свободите на обикновения чо-
век - от правото на свободно придвижва-
не до мониторинг на мобилните им ус-
тройства, за да следят дали хората под 
карантина не я нарушават. А в Китай дори 
да им следят температурата чрез мобил-
ните телефони. Правителството на Борис 
Джонсън във Великобритания пък иска 
извънредните правомощия да важат за 
две години.

В България законът за извънредното 
положение дава правото на МВР също 
да следи телефоните на хората. Трафич-
ните данни дават локализация с точност 
над „няколко десетки метра“ от телеко-
муникационната клетка. Ако човекът е 
слязъл от вкъщи до комшията на втория 
етаж или до кръчмата на партера в бло-
ка, клетката трудно ще го хване. Освен 
това мрежата засича телефони/сим кар-
ти. Не хора. Напълно възможно е телефо-
нът да е на едно място, човекът на друго, 
т.е. не е най-надеждният начин да се сле-
ди спазва ли се карантината. Но пък дава 
възможност да се създаде голяма база 
данни за всички граждани, която трябва 
да пази информацията за всяка сим кар-
та за 6 месеца. Операторите са длъжни 
да дадат на властите тази информация и 
това не подлежи нито на съдебен, нито 
на някакъв друг контрол. Досега този тип 
следене се използваше само в разслед-
ванията за тероризъм.

Китайският опит обаче ни дава поглед 
към едно възможно дистопично бъдеще. 
Мобилните ни устройства, които са с нас 
през цялото време, могат да следят както 
температурата, така и други физиологич-
ни показатели - пулс, изпотяване и др. А 
те да издадат нашите чувства и емоции. 
Представете си Северна Корея, къде-
то речта на първия държавен и партиен 
лидер предизвиква гняв у някой, мобил-
ното му устройство го издава чрез засе-
чен учестен пулс, а от човека после няма 
и следа. Екстремен пример, но много ве-
роятен. В Китай хората са следени 24/7 с 
помощта на огромна мрежа от видеока-
мери. Такива има и в Лондон, а също в Со-
фия, Бургас и в други градове.

Примерът със Северна Корея е екстре-
мен. Но в нашите така наречени демо-
крации правителства и частни компании 
могат да научат повече за нас, отколкото 
ние самите. Могат да предвиждат реак-
циите ни, емоциите ни, какво ще хареса-
ме и какво не. Така могат да ни продадат 
какъвто продукт искаме - било то стока 
или пък политик.

А епидемията с коронавируса дава от-
лична възможност да бъде тествана на-
шата толерантност към всякакви огра-
ничения на свободите ни и правото ни 
на неприкосновено лично пространство 
- и без това драматично намалено от со-
циалните мрежи и хилядите уебсайтове, 
мобилни приложения и устройства, кои-
то събират, складират и сортират всякак-
ва информация за нас. Времето на Биг 
брадър е тук. От нас зависи колко още 
ще позволим той да наднича в личното 
ни пространство. Нека не заспиваме точ-
но сега.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Какъв ще е животът 
ни след епидемията?

https://www.facebook.com/milanabash78
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И 
принц Чарлз е заразен с 
коронавирус. 71-годишни-
ят британски престолона-
следник има положителни 
резултати от теста, потвър-

диха от канцеларията му.
От там уточниха, че симптомите му са 

леки и той е в добра форма. Сътрудни-
ците му обясниха и че принц Чарлз от 
няколко дни работи от дома си.

Съпругата на принц Чарлз - херцо-
гинята на Корнуол Камила - също е из-
следвана. Тя не е заразена с вируса. 
Двамата са се самоизолирали в дома си 
в Шотландия.

„Не е възможно да бъде уточнено

от кого принцът 
се е заразил

заради многобройните му обществени 
ангажименти от няколко седмици“, ка-
заха от Кларънс хаус.

Според британската преса принц 
Чарлз, който е в замъка Балморал, е 
бил на събитие на 10 март в Лондон, на 
което е присъствал и принц Албер Вто-

ри от Монако. За него също беше съ-
общено, че е с положителен тест за Ко-
вид-19.

Кралица Елизабет Втора, 
която е на 93 години, се от-
тегли в замъка Уиндзор, 
на около 40 км от Лон-
дон.

Британското пра-
вителство поиска 
всички, навърши-
ли 70 години, да се 
изолират за 12 сед-
мици.

Преди дни крали-
цата сама потвърди, че 
заради заплаха от коро-
навирус се е отправила към 
замъка Уиндзор. Официалното 
обръщения на кралицата се появи в со-
циалните мрежи.

„Ние с Филип разбираме, че много 
семейства и отделни граждани във Ве-
ликобритания и по света навлизат в пе-
риод на сериозно безпокойство и не-
сигурност. На всички ни се налага да 

променим навиците 
и ежедневните дей-

ности в полза на обще-
ството, в което живеем, 

и най-вече заради безопас-
ността на най-уязвимите, обърна 

се кралицата. – Мога да ви уверя, че аз 
и моето семейство сме готови да дадем 
своя принос.“

Междувременно учени от Оксфорд 
обявиха, че броят на заразените във 
Великобритания може да е много по-
голям, отколкото се допускаше досе-

га. Половината население на страната 
може вече да е заразено, показва съз-
даденият от тях модел, цитиран от в. 
„Файненшъл таймс“

Ако резултатите се потвърдят, ще се 
окаже, че по-малко от един на хиляда 
заразени от Ковид-19 се разболява до-
толкова, че да има нужда от болнич-
но лечение, подчертава Сунетра Гупта, 
преподавателка по теоретична епиде-
миология, ръководител на изследване-
то. Голямото мнозинство развиват мно-
го леки или никакви симптоми.

И принц Чарлз с коронавирус 
и под карантина
Британският престолонаследник се е 

самоизолирал, съпругата му Камила не е заразена

https://ordtrans.com/
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Българка, която е била на посеще-
ние при сина си в Питсбърг, щата 
Пенсилвания, е починала в резул-

тат на усложнения от COVID-19, съобщи-
ха местните здравни власти.

78-годишната Офелия Русева е по-
чинала на 19 март, съобщиха във втор-
ник здравните служби в Алегени каунти, 
Пенсилвания.

Официалната причина за смъртта е 
остър респираторен дистрес синдром 
(ОРДС) в резултат на заразяване с ко-
ронавирус. При този синдром в белите 
дробове се събира вода и кислородът не 
може да достигне до органите.

Жената е дошла на гости на нейния 
син Людмил Велев и семейството му.

Той също е заразен с коронавирус. Г-н 
Велев е в спешното отделение на UPMC 
Presbyterian Hospital в Питсбърг. От там 
казаха, че е в сериозно, но стабилно със-

тояние и диша с помощта на респиратор.

Офелия Русева е 
именита диригентка.

През 1982 г. основава женския каме-
рен хор „Арфа“ в София към читалище 

„Николай Хайтов“.
Под нейното ръководство хорът е 

участвал на много международни фести-
вали и конкурси и е печелил награди по 
целия свят.

Г-жа Русева е завършила Музикалната 
академия в София.

Заради пандемията с коронавируса 
засега няма да има опело, тъй като вла-
стите забраняват големи събирания. 
Приятели на семейството са отворили 
кампания в платформата gofundme за 
набиране на средства за погребението 
на г-жа Русева. Ако вие искате да помог-
нете, може да го направите, като кликне-
те тук >>.

BREAKING: Българка почина 
в Питсбърг от COVID-19

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

78-годишната жена е от София, но била на гости на сина си. Той също е в болница

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
Бебе със съмнение за 
коронавирус в Пловдив

Бебе на един месец е настанено в 
Инфекциозна клиника на УМБАЛ 
„Св. Георги“ в Пловдив. Детето е 

било прието с бронхит и кашлица. Не-
гови роднини преди 15 дни са били в 
Италия. То е в добро състояние, очаква 
се пробата му. Детето е изолирано в от-
делно помещение. Тъй като в клиника-
та няма отделение за деца, то се третира 
като останалите пациенти. Освен пеленачето в клиниката са приети още четири-
ма души със съмнение за COVID-19.

След седмици режим  
в Перник потече вода

След месеци на строг режим в Пер-
ник вече има вода по цял ден. 
Това стана възможно след пуска-

нето на новия водопровод от Мало Бу-
чино до града. Сега чешмите на перни-
чани ще са сухи само нощем, а вода ще 
имат от 6.00 до 22.00 ч. За да се осигури 
този по-лек режим, се ползват едновре-
менно обемите и на язовирите „Студе-

на“ и „Бели Искър“ - през софийския водопровод. Валежите от последните месе-
ци също напълниха язовира.

30 км опашка от тирове  
на „Капитан Андреево“
Над 30-километрова опашка се об-

разува на граничния пункт „Капи-
тан Андреево”. Причината е заси-

лените проверки срещу коронавируса 
от турска страна. Изгледи колоната от 
камиони да намалее скоро няма. През 
последното денонощие са обработени 
около 1300 превозни средства - с около 
1000 по-малко, отколкото се обработват 
по принцип. Червеният кръст започна акция в помощ на шофьорите. В понедел-
ник край „Капитан Андреево“ бяха поставени допълнителни химически тоалет-
ни.

Безработицата 
e нараснала само с 0,3%

Безработицата в България не е на-
раснала съществено след обявя-
ването на извънредните мерки 

в страната. Това обясни зам.-министъ-
рът на труда и социална политика Зо-
рница Русинова. „Темпът на нараства-
нето й в първите седмици на кризата, 
за периода от 20 февруари до 20 март, 
е 0,3 пункта. Тоест няма голяма разлика, 

сравнено с миналата година“, каза тя. Русинова уточни, че от МТСП са предпри-
ели мерки. Сред тях са измененията в Кодекса на труда, които позволят дистан-
ционната работа от вкъщи.

Дядо застреля жена си  
и се самоуби
Дядо от пловдивското село Миле-

во застреля съпругата си и опита 
да се самоубие. Ден по-късно въз-

растният мъж е починал в болница. Той 
убил 76-годишната си жена с незаконно 
притежавано оръжие. Мъжът застрелял 
съпругата си в главата, а после простре-
лял и себе си.. Жената починала на мяс-
то, а убиецът - ден по-късно. Според раз-
следващи същата сутрин двамата съпрузи се скарали и най-вероятно скандалът 
е причина за случилото се.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Кой, кога и с кого: МВР ще 
следи движението на всеки
М

ВР получава безконтро-
лен достъп до трафич-
ните данни от всички 
мобилни телефони и ин-
тернет контакти на бъл-

гарите, без да има нужда от съдебно 
разрешение за това. Това става ясно от 
текстовете в новия закон за извънред-
ното положение, който бе приет и вле-
зе в сила от днес. Проследяването на 
трафичните данни на хората не разкри-
ва съдържанието на кореспонденциите 
им, но дава възможност да се проследи 
движението на гражданите чрез клетки-
те на мобилните оператори, а също и с 
кого говорят,

какви сайтове посещават 
и с кого си пишат

Допреди налагането на извънредно-
то положение, трафичните данни се из-
ползваха само за разкриване на тежки 
престъпления, за които се полагат над 5 
години затвор. Нарушаването на задъл-
жителната карантина дори в условията 
на COVID-19 се наказва с до 3 години за-
твор. Всичко това се случва чрез извън-
редното законодателство, което налага 
промяна в Закона за електронните съ-

общения. Тя формално засяга само хо-
рата под карантина, но всъщност може 
да се разпростре върху всички, пише 
mediapool. В закона вече се казва, че 
операторите съхраняват трафичните 
данни на своите клиенти за срок от 6 ме-
сеца за „принудителното изпълнение на 
задължителната изолация и болничното 
лечение на лица“, които са отказали да 

стоят под карантина.
Така полицията получава незабавен 

достъп до трафичните данни на гражда-
ните чрез

подаване на елементарно 
заявление

до доставчиците на мобилни и интернет 
услуги. Липсата на съдебен контрол оз-

начава, че полицията реално може да 
поиска достъп до данните за контакти-
те и придвижването на всеки гражда-
нин, без значение дали е под карантина 
или не. Операторите няма как да напра-
вят елементарна проверка дали искане-
то на полицията е обосновано, защото 
нямат достъп до публичен регистър на 
поставените под карантина. Те не могат 
да изискват от полицията да обоснова-
ва искането си, докато съдът може. Про-
мените в закона са приети така, че раз-
поредбата ще важи и след отмяната на 
извънредното положение. Досега дос-
тъпът до трафични данни бе подлаган 
на съдебен контрол от районните съди-
лища. Магистратите са показвали въз-
можности да се произнасят бързо по 
хиляди искания, а промените в закона 
изглеждат необосновани и опасни. Съ-
дии, които се занимават с издаване на 
разрешения за трафични данни, също 
коментират, че има реална опасност от 
предоставяне на безконтролен достъп 
до данните на хиляди граждани.

Новият закон за извънредното положение дава 
безконтролен достъп до всички телефони и интернет

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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П
ри малко над 200 случая на 
заразени с коронавирус в 
България, от които в болни-
ца са едва 36 души, капаци-
тетът на Военномедицинска 

академия (ВМА) и „Пирогов“ е вече из-
черпан. Това съобщи в понеделник ше-
фът на Националния оперативен щаб 
ген. Венцислав Мутафчийски. Щабът 
предложи на здравния министър Ки-
рил Ананиев да издаде заповед, с която 
да задължи всяка болница, независимо 
от вида и собствеността й, да подготви 
обособени отделения за болни от коро-
навирус, оборудвани с реанимационни 
легла.

Само преди няколко седмици упра-
вляващите се похвалиха, че в страна-
та има достатъчно легла и дори дадоха 
точна цифра - 53 173. По брой на бол-
нични легла България се оказа над сред-
ния показател за ЕС: 759 на 100 000 души 
срещу 504 на 100 000 души средно за ЕС. 
На първо място е Германия с 800 легла 
на 100 000 души. Никой не знае обаче в 
какво състояние е легловата база в бол-
ниците в България и не признава истин-
ските мащаби на проблема с липсата на 
лекари.

На фона на тези цифри, през послед-
ните дни

мерките продължават 
да се затягат

Властта въведе пропускателен режим 
между отделните области в страната, а 
полицаи пропускат само онези, които 

имат наистина основание да го напра-
вят. Причините могат да са само работа, 
местоживеене и здравословен проблем, 
а за доказването им се искат бележки 
от работодателя или общината. Заради 
системата на проверка, отнемаща зна-
чително време, на магистралите се об-
разуваха километрични задръствания. 
Само в София има 19 контролно-пропус-
кателни пунктове. В Пловдив те са 14. На 
проверка подлежат само автомобилите 
и автобусите, но не и камионите.

В сила влязоха и редица други забра-
ни. Една от тях затвори парковете, гра-
дините и детските площадки и преуста-
нови използването им, като целта е да 
се избегне струпване на много хора на 
едно място. Ден след въвеждането на 
това ограничение обаче температурите 
в България се покачиха на над 20 граду-
са, което накара много хора да не се съ-
образят със забраната, а немалко бяха 
и тези, които поеха към планината. Това 
предизвика възмущението на председа-

теля на Националния оперативен щаб 
Венцислав Мутафчийски, който сравни 
потока от хора към поляните със събор. 
Ден по-късно общината в София

затвори и пътя 
към Витоша

и забрани посещенията в Националния 
парк, което доведе до вълна от недовол-
ство в социалните мрежи.

С други мерки бе ограничено посеще-
нието на магазини за хранителни стоки 
от българите под 60 години между 8,30 
и 10,30 часа сутринта. В този диапазон 
продавачите обслужват единственото 
възрастни хора, а целта е да няма струп-
ване на млади около тях, които биха 
могли да ги заразят и без да имат види-
ми симптоми на коронавирус.

Междувременно депутатите в пар-
ламента приеха изцяло новия закон за 
извънредното положение, който стана 
повод за политически престрелки меж-
ду президента и премиера. Държавни-
ят глава Румен Радев наложи вето на два 
от текстовете в него и поиска депутатите 
да преразгледат отново членовете, кои-
то касаят свободата на словото заради 
липсата на дефиниция за понятието „не-
вярна

информация“, а също и спекулата за-
ради тавана на цените на някои стоки, 
свързани с пандемията. Премиерът Бо-
рисов обвини президента, че си прави 
политически пиар по време на криза, но 
в крайна сметка депутатите му подкре-
пиха държавния глава в пленарна зала.

36 заразени българи 
„препълниха“ болниците
България е под блокада – пропускателни пунктове между областите връщат хора

https://taniasells.com/
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К
ой говори за коронавируса в 
България? До днес бяхме свик-
нали да виждаме шефа на ВМА 
ген.-майор проф. Венцислав 
Мутафчийски да обявява броя 

на заразените и мерките, които Нацио-
налният оперативен щаб взима.

Разбира се, премиерът Бойко Бори-
сов не обича прожекторът да не е насо-
чен към него и след няколко дни, в които 
остави експертите да говорят, пое и бит-
ката с епидемията на ръчно управление.

Борисов обича да угажда на всички – 
не харесва сърдити. И така изведнъж във 
вторник се появи Медицински съвет към 
Министерски съвет, оглавяван от пулмо-
лога проф. Коста Костов, който няколко 
дни по-рано в своя фейсбук публикация

нарече депутатите 
„мишоци“

раздразнен от предлаганите наказания 
за медици, които отказват да изпълняват 
служебните си задължения, без да им е 
осигурено необходимото предпазно об-
лекло.

Във вторник бяха представени 15-те 
члена на съвета. Те са специалисти от 
различни области на медицината, сред 
които изпъкват имената на проф. Радка 
Аргирова, клиничен вирусолог, доц. Ата-
нас Мангъров, инфекционист, и психиа-
търа д-р Цветеслава Гълъбова. Съветът 
включва още специалисти по образна 

диагностика, обща медицина, зъболе-
кар, невролог, фармаколог, както и адво-
кат и медиен съветник.

От началото на кризата с коронавиру-
са в София се заговори, че доц. Мангъ-
ров е сърдит, че не е включен в опера-
тивния щаб. От началото на кризата той 
бламира щаба и е защитник на концеп-
цията за изграждането на т.нар. стаден 
имунитет вместо социална дистанция и 
изолация каквато прилага щабът.

Ситуацията се допълва от стара враж-
да между проф. Костов и началника на 
Оперативния щаб, хирурга ген. Мутаф-
чийски. За нея спомена и премиерът по 
време на извънредния брифинг.

По-късно в неделя председателят на 
Националния щаб и директор на Воен-
номедицинска академия (ВМА) не отго-
вори на въпрос дали и защо проф. Коста 
Костов е уволнен от ВМА. Проф. Костов 
каза, че „сега

не е време за лични 
мъжки битки

Заровили сме всички томахавки. Тези 
конфликти в случая не са решаващи“.

„Задачата на Медицинския съвет е да 
помогне на държавата да се справи с 
проблем, за който здравната ни система 
не е подготвена“, изтъкна проф. Костов в 
началото на изказването си.

Функцията на Съвета ще бъде изготвя-
не на препоръки и алгоритми за лечени-
ето на COVID-19 в помощ на всички лека-
ри и на правителството.

„Ще предоставяме навременна и дос-
товерна информация“, обясни проф. Кос-
тов. Тя ще бъде представяна на два бри-
финга седмично, във вторник и петък, 
както и на специално създадена Фейс-
бук страница.

Не е ясно обаче защо тези препоръки, 

предназначени за лекарите, трябва да 
бъдат обсъждани на пресбрифинги два 
пъти в седмицата в допълнение на ста-
налите редовни и извънредни брифинги 
на Националния оперативен щаб.

Първият брифинг на новосформира-
ния медицински съвет започна с проти-
воречие с щаба за тестовете.

Една от първите препоръки на меди-
цинския съвет ще бъде да се започне

масово тестване 
с бързи тестове

на контактни лица и потенциално зара-
зени, стана ясно от думите на доц. Ата-
нас Мангъров. Това обаче се разминава 
с позицията на Националния операти-
вен щаб. 

По-рано тази сутрин директорът на 
Националния център за заразни и па-
разитни болести и член на националния 

щаб за борба с коронавируса Тодор Кан-
тарджиев заяви, че бързите тестове по-
магат в изследването на коронавируса и 
могат широко да се използват, но не мо-
гат да служат за надзор на развитието на 
болестта в България, тъй като са недос-
татъчно сигурни.

Проф. Аргирова пък коментира, че от-
давна е трябвало да има алгоритъм за 
действие при тестването на хората със 
съмнение за коронавирус.

„Има достатъчен брой интензивни 
легла в държавата. В момента те са око-
ло 900, но за кратък период могат да 
станат 2000“, каза зам.-министърът на 
здравеопазването Бойко Пенков. 

Така той отговори задочно на вче-
рашното изказване на началника на На-
ционалния оперативен щаб, че капаци-
тетът на ВМА и „Пирогов“ за прием на 
пациенти с COVID-19 е изчерпан.

Два „синода“ за коронавируса 
в България

Медицинският съвет към Министерски съвет начело с Коста Костов (в средата).

Медицински съвет се 
опълчи на Националния щаб 
в битката срещу заразата

Националният оперативен щаб с председател ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски.

Снимки: БТА

ЯСЕН  
ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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М
алко след един часа във 
вторник срещу сряда Бе-
лият дом и Сената по-
стигнаха споразумение 
за най-големия спасите-

лен план в историята на САЩ. Държава-
та ще похарчи 2 трилиона долара, за да 
помогне на хората и бизнесите, засегна-
ти от епидемията с коронавируса.

Планът е неколкоседмичен или ме-
сечен модел за икономика, насочваща 
се към рецесия, и за нация, изправена 
пред потенциално ужасяващо отраже-
ние, отбелязва агенцията.

Спасителният пакет без аналог ще 
осигури преки плащания за повечето 
американци, ще увеличи помощите при 
безработица и ще създаде програма на 
стойност 367 милиарда долара за мал-
кия бизнес, за да може да продължи из-
плащането на заплати на служителите, 
които са принудени да си останат вкъ-
щи.

Всеки данъкоплатец, който има до-
ход под $75,000 на година, ще получи 
чек за $1,200. Семейните двойки с доход 
под $150, 000 ще получат $2,000. Допъл-
нително държавата ще отпусне $500 за 
всяко дете под 17 години.

Сумите ще са по-малки за хора с дохо-
ди над $75,000, а таванът е $99,000.

Почти 90% от хората в страната ще 
имат право да получат цялата или час-
тична помощ според изчисления Tax 
Policy Center. Данъчните ще взимат 
предвид дохода от 2019 г., а ако данъч-
ната декларация не е подадена (срокът 
беше удължен до 15 юли) - от 2018 г.

Спасителният план предвижда помо-
щите за безработица да бъдат удължени 
от 26 на 39 седмици и да бъдат с 600 до-
лара повече.

Не е ясно

колко бързо ще стане 
изпращането на чековете,

но тези, които са подали декларацията 
електронно с банкова сметка, ще ги по-
лучат първи.

Конгресът ще отпусне още 500 мили-
арда долара за фонд в подкрепа на теж-
ко засегнатите сектори като авиоком-

пании и хотелски вериги, 300 милиона 
долара директни помощи за данъко-
платците, както и 350 милиарда долара 
за заеми за малкия бизнес, 250 милиар-
да долара за допълнителни помощи при 
безработица и 75 милиарда долара за 
болниците.

Целта е да бъде смекчен икономиче-
ският удар от пандемията, отнела живо-

та на над 660 души в САЩ и разболяла 
над 50 000, ударила хиляди бизнеси, ос-
тавила милиони без работа и накарала 
щатите да наредят на 100 милиона души 
- близо една трета от населението - да си 
останат у дома.

„След продължителни дни интензив-
ни преговори Сенатът постигна спора-
зумение между двете страни (демократи 

и републиканци - бел. р.) по историче-
ски план за подкрепа на икономиката 
срещу тази пандемия. Ще одобрим те-
кста по-късно днес“, заяви сенаторът 
републиканец и председател на Сена-
та Мич Макконъл. След това текстът ще 
трябва да бъде гласуван в Камарата на 
представителите и да бъде обнародван 
от президента Доналд Тръмп.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Какво има за вас 
в спасителния 
план на Конгреса?
$1,200 помощ за почти всеки, $500 на дете 

и помощ за малките и средни бизнеси

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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В 
условия на ескалиращ брой 
заразени в цяла Америка, До-
налд Тръмп и неговият екип 
пращат противоречиви пос-
лания кога ще приключат рес-

триктивните мерки за стоене по домо-
вете и социална изолация. И за пореден 
път науката, фактите и експертното мне-
ние не са на страната на президента.

Тръмп непрекъснато казва, че той и ад-
министрацията му са свършили добра ра-
бота в борбата с коронавируса и че той си 

дава оценка 10. За да покаже, че Америка 
е все по-близо до победата над „невиди-
мия враг“, той обяви, че иска страната да 

се върне към нормалното работно еже-
дневие до Великден. Тръмп се надява така 
да рестартира икономиката и да възстано-
ви загубите на работни места, фондовите 
борси и бизнесите.

„Не можем да допускаме лекарството да 
е по-лошо от самия проблем. Няма да до-
пуснем лекарството да е по-лошо от самия 
проблем. В края на 15-дневния период ще 
вземем решение в коя посока ще продъл-
жим“, каза Тръмп по време на дневния 
брифинг в Белия дом в понеделник. Из-
казването му дойде след среднощен туит 
със същото послание, а на следващия ден 
повтори това и в интервю за приятелски 
настроения към него кабелен канал FOX 
News.

Данните са най-важни в момента, а те 
показват тревожни тенденции. В Южна 
Корея, която в момента е в етап на изглаж-
дане на кривата, въпреки намаляването 
на броя на регистрираните случаи с коро-
навирус се забелязват групи от хора, кои-
то се разболяват, след като са се върнали 
към дейности отпреди пандемията – мес-
та като работната среда и църквите. Има 
и внесени отвън случаи, които притесня-
ват властите изключително много. Южно-
корейците не бързат да се радват за това, 
че са овладели епидемията в голяма сте-
пен и дори се подготвят за втора вълна. 
Пикът в Южна Корея е бил на 29 февруа-
ри, когато бройката на заболелите дости-
га 909 на ден. Тенденцията за спад започва 
на 11 март и заболелите на ден са 63 в най-
добрите дни (23 март) и 152 в най-лошите 
(19 март). Но там броят на направените те-
стове на глава от населението е 6 пъти по-
голям, отколкото в САЩ. Освен това при 
всеки регистриран случай властите про-
следяват всяка стъпка на болния чрез GPS 
проследяване, анализ на банковите тран-
сакции в банковите сметки и проверка на 
контактите. Вижда се, че изглаждането на 
кривата, след предполагаемия пик, при 
Южка Корея продължава поне 4 седмици 
и никой не смее все още да каже, че е без-
опасно хората да се върнат към предиш-
ния живот с пълна сила.

Експертите са категорични, че

пикът със заразата в 
Америка не е настъпил

и ситуацията ще стане по-лоша, преди да 
се подобри.

„Искам Америка да разбере – тази сед-
мица ще е страшна“, предупреди в поне-
делник националният здравен консул-
тант на САЩ Джером Адамс пред NBC. 
Към сряда се очаква страната да задмине 
Италия по брой заразени. До редакцион-
ното приключване на BG VOICE случаите 
бяха почти 60 хиляди с над 800 починали. 
Последните данни може да намерите на 
нашия сайт www.BG-VOICE.com.

А Тръмп иска да върне страната на пъл-
ни обороти след малко повече от 2 седми-
ци (18 дни). Но дори експертите в екипа 
на Тръмп не са на неговото мнение. „Ако 
оставим на докторите да решават, те ще 
искат да затворят целия свят“, каза Тръмп 
от Белия дом.

На брифинга в Белия дом Д-р Антъни 
Фоучи, директор на Националния инсти-
тут по алергии и инфекциозни болести, 
каза, че когато се е срещнал с президен-
та Тръмп в Овалния кабинет във вторник, 
той е подчертал необходимостта експер-
тите да бъдат „гъвкави“ при определяне 
на дата за връщане към нормалния жи-
вот. Това стана, след като Тръмп обяви оч-
акванията си всичко да се нормализира 
до Великден. „Можете да посочите дата, 
но трябва да сте много гъвкави “, е казал 
Тръмп на Фаучи. Президентът обяви пред 
репортерите, че сам е предложил Велик-
ден (12 април) за евентуален краен срок.

Демократи и републиканци изглеждат 
притеснени от идеята на Тръмп да отвори 
държавата твърде рано.

„Няма да има нормално функциони-
раща икономика, ако нашите болници 
са претоварени и хиляди американци от 
всички възрасти, включително нашите ле-
кари и медицински сестри, умират, защо-
то не сме успели да направим всичко не-
обходимо, за да спрем вируса“, написа в 
туитър републиканският конгресмен Лиз 
Чейни от Уайоминг.

Д-р Фаучи каза също, че части от стра-

Тръмп срещу експертите: 
Кога да падне карантината

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Президентът иска „да отвори“ страната до Католическия Великден на 12 април и 
хората да се върнат на работа, лекарите в екипа му не са сигурни, че ще е безопасно

Президентът Тръмп говори за ситуацията с коронавируса в присъствието на екипа си
Сн.: АП/БТА

http://firstchicagoplumbing.com/


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

25 - 31 март 2020 г. 13

ната може да са в добро състояние до Ве-
ликден, но други места се влошават в мо-
мента.

Администрацията остава „дълбоко заг-
рижена“ за щата Ню Йорк и за града Ню 
Йорк, заяви също във вторник д-р Дебора 
Бъркс, която е главният медицински екс-
перт в националния щаб на Белия дом, ог-
лавяван от Майк Пенс.

„Около 56% от всички случаи в Съе-
динените щати идват от град Ню Йорк и 
около него и 60% от всички нови случаи 
са също от там, а 31% от хората умират от 
това заболяване“, каза д-р Бъркс.

„Това означава, че тъй като те все още 
са със смъртност 31%, много по-висока в 
сравнение с останалите региони на стра-
ната, че можем да окажем помощ, ако се 
обединим заедно. Това означава, че как-
то на всички места, нюйоркчани трябва да 
спазват указанията на президента и това 
ще бъде от решаващо значение“, каза тя.

Д-р Бъркс обяви, че се препоръчва на 
всички пътували до Ню Йорк през послед-
ните дни да се подложат на 14-дневна ка-
рантина. Такава има задължителна във 
Флорида.

Сигурен ли е Тръмп в това, 
което прави?

Самият Тръмп каза, че не е сигурен дали 
е прав с определяне на датата 12 април 
като крайна за прекратяване на каран-
тината из цялата страна. Губернаторът на 
Илинойс Джей Би Прицкър каза, че се до-
верява само на данните, а те показват, че в 
Илинойс бройката на заболелите и умре-
лите расте прогресивно и че ще използва 
цялата си власт, за да осигури здравето и 
безопасността на жителите в щата, вклю-
чително и ако това означава карантина-
та за Илинойс да остане и след Великден. 
Губернаторът на Ню Джързи Фил Мърфи 
каза, че силно се надява Тръмп да е прав, 
но че силно се съмнява в това.

Изглежда, че въпреки многото инфор-
мация от различни експерти и политиче-
ски лидери, които предупреждават Тръмп 
да не бърза, той не иска да ги слуша. Но 
по-лошото е, че действията му са хаотич-
ни и с това той не може внесе нужното 
спокойствие нито сред колегите си, нито 
сред щатските администрации, нито сред 
жителите на страната. Една от непрестан-
ните грешки, които допуска, е да сравнява 
коронавируса със сезонния грип или ката-
строфите, казват експертите.

„Губим много повече жертви при авто-
мобилни произшествия“, заяви Тръмп по 
FOX News. „Не се обаждаме на автомобил-
ните компании и не им казваме да спрат 
да правят автомобили“. Лично д-р Фау-
чи заяви, че такива сравнения са нереле-
вантни.

Тръмп не е наясно и как да използва 
по-целесъобразно закона за производ-
ство по време на война, казват някои гу-
бернатори. И губернаторът на Илинойс, 
и губернаторът на Ню Йорк Андрю Куомо 
няколко пъти заявиха, че правителство-
то трябва да изисква от предприятията 
производство на определени количества 
продукти, за да има по-ясна представа с 
какво ще разполагат болниците. „Това 
важи, дори и когато компаниите да ис-
кат доброволно да участват в това произ-
водство“, каза Куомо. Тръмп настоява, че 
партньорството между държавата и част-
ния сектор е чудесно и няма нужда да из-
ползва мерките, предвидени в закона.

Според него администрацията му се 
справя отлично с набавянето на респира-
тори, маски, ръкавици и други предпазни 
средства и губернаторите нямат право да 
го критикуват. Но в същото време Тръмп е 
провел частен разговор с лидера на Южна 
Корея Мун Дже-Ин, в който е помолил за 
помощ за изпращане на медицинска апа-
ратура. Посланиците на САЩ в Европа 
също са получили инструкции да търсят 

всякакви медицински консумативи.
Тръмп хвърля и безсмислени обвине-

ния срещу Китай, вместо да се съсредо-
точи върху вътрешните проблеми. Той 
каза, че Китай е трябвало да предупреди 
САЩ за коронавируса три или четири ме-
сеца по-рано. Наложи се д-р Фаучи да го 
извинява. В интервю за списание „Наука“ 
той каза, че е предупредил нужните хора 
в Белия дом, че твърдението на Тръмп е 
неправилно, тъй като Китай е обявил за 
опасността от вируса още на 31 декември 
и до 10 януари е предоставил генетичния 
код. При това положение не може Китай 
да е предупредил света през септември, 
обяснява докторът по инфекциозни бо-
лести.

Ню Йорк е кота нула 
за заразата

В Ню Йорк един на 1000 души е ин-
фектиран. Губернаторът Куомо каза, че се 
наблюдава удвояване на потвърдените 
случаи на коронавируса на всеки три дни. 
Той подчерта, че в щата Ню Йорк към втор-
ник по обед има над 25 000 случая, което 

е близо 10 пъти повече от потвърдени-
те случаи в Калифорния, вторият най-за-
сегнат щат. Освен че задължи болниците 
да увеличат болничните легла с 50% и да 
продължава да търси респиратори, Куомо 
каза, че е разрешил експериментално ле-
чение с клорокуин (лекарство за малария) 
в комбинация с азитромакс (широкоспек-
търен антибиотик) и с плазма от излекува-
ни пациенти.

В Ню Джързи болните са 3,675, а умре-
лите – 44.

Едната трета от случаите 
са на млади хора -

на възраст между 30 и 49 години. Губер-
наторът Фил Мърфи наложи заповед за 
стоене по домовете преди 3 дни. Той 
каза, че не знае кога ще има пик, тъй като 
е много рано за прогнози. Федералното 
правителство ще построи 4 полеви бол-
ници в щата.

В Калифорния има над 2,500 болни и 50 
смъртни случая. Районът около Сан Фран-
циско е най-засегнат с повече от 800 по-
твърдени случая, но Лос Анджелис го 
застига с 662 случая и 11 умрели, включи-
телно и дете. Губернаторът Гавин Нюсом 
се надява на пристигането на военомор-
ска болница, която ще се разположи в Ел 
Ей, да облекчи положението. В опит да за-
сили мярката за стоене по домовете, той 
нареди затваряне на паркингите около 
парковете за разходка. Според него Кали-
форния няма да се справи с коронавируса 
до Великден и няма да изглежда добре в 
следващите 6 до 8 седмици и дори в след-
ващите 8-12 седмици.

Дали Тръмп ще спре 
да упорства за Великден?

Нищо не е сигурно. Поне 22 щата са под 
заповед за стоене по домовете и всеки 
един от тези щати може да се противопос-
тави на Тръмп. Губернаторите сами взи-
мат решение за това и президентът няма 
властта да им нареди какво да правят в 
случай на криза.

Някой трябва да напомни на Тръмп, че 
д-р Фаучи прогнозира, че пикът на епиде-
мията може да настъпи чак на 1 май. Въ-
просът е дали някой ще се престраши да 
го направи, защото иначе може да си за-
губи работата в Белия дом. „Можем да 
продължим да се дистанцираме и да се 
върнем на работа“, настоява Тръмп. Но да-
нните показват, че мерките за социално 
дистанциране, които са били използвани 
по време на грипната пандемия от 1918 г., 
не са помогнали значително на градовете, 
които са ги премахнали преждевремен-
но. Грипът през 1918 г. е отнел живота на 
675 000 души в Америка и на 100 милиона 
души в света.

Празните улици на Ню Йорк

Сн.: АП/БТА

Медицински работник дава указания на пациенти пред болничен център в Бруклин

Сн.: АП/БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Бяла лястовица бих ти подарила,
Ако можех само да я хвана,
С пелена-надежда бих те аз завила,
Бих преплувала и океана...

Райна Недялкова-Качулкова,  
„Бургаски акорди“

Р
айна Недялкова-Качулкова въ-
обще не е очаквала, че ще шие 
маски за лице за предпазване 
от коронавируса. Тя има свое 
ателие в Чикаго и по това вре-

ме в други години е била много заета с 
направата на сватбени и бални рокли. 
Ателието й се намира в дома й в предгра-
дието Палатайн и се казва Renny Fashion 
Studio. Освен това българката е автор на 

детски книжки и пише поезия и е носител 
на много престижни награди, последната 
от които - „Златното перо“ - тя получи ми-
налата година.

„Една приятелка, която работи в голям 

магазин и контактува с много колеги и 
клиенти,

ме помоли един ден 
да й ушия маска

защото се страхува за своето здраве“, раз-
казва Рени, както я наричат много хора. 
„Това беше още по времето, когато няма-
ше никакви признаци, че ще стигнем до 
това положение. Вечерта седнах вкъщи 
на машината и съвсем импровизирано, от 
подръчни материали, й направих две мас-
ки. След това започнах да обмислм неща-
та и си казах, че трябва да направя и на 
себе си. После реших и на колегите си в 
магазина, в който работя за по няколко 
часа, също да направя маски. Колегите от-
казаха. Колелото обаче се завъртя много 
бързо и започнах да шия все повече мас-
ки, защото непрекъснато ми бяха пред 
очите картини от Италия, от България, а и 
хората ме търсиха за помощ“, разказа Не-
дялкова.

Рени прави маските от памучни плато-
ве, плътни и приятни при допир с лице-
то, така че да не се получават кожни алер-
гии. Успяла е да намери и цветни такива за 
детски маски. Спряла се е на модел с лен-
тички, защото се оказва, че никъде по ма-
газините няма подходящ ластик. „Има ши-
рок ластик, който не е удобен или много 
тънък, който също не е удачен“, разясня-
ва тя.

В хода на работата и разговор с мно-
го клиенти, тя подобрява модела 
и сега маските й са двупластови, с 
отвор от едната страна и с „ушички“ 
в четирите края, за да може, който 
иска, да си сложи ластик. „Отворът 
служи за

поставяне на филтър
салфетка или кърпичка, които мо-
гат да се подменят“, разкрива Рени. 
За крайния дизайн на маските е 
помогнал съпругът й. „Той е много 
креативен в някои моменти и ми 
даде идеята за отвора за филтъра“, 
добавя с усмивка тя.

Рени не пропуска да отбележи, че всич-
ки материали за направата на маски в ма-
газините са в оскъдно количество и оче-

видно доставени от Китай, преди да ни 
застигне пандемията с коронавируса. Тя 
очаква, че в скоро време такива материа-
ли ще липсват все повече, като е възмож-
но и напълно да изчезнат.

До момента българката е направила 
около 200 маски. Предлага ги срещу за-
купуване и е доволна, че от българската 
платформа BG Hub USA са предложили да 
помагат с доставката. Готова е да изпълня-
ва и големи поръчки за цели фирми.

„Най-трудният момент беше да напра-
вя калкулация и да сложа цена. Лично аз 
няма да спечеля, но от друга страна, тряб-
ва да продължавам да купувам материа-
ли, за да мога да правя нови маски. Искам 
да помогна на хората. Трудът, който вла-
гам, не е калкулиран в цената. Освен ши-
енето, аз разговарям много с хората, да 
разбера какво искат, търся материали, го-
воря с доставчици“, казва Рени.

„Много съм притеснена от всичко, кое-
то се случва в момента. Въпреки че си ми-
сля, че съм много силен човек, виждам, че 
не е така и си мисля, че много хора ще из-
паднат в паника. Аз съм затрупана от ра-
бота и

не съм усетила, 
че си стоим вкъщи

защото по принцип работя от дома, но си-
туацията е много сериозна и много хора 
не го осъзнават, особено в България“, пре-
дупреждава Рени.

Тя разказва как на Нова година е видяла 
знак, че може би ни предстои голямо из-
питание. Тогава не е отдала голямо внима-
ние на случката. Рени е била в гръцки рес-
торант с близки. От тавана били спуснати 
балони с цифрата 2020. „В един момент те-
чението от климатика така завъртя бало-
ните, че когато ги погледнах, останах изу-
мена. Там не пишеше 2020, а SOS. Може би 
понякога има знаци, които виждаме, но 
или не можем да направим нищо, или ги 
подминаваме. Не разбирам от нумероло-
гия и не вярвам във вещици, но понякога 
има някакви сигнали, на които трябва да 
обръщаме внимание“, споделя тя.

„Българите сме силна нация, преживе-
ли сме няколко кризи и имаме известен 
опит. Нека бъдем внимателни и отговор-
ни и ще се справим и с това“, уверена е 
българката.

Ако искате да поръчате маски от Рени, 
можете да се свържете с нея на телефон 
773-563-2803.

Райна Недялкова подава ръка на притеснени сънародници, 
които искат да си набавят от предпазните средства

Вместо рокли: Българка от Чикаго 
шие маски за коронавируса

Рени Недялкова в ателието си.

Маските, които Рени прави.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

https://proadvisor.intuit.com/app/accountant/search?searchId=chtilian-kostov-cpa
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Б
ългари в Чикаго създадо-
ха онлайн платформа, с коя-
то да помогнат на хората в 
цяла Америка. На сайта www.
bghubusa.com хората могат 

да се запишат – доброволци и тези, кои-
то имат нужда от помощ. Екипът на плат-
формата после ги свързва. Има и теле-
фон за връзка с екипа – (312)854 9520.

„Създадохме го в екип с жена ми. По 
време на карантина остава време да се 
направят много неща. Видяхме проблем 
и решихме да помогнем“, разказа за BG 
VOICE Боян Петев. Той видял идеята за 
подобна платформа на Елена Петкова, 
собственик на Pinko Gym, във Facebook 
група.

„Те са направили нещо, което е извън 
моите способности, и искрено им бла-

годаря“, каза пред BG VOICE Елена Пе-
ткова. Идеята й дошла, след като видя-
ла статистиките колко коронавирусът е 
опасен за по-възрастните и хората със 
здравословни проблеми. „Имам баща, 
който преди време имаше рак на кожа-
та, и свекър, който е с 3 вида рак, които 
обичаме безрезервно и

искаме още много дълго 
да са около нас

и нашите деца. Вдигнах телефона и им 
казах от сега нататък ще пазаруваме 
само ние. После влезнах във фейсбука и 
написах идеята си“, разказва Елена.

За първите 2 часа са набрали 20 до-
броволци, които имат готовност да по-
могнат. „Почти веднага имахме някой, 

който търсеше помощ. Но това беше чо-
век от България и го пренасочихме към 
подобна платформа, която работи там 
– www.pomogni.net“, обясни Боян. Той 
е един от основателите на наскоро от-
критата в Чикаго Българска волейболна 
асоциация.

Първите записани доброволци са от 
района на Чикаго, но платформата рабо-
ти за цяла Америка.

Подобна платформа беше създадена 
и в Бостън от Българския Център в Нова 
Англия. Нея може да намерите на сайта 
BG VOICE.

„Според мен хората, които ще имат 
нужда от помощ, са в три основни гру-
пи – възрастни хора, тези с хронични за-
болявания и майки с малки деца, които 

са сами или мъжът им пътува някъде“, 
обяснява Боян. Ето защо той решил да 
добави и

телефон към онлайн 
платформата

за да е в помощ на по-възрастните и 
тези, които нямат време да четат всич-
ки коментари във Facebook. „В услови-
ята на криза най-добрият вариант е old 
school – с гореща телефонна линия. Ние 
имаме малък капацитет да отговаряме 
на обаждания, да получаваме гласови и 
текстови съобщения“, казва Боян.

На сайта има и карта, която показва 
къде помагат доброволците, но няма да 
се събират лични данни и информация 
за тези, които са записани – списък за 
покупки, адреси и информация за пла-
щания ще се разменят директно между 
доброволците и хората в нужда.

„Най-голям принос имат хората, кои-
то всъщност ще излязат и ще помогнат. 
Ние просто ще ги свържем“, каза Боян.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Само за 2 часа се записали 20 доброволци, 
които имат готовност да помогнат

Българи създадоха 
онлайн платформа за 
взаимопомощ в САЩ

Идеята дава Елена Петкова във Facebook. Тя е 
собственик на Pinko Gym в Дес Плейнс.

Боян Петев и съпругата му Спаска живеят в Чикаго.

http://www.bulstate.com/
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Ш
ивашки цех, отворен в 
бесарабския град Тара-
клия от български биз-
несмен, произвежда 
медицински маски. На 

първия етап сътрудниците на фабрика-
та „Аглика-Инвест“ ще ушият хиляда тъ-
канни маски за нуждите на района.

Това стана известно по време на пре-
говорите между собственика на завода 
Петко Петков и председателя на района 
Иван Паслар. Петков вече е предал 200 
маски на лечебните заведения в района, 
съобщава tuk.md.

Фабриката изработва и

доставя маски 
за страните на ЕС

За физическите лица маската струва 
16 леи (1,60 лева) за бройка и ще може 
да бъде закупена пряко от фирмения 
магазин на производителя в Тараклия. 
Председателят на района Иван Паслар 
съобщи, че в цеха денонощно работят 
14 души, и помоли жителите, които имат 
шивашки умения, да им помогнат.

„Предприятието е прекрасно, спазват 
се всички санитарни и социални усло-
вия. Молим ви за помощ, за да можем да 
осигурим района с необходими меди-
цински маски. На първо място, ние иска-
ме да предоставим маски на медицин-
ските работници и деца. Ще направим 
всичко възможно и останалите жители 
да имат възможността да си закупят мас-
ка“, каза Паслар.

Успешен инвеститор от България, Пе-
тко Петков отваря първия си завод „Аг-

лика“ във Велико Търново през 2008 г. 
Неговото семейство е известно в тек-
стилната промишленост в България още 
през 1968 г., когато създава завод за 
производство на кърпи за ритуали като 
сватби и кръщенета, както и за дървени 
мебели. Фабриката се намира в Твърди-
ца. През 1996 г. заводът е приватизиран 
и обновен. Петков продължава да го из-
ползва, ремонтира сградата и подновя-
ва машините. Заводът все още произ-
вежда както текстил, така и мебели.

Новите мощности в Старата столица и 
в Твърдица на практика представляват 
група заводи, построени на

40 хил. квадратни 
метра площ

взаимно свързани, но с различни индус-
триални линии и технологии за произ-
водство. В момента в тези две бази ра-
ботят над 500 души. Заводът във Велико 
Търново функционира като централа на 
компанията. Първоначално заводите са 
специализирани в производството на 
хавлии, но после се въвеждат техноло-
гични линии за шиенето на хавлии. Ми-
сията на компанията е да разработва и 
произвежда уникални високотехноло-
гични артикули, които ще направят жи-
вота ни по-лесен и по-добър.

„Всички продукто-
ви групи се харак-
теризират с вътре-
фирмено „ноу-хау“ и 
революционни ино-
вации в параметри-
те на изделията, с 
което компанията ни 
придоби позиции на 
предпочитан и ценен 
производител в Ев-
ропа и Америка“, пи-
шат от „Аглика“ на уе-
бсайта си.

В края на 2014 г. 
фирмата на Петков 
е наградена от пре-
зидента на България 
Росен Плевнелиев за 
най-иновативна ком-

пания на годината в текстилния сектор.
През 2015 г. „Аглика“ печели първо 

място в националния конкурс „Най-до-
бра българска фирма на годината“, орга-
низиран от Първа инвестиционна бан-
ка. Кое прави фирмата уникална – тя има 
два международни патента за тъкани 
- за технологията „Дабълфейс“ (double 
face - двойно лице) и за т.нар. мембран-
на тъкан (по-лека от конвенционалните 
материи и не пропуска въздух и вода).

През 2017 г. Петко Петков решава да 
открие шевна фабрика в Молдова и от 
август същата година в нея се шият спал-
ни комплекти за износ. Иновативната 
фабрика явно може много бързо

да се пренасочи към 
правенето на маски

и това не е убягнало от окото на градо-
началниците на Тараклия, където е бъл-
гарската фабрика.

Парламентът на Молдова одобрява 
на 17 март тази година проект на прави-
телствено постановление за обявяване 
на извънредно положение в Република 
Молдова до 15 май 2020 г.

Към 20 март в лабораторията на На-
ционалната агенция за обществено 
здраве на Молдова са обработени 90 
биологични теста, 17 са се оказали поло-

жителни. Дванадесет от 17-те случая са 
на хора, наскоро завърнали се от чужби-
на. Броят на пациентите с коронавирус-
на инфекция в Молдова мина 60 души. В 
района Тараклия, където компактно жи-
веят етнически българи, засега няма за-
разени.

От 2014 г. „Аглика“ има и фабрика за 
дигитално печатане на хавлии в Сейнт 
Питърсбърг, Флорида. Сред клиентите 
на фирмата в САЩ са Кока-Кола, Сони, 
Гугъл, Макдоналдс, Бъргър Кинг, Пеп-
си, Тойота, Бриджстоун, Лореал и други. 
За фабриката в САЩ са инвестирани 10 
млн. долара.

В нея работят най-малко 
50 души

В САЩ компанията е известна с про-
моционални текстилни продукти – оде-
яла, хавлии, халати. Сред асортимента 
има и продукти като кухненски прес-
тилки, бебешки лигавници, столове за 
пикник. Компанията редовно участва в 
различни изложения, а също и отдава 
машините си на ексклузивни партньори.

„Аглика“ произвежда и има впечатля-
ващата възможност да брандира диги-
тално с най-високата резолюция в света 
– 300 точки. Уникалните хавлиени кър-
пи, одеяла, както и спалните комплекти 
са от 100% памук. Освен тази модерна и 
атрактивна технология

„Аглика“ произвежда и жакардови 
кърпи, поставя така нареченото 3Д лого 
- с термообработка, разполага и с лазер-
но гравиране, както и с класическата 
бродерия.

В „Аглика“ също така активно работят 
за въвеждане на нови технологии в тек-
стилната промишленост. Разработва се 
иновативна технология за сухо багрене 
на гладки и обемни тъкани. Проектът е 
за 1.7 млн. лв.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Петко Петков (вдясно) получава награда от президента 
на България Росен Плевнелиев за най-иновативна текстилна фабрика. 

Снимкa: Аglika.bg

Шивашка фабрика на българин 
ще прави маски за ЕС
Петко Петков е построил цехове в България, Молдова и САЩ

https://partnercarrier.com/IL/DES-PLAINES/GLOBAL-TRANS-SYSTEM-INC-USDOT-2959800
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Българка в спецекипа на Чикаго 
в битката с коронавируса

Н
аселението на Чикаго е 2,7 
млн. жители. За благополу-
чието и здравето им се гри-
жи не само кметството, но 
и няколко други отдела към 

общината.
Главният отдел за здравето на хората 

във Ветровития град е департаментът по 
обществено здраве (Chicago Рublic Health 
Department). Сред всичките 600 души, 
които работят там, е и българката Елена 
Иванова. Преди това тя се е занимавала с 
журналистика и е била част от българска-
та телевизия в Чикаго BiТelevision. 

Иванова е част от комуникационния 
екип там и в момента е включена в специ-
алния екип за справяне с коронавируса.

В нормални условия Иванова се зани-
мава с организиране на пресконферен-
ции и изпращане на прессъобщения, 
поддържане на друга комуникация за 
медиите, както и поддържане на социал-
ните профили на ведомството. Но сега е

натоварена 
със стресовата задача

да подава всякаква информация на ме-
диите и гражданите за коронавируса.

Българката започва работа в здравния 
отдел на Чикаго през декември 2018 г. „Не 
знаех почти нищо за тази сфера. Но с вре-
мето разбрах колко важна е нашата ми-
сия и с колко различни неща сме заети“, 
споделя Иванова. „Нашата основна дей-
ност е превенция и контрол на заболява-
нията. Освен това имаме отдел, който се 
занимава с различни проблемни заболя-
вания като СПИН или туберкулоза. Под-
държаме и отдел за грижи за майки, деца 
и юноши. Имаме и отдел за инспекции на 
ресторантите. Чувствам се изключително 
полезна - макар и с малко, да мога да по-
магам на хората да бъдат здрави, да са в 
безопасност и да имат по-добър живот“, 
допълва тя.

„В момента, в условията на епидемия-
та с коронавируса, работя много близо 
с медицинските ни експерти и моята ос-
новна роля е да им помагам с набирането 
на информация. Помагам и с инструкци-
ите, които даваме на хората и бизнесите 
- какво да правят хората, домакинствата, 
компаниите, когато имаме новини за от-
мяна на мероприятия или както в случая, 
когато трябваше да затворим училищата“, 
обяснява сънародничката ни.

Иванова е имала голямо участие в

разработването на 
специален уебсайт 
за коронавируса, 

в който има актуална статистика, отгово-
ри на различни въпроси, както и друга 

актуална информация. „Опитваме се да 
даваме информация на хората по всяка-
къв начин, защото в този момент е изклю-
чително важно човек да бъде информи-
ран“, казва Иванова.

„Нашият департамент следи ситуация-
та още от самото начало, още от времето, 
когато бяха докладвани първите случаи в 
Китай. Когато има нов вирус, когато няма 
лекарства, когато няма ваксина, нашият 
департамент следи ситуацията отблизо“, 
допълва тя.

„Нашият департамент отвори коман-
ден операционен център още през яну-
ари и аз участвах в екипа в него още от 
самото начало. Основно работя по кому-
никациите и информацията, която изли-
за от нашия департамент“, разкрива бъл-
гарката.

Освен чрез сайта на департамента за 
обществено здраве, сайта на кмета на Чи-
каго, сайта на губернатора на Илинойс 
и новия сайт за коронавируса, жителите 
могат да получат отговори на въпросите 
си за болестта на горещата линия на де-
партамента по обществено здраве, както 
и чрез специално създаден имейл.

„Преди няколко седмици започнахме 
да изпращаме и нюзлетър. Нашата ос-
новна цел е хората да получават навре-
менна и достоверна информация, защо-
то знаем, че това е много труден момент 
за всички, и знаем, че има много въпроси 
и много неизвестни и трябва да уверим 
хората, че всички ресурси, от които имат 
нужда, са мобилизирани.

Ситуацията се развива много бързо и

нещата се променят 
със секунди

а с това и въпросите на хората“, разяс-
нява Иванова. Ведомството няма данни 
дали българи са задавали въпроси, но е 
сформирало групи, които да работят с 
хора, които са застрашени в по-голяма 
степен, включително и имигрантите или 
хората без здравна застраховка, а също 
и хора без документи.

Иванова разказва, че в Чикаго е имало 
подобна на ситуацията с коронавируса 
симулационна подготовка и тя се е състо-
яла миналата година.

„Участвах в симулацията“, дава детайли 
Иванова. „Моята роля беше с разпростра-
нението на информацията. Нашият де-
партамент участва заедно с други отдели, 
заедно с щата Илинойс и с федералното 
правителство, както с други щати. Нов ви-
рус, срещу който няма лекарство и вакси-
на – това беше заложеното предизвика-
телство в упражнението. Тогава според 
сценария първите случаи бяха в Чикаго, 
който беше и най-засегнатият град. На-
шият департамент, в реално време за-
едно с всички други, които участваха, 
тествахме абсолютно всички структури 
и системи, които сме създали, за да мо-
жем да реагираме. Сценарият предвиж-
даше да призоваваме хората да си стоят 
вкъщи. В него обаче имаше разработена 
ваксина, но все още не беше достъпна за 
хората, и трябваше да предприемем мер-

ки, за да се облекчи ситуацията. Обнови-
хме нашите планове. Имаме екип, който 
се занимава точно с това ежедневно - да 
следи дали протоколите и плановете са 
адекватно разработени за пандемия, хи-
мическа атака или други извънредни си-
туации“, казва още Иванова.

Чикаго е известен с програмата си за

подготовка за 
извънредни ситуации

По принцип здравният департамент е 
един от най-подготвените в страната и 
е даван за пример на национално ниво 
според българката. Не е необходимо да 
има някаква извънредна ситуация, за да 
се активира този екип. „Например, ако 
има големи мероприятия, като фестива-
ли, паради или маратон, винаги се отва-
ря операционен център. Този център се 
активира също, когато има много големи 
промени в температурата – всяка година 
има много студени дни и тогава насоч-
ваме усилия да предпазим хората от из-
мръзване и смърт“, споделя Иванова.

Сънародничката ни напомня, че пове-
чето хора дори и да се разболеят от ко-
ронавирус, ще развият леки симптоми – 
треска или кашлица, които ще продължат 
няколко дни и няма да имат сериозни ус-
ложнения. Хората, които нямат симптоми 
или имат леки симптоми, няма нужда са 
се тестват. Най-доброто, което те могат да 
направят, е да се изолират вкъщи, казва 
Иванова.

Най-големият риск е за хора с близък 
контакт с болен от коронавирус, като 
близък контакт е на разтояние по-малко 
от 2 метра в продължение на повече от 
10 минути, казва Иванова.

Ако имате въпрос за коронавируса и 
живеете в Чикаго, можете да изпратите 
имейл на coronavirus@chicago.gov или да 
се обадите на горещата линия на 312-746-
4835.

Елена Иванова е отговорна за информацията, която достига до хората

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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П
андемията от коронавирус 
вече засегна голяма част от 
живота на хората в САЩ и 
българската общност в стра-
ната. Местните власти в щата 

Илинойс призоваха да се отменят всич-
ки обществени събития за повече от 10 
души, което наложи отмяната на много 
фестивали и концерти.

„Поради обстоятелствата фестивалът 
„Верея“ няма да се състои през април, а 
през октомври 2020-та“, каза организато-
рът му Константин Маринов. Това щеше 
да е 10-годишнината на фестивала за на-
родна музика в САЩ, но поради наредба-
та да се стои по домовете няма как да се 
случи.

Годишното общочленно събрание на 
църквата „Света София“ в Дес Плейнс, 
което трябваше да се проведе на 21 март, 
също беше отложено заради наредбата 
на местните власти да не се провеждат 
публични събития.

„За толкова години не съм отлагал 
служба за тези празници“, казва отец Грую 
от църквата „Света София“ в Дес Плейнс. 
Храмът е отворен за момента, но свеще-
никът казва, че не идват повече от двама-

трима души наведнъж. На предстоящите 
православни празници обаче - Цветница, 
Разпети петък и Великден, църквата най-
вероятно няма да има типичната си ли-
тургия. „Не съм взел конкретно решение, 
но щатът не позволява събиране на пове-

че от 10 души, опасявам се, че на такива 
празници ще има струпване на миряни“, 
казва отец Грую.

„Ситуацията 
не е обикновена“

добавя той. Въпреки че иконите се по-
чистват, цялото помещение е дезинфек-
цирано, по-голяма опасност, според него, 
е заразата от човек на човек.

„Аз няма да затворя вратата на моя 

дом, църквата“, категоричен е отец Дими-
тре Димитров от храма „Св. Иван Рилски“ 
в Чикаго. Но на 15-ти е била последна-
та му литургия, на която са присъствали 
едва шепа миряни. „Американската Пра-
вославна църква работи, но има изисква-
не хората да стоят на разстояние един от 
друг“, казва отец Димитре. Така храмът ос-
тава отворен, но неделните литургии са 
записвани на видео и качвани в страни-
цата на църквата във Фейсбук.

„Ако има забрана от щата, няма да има 
литургии на Великден и Цветница, казва 
отец Димитре. - Със сигурност няма да 
имаме литургии на Велики четвъртък и 
минаване под масата на Разпети петък“. 
Но всичко това зависи от това дали ще 
бъде удължена забраната от щата. „Няма 
католическа и гръцка църква, в която да 
се служи“, добавя Димитров. Свещеникът 
казва, че по-малкото посетители ще съ-

крушат още повече разорената църква, 
която от години е пред банкрут и с много 
задължения към банките.

Но и след Великденските празници не 
се очертават български събития. Плани-
раните концерти на Ицо Хазарта, Тони 
Димитрова и Криско са отложени заради 
проблеми с документите на част от учас-
тниците (балет и музиканти).

„Сега стават много по-трудно нещата 
с визите, отколкото преди половин го-

дина“, казва организаторът на български 
концерти Петя Романова.

Teатралните постановки с участие-
то на Асен Блатечки, Калин Врачански и 
Койна Русева също няма да се състоят. 
„Скъпи приятели, турнето в Америка и 
Канада на Калин Врачански и Асен Бла-
течки с

пиесата „Емигранти“ 
се отлага

Парите за билетите ви ще бъдат възста-
новени до дни“, написа във Фейсбук Ива 
Вълчева. Организаторът на това турне 
Орлин Мирчев заяви, че коронаворусът е 
причина да отложи и третото европейско 
турне на БТР както и няколко постановки 
с Юлиан Вергов, Моню Монев и Иван Ра-
доев, също в Европа.

Българският културен център „Магура“ 
остава затворен до края на месец март.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

В Чикаго: Отменят театри 
и концерти, Великден  
в храма под въпрос
Културният календар на българите в 

Чикаго се опразни заради коронавируса

Фестивал „Верея“, архив 2018 г.

Българската църква „Света София“ в Дес Плейнс.

http://restaurantmehanata.com/
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Г
убернаторът Джей Би Прицкър 
издаде днес заповед за всички 
– да си стоят вкъщи, най-строга-
та държавна мярка, Заповедта на 
губернатора в щата, в който жи-

веят най-много българи, идва след за-
тварянето на училищата в цял Илинойс, 
ограниченията за броя на хората за съ-
бирания и нареждането за баровете и 
ресторантите да преустановят обслужва-
нето вътре.

Губернаторът на Илинойс наложи ос-
таване по домовете до 7 април.

Кога влиза в сила заповедта и колко 
дълго ще продължи?

Заповедта влезе в сила в 17:00 ч. в съ-
бота и ще е в сила до края на деня 7 ап-
рил.

Можете ли да напускате 
дома си?

Отговорът е да. При тази заповед хо-
рата могат да напускат домовете си, за да 
се упражняват на открито и да разхождат 
домашните си любимци. Местните пъти-
ща, включително междуградските и щат-
ски магистрали, както и общественият 
транспорт, ще останат отворени и функ-
циониращи.

За какво може да излизате 
извън вкъщи?

Според заповедта от вкъщи може да се 
излиза за взимане на лекарства или ме-
дицински консумативи, покупка на пред-
мети, необходими за работа от вкъщи, 
както и покупка на храна, почистващи 
препарати или стоки за дома.

Домовете могат да се напускат и за 
гимнастика на открито, но със спазване 

на дистанция от останалите. Друг повод 
може да е разходка на кучето или пътува-
не до близък, който има нужда от грижи.

Пътуване до работа, която е от изклю-
чителна важност, също е сред разреше-

ните причини за напускане на дома.

Кои магазини и обекти 
ще са отворени?

Обектите, които ще бъдат отворени, са 

магазини за храна, банки, бензиностан-
ции, лекарски кабинети, аптеки и болни-
ци. Отворени ще бъдат и ветеринарни-
те клиники, както и ресторантите, които 
предлагат храна за навън.

Може ли да ви спре 
полицията, ако сте 
извън дома?

По принцип е възможно, ако има осно-
вание, че не спазвате заповедта на губер-
натора.

Заповедта stay-at-home 
прилича ли на мерките 
в Италия?

За разлика от мерките, предприети в 
Италия, губернаторът на Илинойс не е 
обявил мерки за блокиране на щата или 
въвеждане на полицейски час.

Stay at home: Какво е позволено 
и какво не в Илинойс?

Ето отговорите на някои от най-често срещаните въпроси

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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З
дравейте, скъпи приятели и чи-
татели! Преди всичко, искрено 
се надявам да намирам всички 
вас в добро здраве и силен дух. И 
двете са жизненоважни в борба-

та срещу този коварен вирус, който на-
легна не само нашето физическо и пси-
хическо здраве, но и нашата икономика.

В последните няколко дни говорих с 
десетки хора и в тази статия ще се опи-
там внимателно да анализирам някои 
важни стъпки, които всеки от нас да 
може да вземе под внимание и евенту-
ално да направи, за да подобри не само 
своята финансова позиция, а и позиция-
та на цялото ни общество в тези времена 
на неочаквани трудности.

В следващите редове ще разделя стра-
тегиите и подходите на хората в две кате-
гории - работещи и безработни. Да запо-
чнем с работещите.

Плащане на данъци
Ако в момента работите и ситуацията 

ви не се е променила драстично, опитай-
те се да си платите и подготвите данъци-
те навреме, без да се налага да използва-
те удължението от 3 месеца за плащане, 
което се дава на всички нас като част от 

оздравителния икономически план на 
правителството.

Жестът, който държавата прави към 
нас и ни дава възможност за отлагане до 
три месеца без наложени лихви и гло-
би, е важен в този момент, но тези от нас, 
които имат възможност да си платят на-
време, е социално-отговорно да го на-
правят, защото не можем само да иска-
ме от държавата, а и да даваме и да сме 
насреща, когато се налага да сме единни. 
Тези пари, които ще отидат за данъци, ще 
помогнат отчасти и на хората, които са 
заболели или ще заболеят, по този начин 
и ние можем да сме съпричастни към со-
циалния проблем, който ни застигна.

Плащания по заеми
Същото се отнася и с плащанията по 

заемите - нека се опитаме да бъдем на-
време и дори да правим плащания по за-
емите си във възможно най-кратък срок 
въпреки паниката и суматохата. Нека не 
забравяме, че компаниите и институции-

те, на които дължим пари, също зависят 
от нас да сме възможно най-отговорни в 
този тежък момент, за да могат и те да за-
пазят своя персонал на техните работни 
места възможно най-дълго.

Засягам тази тема, защото има силен 
психологически момент в тази ситуация 
и ефектът на доминото ще влезе в сила - 
къде повече, къде по-малко. И този пси-
хологически ефект се изразява в следна-
та нагласа - „Защо съседът да не си плаща 
заема по къщата и колата, докато трае 
суматохата, а аз да продължавам да пла-
щам?! С какво той е по-привилегирован 
от мен и аз да не съм по-глупав от него, 
случайно?! Щом ти дават аванта - взимай, 
пък после ще го мислим!“.

За съжаление чувахме такива комен-
тари след кризата през 2008-ма и годи-
ните след това, ще ги чуем някъде и сега. 
Но тук не сме прави, вместо да се опита-
ме поне да сме отговорни, и щом рабо-
тим и имаме свежи пари, които продъл-
жават да влизат при нас, нашата първа 

отговорност е да си плащаме сметките.

Инвестиране и пенсионно 
осигуряване

Друга много важна тема, която диску-
тираме с хората в последните седмици. 
В момента, ако работите, продължавай-
те да внасяте пари към пенсионните и 
инвестиционните ви сметки, защото мо-
ментът е ЗЛАТЕН за придобиване на по-
голям брой акции на по-ниски цени. Като 
казвам акции, говоря за фондове, а не за 
индивидуални акции на компании.

Определено в момента бих стоял на-
далеч от индивидуални акции, защото не 
знаем какво ще бъде позиционирането 
на всяка една компания, след като неща-
та се поуспокоят, и колко помощ всяка 
една от тях ще вземе от правителството 
и под каква форма точно.

Поради тази причина бих посъветвал 
да продължаваме да внасяме във фондо-
вете на 401К или IRA (Traditional + Roth) с 
пълна сила и дори, ако можем, още пове-
че в този момент. Не бих препоръчал да 
се правят защитни промени - премества-
не в по-консервативни фондове с цел на-
маляване на риска. Не е времето за това, 
разберете го, хора!

Спестяване
Ако все още работите, обърнете голя-

мо внимание и на своите спестявания. 
Това е от огромно значение и това значе-
ние го осъзнаваме в моменти като този. 
И като семейства, и като бизнеси - ние 
трябва да се стремим към спестяване на 
поне 10% от доходите си с цел поне 3 до 
6 месеца от текущите ни разходи да бъ-
дат покрити.

В тази извънредна ситуация видяхме 
колко финансово крехки сме като обще-
ство - в личен и в бизнес план. Всички 
толкова сме затънали в заеми, че не мо-
жем да преживеем две седмици или ме-
сец без свежи пари.

Продължава в следващия брой!

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Пари по време на пандемия: 
Стратегия за работещи

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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З
аразените и жертвите на коро-
навируса в по света продъл-
жават да растат. Случаите на 
COVID-19 в глобален мащаб към 
вторник вечерта вече надхвър-

лят 380 000 души, показват различни 
официални данни. Оздравелите са между 
100 400 и 101 344 души, т.е. приблизител-
но 1 от всеки четирима. Смъртните слу-
чаи са 16 559. Вирусът, който се появи в 
Ухан, Китай, миналия декември, се е раз-
пространил в поне 168 държави и регио-
ни по целия свят. Повече от 100 хил. души 
вече са оздравели от коронавируса. Ита-
лия, Китай, Испания и Иран продължават 
да са най-засегнатите страни, а

Европа е епицентърът 
на заразата

където жертвите са хиляди.
В Италия вече има официално 63 927 

болни, т.е. около 4700 нови случая, а 
смъртните случаи са 6077. Лека надежда 
дава фактът, че за второ поредно дено-
нощие те намаляват – за последните 24 
часа са точно 600. В Испания, която е вто-
рата най-пострадала държава в Европа, 
случаите са вече 35 106 – увеличение от 
около 6400, а смъртните случаи са 2311, 
т.е. над 550 нови. Критичните случаи са 
2355, а считаните за оздравели – 3355. 
Вече има случаи, при които испански во-
енни откриват починали в леглата си въз-
растни хора – при дезинфекция на домо-
ве за възрастни. В Германия болните са 
между 29 056 и 29 282, т.е. между 4500 и 
4700 нови случая. Смъртните случаи са 
около 120, за оздравели се считат 453 
души. Във Франция потвърдено болните 
са 20 123, съгласно данните на универси-
тета „Джонс Хопкинс“, т.е. новите случаи 
са малко под 4000. Смъртните случаи са 
860, за оздравели се считат между 1500 
и 2300. Френският премиер Едуар Филип 
вече обяви, че ще има нови мерки – за-
тваряне на пазарите на открито, освен 
при извънредни обстоятелства, и строго 
ограничение на физическите упражне-
ния навън – без бягане на повече от един 
километър разстояние от дома. Във Ве-
ликобритания официално болни са меж-
ду 6650 и 6730. Смъртните случаи са 335, 
за оздравели се считат 135, по официал-
ни данни на английските власти.

Междувременно председателят на Ев-
ропейската и на Италианската федерация 
по спортна медицина Маурицио Казаско 
се обяви против бягането за здраве, кое-
то по думите му излага и спортуващия, и 
други хора на риск от заразяване. Губер-
наторите на северните области на Ита-
лия, където има най-много починали, 
искат закриване на още повече икономи-
чески дейности, а спазването на ограни-

ченията да се следи от военни.
Във Великобритания, където броят на 

заразените също продължава да се по-
качва, бяха въведени 

драконовски 
ограничения

за свободата на придвижване за срок от 
три седмици с цел да се ограничи раз-
пространението на коронавируса. Бри-
танците могат да напускат домовете си 
само за купуване на стоки от първа не-
обходимост, посещения при лекар и ин-
дивидуални спортни занимания.

В страната временно се затварят всич-
ки магазини, които не продават стоки от 
първа необходимост, както и библиоте-
ките, храмовете и спортните площадки.

„Ако не спазвате правилата, полицията 
има правомощията да ги наложи, вклю-
чително чрез глоби и разпръсване на съ-
бирания”, каза още той.

Германските власти обмислят и

въвеждането на 
полицейски час

в цялата страна. В Бавария и Саар вече 
действат ограничения, налагащи хора-
та да останат в домовете си. Преди дни 
от Берлин дойде и новината, че самата 

канцлерка Ангела Меркел е под каран-
тина заради заболяла нейна служителка.

Германското правителство задели без-
прецедентната бюджетна сума от 156 ми-
лиарда евро за спасителни мерки в ико-
номиката. Въпреки това властта очаква 
значителен икономически спад.

За първи път от шест години феде-
ралният бюджет излиза на червено. До-
говорен беше общ финансов пакет на 
стойност до 750 милиарда евро за смек-
чаване на щетите от избухването на коро-
навирус в най-голямата икономика в Ев-
ропа. Размерът на общия финансов пакет 
се равнява на близо 22% от БВП на Гер-
мания.

В Турция затварят салоните за красота, 
бръснарниците и фризьорските салони. 
Забранени са пикниците и барбекютата 
в паркове, градини и горски простран-
ства. Здравното министерство пък за-
тегна мерките в заведенията за хранене 
и настаняване, общежитията, социални-
те домове и домовете за стари хора. Ми-
нималното пространство между маси-
те в заведенията е определено на един 
метър. Финландия пък съобщи за пър-
вия починал пациент от коронавируса в 
страната. „Много възрастен жител на сто-
личния регион почина от заболяване, 

предизвикано от коронавируса. Това е 
първият смъртен случай във Финландия, 
свързан със заразяване с коронавируса“, 
съобщи Националният институт за здра-
веопазване и социално развитие. Общи-
ят брой на потвърдените случаи на коро-
навирус в страната достигна 521 в събота.

В Швейцария заразените вече са 6100. 
Това е с

25% повече, отколкото 
ден по-рано

В Холандия броят на потвърдените 
случаи на коронавирус е нараснал с 637 
до общо 3631. Общият брой на смъртните 
случаи в Холандия сега е 136. Расте бро-
ят на заразените и в Белгия и Португалия.

Броят на случаите на коронавирус в 
Африка вече надхвърли 1000, има първи 
потвърдени случаи в Ангола и Зимбабве. 
В Йордания преди дни зазвучаха сире-
ни, с които се отбелязва началото на на-
ционална карантина, която ще е в сила до 
второ нареждане. Карантината огранича-
ва излизанията навън до спешни случаи 
и основни услуги. Нарушителите се на-
казват със затвор до една година.

Президентът на Тунис Каис Сайед обя-
ви национална карантина до 4 април, съ-
щите мерки бяха въведен и в Колумбия.

Европа: Броят на жертвите 
расте, мерките се затягат
След Италия Испания и Франция регистрират голям брой заразени и починали

Италия Германия
Снимки: БТА

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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В
се повече държави огранича-
ват влизането на чужденци на 
територията си, а авиокомпа-
ниите масово приземяват свои-
те самолети заради наложе-

ни държавни рестрикции и слаб интерес 
към пътуванията във времената на пан-
демия. Засега българите зад граница са в 
правото си да се приберат в Родината, ако 
така ще се чувстват по-сигурни и спокой-
ни. Но преди тръгването би трябвало да 
имат предвид редица обстоятелства. Ето 
за какво предупреждава „Дойче веле“.

Организирайте 
предварително 
изолацията си

В момента българските граждани, тези 
с право на дълготрайно пребиваване в 
страната и техните роднини, идващи от 
16 държави, се поставят задължително 
под 14-дневна карантина след присти-
гането си в България. Това важи за идва-
щите от Китай, Иран, Бангладеш, Индия, 
Малдивите, Непал, Шри Ланка, Испания, 
Италия, Южна Корея, Франция, Германия, 
Нидерландия, Швейцария, Великобрита-
ния и Северна Ирландия.

Дори да не идвате от някоя от тези дър-
жави, щом пристигате от регион с широ-
ко разпространение на коронавирус, от-
говорно решение е да се самоизолирате. 
Това важи и ако пристигате от САЩ. За-
това обаче трябва предварително да по-
мислите къде е най-подходящото място 
да го направите. В случай, че отсядате при 
роднини, не е добра идея да се поставя-
те под карантина в апартамент или къща, 
където имате директен досег с възрастни 
или болни хора. Помолете някой да паза-
рува вместо вас. 

Избягвайте прибирането 
със сухопътен транспорт

Ако се прибирате в България през За-
падна Европа, избягвайте прибирането 
със сухопътен транспорт, защото марш-
рутът ви почти сигурно ще включва дър-
жави, които са затворили границите си. 
За да преминете, трябва да се използват 
дипломатически лостове, чрез които да 
ви бъде осигурен коридор. От Министер-

ството на външните работи на Републи-
ка България призовават гражданите да 
не пътуват по земя към България. Извън 
трудностите, които ще създадете на вла-
стите, рискувате и да сте блокирани часо-
ве, дори дни наред на някоя граница.

Ако пътувате със самолет, 
тръгнете към летището 
по-рано

В случай, че използвате обществен транс-
порт до летището, има голяма вероятност 
той да се движи с друго разписание. Кога-
то пристигнете в Европа, имайте предвид, 
че влаковете на почти целия континент 
се движат със закъснение. Популярни ав-
тобусни компании като „Фликсбус“ не из-
пълняват голяма част от маршрутите си.

Не планирайте да пазарувате на лети-
щето. Рестрикциите за магазините, които 
са приети в редица държави, важат и там.

Подгответе нужната 
информация 
предварително

Ако пристигате на територията на Бъл-
гария и подлежите на карантина, ще тряб-
ва да предадете на властите специален 
формуляр. Това ще се случи на летището, 
където ще ви посрещнат здравните ин-
спектори. Във формуляра трябва да по-
пълните данните си, както и да назовете 
лице, което може да се свърже с вас при 
нужда. Ще се наложи да впишете и конта-
ктите на личния си лекар. Пригответе тази 
информация предварително, за да не гу-
бите време при кацането.

Организирайте транспорта си до дома, 
така че да имате възможно най-малък до-
сег до други хора и да ги предпазите от 
евентуално заразяване.

На летището температурата ви вероят-
но ще бъде измерена. Ако по-късно при 
вас се проявят симптоми на Ковид-19 - 
повишена температура, болки в гърлото, 
кашлица, зачервено гърло, затруднено 
дишане, свържете се незабавно с личния 
си лекар или с регионалната здравна ин-
спекция. Не отивайте пред кабинета на 
общопрактикуващия лекар, защото мо-
жете да изложите на риск други гражда-
ни.

Обратно в BG: Какво трябва да 
знаете в условията на Covid-19
Няколко съвета как да постъпим, ако решим да се приберем в Родината

Българското посолство във Вашингтон пуб-
ликува информация за авиокомпаниите и ле-
тищата, които обслужват полети от САЩ към 
Европа. Тя е актуална към 23 март 2020 г, а по-
следни данни могат да бъдат намерени на ин-
тернет страницата на всяка от компаниите.

DELTA AIRLINES:
n  От Атланта до Амстердам и Лондон/

Heathrow;
n  От Детройт до Амстердам;
n  От Ню Йорк/JFK до Лондон/Heathrow.
n  Всички посочени полети се извършват вед-

нъж дневно.

UNITED AIRLINES:
n  От Ню Йорк/Newark до Франкфурт и Лон-

дон/Heathrow по един полет дневно.
n  До 25 март т.г. от Ню Йорк/Newark ще има и 

по един полет дневно до Амстердам, Мюн-
хен и Брюксел;
n  От Вашингтон/Dulles до Лондон/Heathrow, 

по един полет дневно, до 25 март;
n  От Сан Франциско до Франкфурт, по един 

полет дневно, до 25 март.

AMERICAN AIRLINES:
n  По един полет дневно от Далас/Fort Worth 

International Airport до Лондон/Heathrow и 
от Маями до Лондон/Heathrow.

AIR FRANCE:
n  От Ню Йорк/JFK до Париж/Charles de Gaulle 

три пъти седмично (сряда-петък-неделя), 
както и от Лос Анджелис, три пъти седмично 
(/понеделник-четвъртък-събота).

KLM
n  До края на март ще се изпълняват полети от 

Сан Франциско, Маями и Вашингтон/Dulles 
до Амстердам, но с прогресивно намаляващ 
график, след което ще бъдат преустановени.
n  След 30 март KLM ще поддържа всеки ден 

полет до Ню Йорк и три пъти в седмицата до 
Атланта, Лос Анджелис и Чикаго. Тези полети 
се изпълняват и в момента.

LUFTHANSA:
n  Lufthansa ще поддържа полети до Франк-

фурт три пъти седмично от летище Ню Йорк/
Newark и от Чикаго.

SWISS
n  Три пъти седмично ще изпълнява полет от 

летище Ню Йорк/Newark до Цюрих.

IBERIA
n  До 27 март ще изпълнява полети до Мадрид 

от Ню Йорк (всеки ден), Чикаго (всеки ден, 
без понеделник и вторник) и Маями (всеки 
ден, без вторник).

VIRGIN ATLANTIC
n  След 25 март Virgin ще лети само от Ню 

Йорк/JFK и Лос Анджелис/LAX до Лондон/
Heathrow, всеки ден.

SAS
n  SAS изпълнява полети само между Ню Йорк/

Newark и Стокхолм.

ALITALIA
n  От Ню Йорк/JFK до Рим/FCO (обикновено 

два пъти дневно, а в някои дни - веднъж).

BRITISH AIRWAYS
n  British Airways изпълнява полети до Лондон/

Heathrow веднъж дневно от Ню Йорк/JFK, 
Маями и Сан Франциско.
n  На 25, 26 и 28 март ще изпълни полети от Ва-

шингтон/Dulles до Лондон/Heathrow.

TAP PORTUGAL
n  Изпълнява два пъти седмично полети до Ли-

сабон от Ню Йорк/Newark (четвъртък и не-
деля), Бостън (четвъртък и събота) и Маями 
(сряда и събота, а от 31 март - вторник и съ-
бота).

TURKISH AIRLINES
n  Изпълнява полети до Истанбул от Ню Йорк/

JFK, Вашингтон/Dulles и Лос Анджелис.

QATAR AIRWAYS
n  Изпълнява полети до Доха от Ню Йорк/JFK, 

Вашингтон/Dulles и Лос Анджелис.

AUSTRIAN AIRLINES, BRUSSELS AIRLINES, 
LA COMPAGNIE, FINNAIR И ICELAND AIR
Полетите на тези авиокомпании от САЩ към 
момента са преустановени.

Полети, които може да 
ползвате от САЩ до Европа

https://cabinetleader.com/
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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.

Порой отнесе мост в 
Индиана, шестима загинаха
Шестима души загинаха, след 

като мост се срути в щата Инди-
ана. Придошлите води, вслед-

ствие на пороен дъжд, са причина за 
инцидента в окръг Франклин, съобщи-
ха местните власти. До петък следобед 
бяха открити телата на петима души, а 
шестият загинал е намерен в събота су-
тринта. Жертвите са пътували в два ав-
томобила, които са били пометени от придошлите води край Лоръл.

Съветник на Тръмп отива  
в Москва за парада на 9 май

Делегацията на САЩ за честване-
то на 75-ата годишнина от побе-
дата над нацистка Германия на 9 

май в Москва ще бъде водена от Робърт 
О’Брайън, съветник на президента До-
налд Тръмп по националната сигурност. 
Това съобщи американският посланик в 
Русия Джон Съливан. Пристигането на 
високопоставена делегация показва, че 

Съединените щати тачат паметта на общите жертви, се казва в изявление на ди-
пломатическото представителство на САЩ в Москва.

Помпео спешно в Кабул  
за примирие с талибаните
Държавният секретар Майк Помпео 

пристигна спешно в Кабул, за да 
се опита да задвижи реализацията 

на мирното споразумение, което САЩ 
подписаха с афганистанските талибани 
миналия месец. Той предприе това пъ-
туване въпреки пандемията от корона-
вируса, заради която световните лидери 
и политици се отказват от всякакви ви-
зити. След подписването на споразумението мирният процес зацикли, което е 
свързано и с политическия хаос в Афганистан, където лидерите на страната се 
карат кой е избран за президент в състоялите се избори.

Бури причиниха щети в 
няколко области на Тексас

Имотите и домовете на жителите 
в няколко области в Тексас бяха 
повредени заради силни бурни и 

торнадо миналата седмица. „Екипите са 
напът да оценят ситуацията“, каза шери-
фът на окръг Тейлър Клиф Грифин пред 
CNN. Съобщава се за щети на някол-
ко места. Националната метеорологич-
на служба на Сан Анджело издаде шест 

предупреждения за торнадо и предупреди за градушка с големина на топки за 
голф за следващите дни. Засега няма данни за жертви и тежко ранени хора.

Харви Уайнстийн с 
коронавирус в затвора
Филмовият магнат Харви Уайн-

стийн е дал положителен тест 
за коронавирус. Той все още е 

в затвора, след като беше осъден за 
изнасилване и сексуални посегател-
ства. 68-годишният Уайнстийн вече е 
в изолация в затвора „Уенди“ в Запа-
ден Ню Йорк, заявиха служители на 
агенцията за затворите. По-рано този 
месец той беше осъден на 23 годи-
ни затвор за сексуално посегателство срещу бившата асистент-продуцентка на 
предаването Project Runway Мириам Хейли и за изнасилване на бившата актри-
са Джесика Ман.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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„Моля, оставете вещите 
си тук. Ние ще ги пре-
дадем на вашите близ-
ки“, казва с изнемощял 
глас медицински ра-

ботник с вече измачкан и мръсен защи-
тен костюм. Зад предпазните му очила се 
вижда празен поглед. Дълбок, но изто-
щен. Вече 30 часа той приема пациенти в 
болницата в италианския град Кремона. 
Лечебно заведение, построено, за да об-
служва 70-хиляден град, а сега е изпра-
вено пред война със световна напаст. В 
първите дни от разпространението на 
заразата се твърди, че 70% от настанени-
те си тръгват излекувани. Това обаче не 
продължава дълго.

Хората, които са в съзнание и днес ос-
тавят вещите си, едва ли ще си ги полу-
чат обратно. Защото едва ли ще излезнат 
живи. От тази болница почти никой не 
излиза жив вече, казват хората от малко-
то градче. Опасението е, че същата участ 
очаква и лекарите. От 90 души редовен 
персонал, 25 вече са болни. Останалите 
все още не са дали положителни проби.

Изтощението обаче 
ще ги убие

В болницата в Кремона, където се на-
станяват едни от най-тежко пострадали-

те от COVID-19, се трансформира и пре-
оборудва почти всеки ден. Бройката на 
пристигналите постоянно се увеличава. 
Само преди дни те са били 600. 30 от тях 
са в интензивно отделение, а лекарите 
не спират да се борят за живота им. Мо-
лят се и се надяват да ги изпишат здрави, 
правят и всичко възможно. А възможно-
то изглежда страшно.

„Те са зад това стъкло, имат човешки 
форми, но с вече неестествени оттенъци 
между зелено и синкаво. 

Това са живи мъртъвци, които се по-
люшкват от ужасяващото ехо на елек-
трокардиограмите. Дъхът им се задавя 
от притока на кислород към белите дро-
бове. Хора, които са вече без лица, на 
които виждаш само стъпалата - те стър-
чат изпод скъсани чаршафи, сложени 
между бедрата и оплетените кабели и 
тръби. Петите им гледат нагоре. Така оп-
исва журналистът от в. „Джорнале“ Джан 
Микалесин тежкоболните от коронави-
рус в реанимацията на болницата в Кре-
мона.

Странната гледа на лежащите по ко-
рем пациенти, които са между живота и 
смъртта, има своето обяснение. В тази 
поза белите дробове се възстановявали 
по-бързо и се подобрявало съотноше-
нието вентилация-перфузия. 

„Това е единствената процедура, с 
която разполагаме, и резултатите й не са 
гарантирани“, казва пък шефът на реани-
мацията Антонио Калучело пред „Джор-
нале“, цитирани от „24 часа“. 

Сестра Карла Маестрини споделя 
страданията на болните вече две седми-
ци. Тя почти не се е прибирала в дома си, 
както и останалите й колеги. Спасяват се 
само заразените лекари и сестри. Това е 
единствената причина да напуснат поста 
си и да оставят натоварените си до краен 
предел колеги сами.

Болницата в Кремона – 
мястото, от което почти 
никой не излиза жив
25 лекари вече са болни, останалите са на прага на смъртта от изтощение

Италиански молекулярни био-
лози са на мнение, че първите 
случаи на зараза с новия коро-

навирус в Италия са се случили още в 
края на януари, съобщи ТАСС.

„Събраните от нас данни показват, 
че вирусът SARS-CoV-2 е проникнал 
на територията на Северна Италия в 
периода между втората половина на 
януари и началото на февруари 2020 
г., доста преди да бъдат предприети 
каквито и да е мерки за възспиране 
на разпространението му. Не може 
да се изключи още, че вирусът е про-
никнал в Италия едновременно по 
няколко маршрута“, пишат учените в 
статия, публикувана в електронната 

библиотека medRxiv.
Молекулярни биолози от универ-

ситета в Милано и лекари от болни-
ца „Луиджи Сако“ са стигнали до тези 
изводи, след като са дешифрирали ге-
нома на образци от вируса от телата 
на първите три жертви на COVID-19 в 
Ломбардия и са ги сравнили включи-
телно и с други образци на коронави-
руса от различни региони на Европа.

Те установили също, че всички ита-
лиански образци на коронавируса са 
много близки един с друг и приличат 
на щамовете на коронавируса, изоли-
рани от телата на първите жертви на 
COVID-19 в Германия в края на януа-
ри.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

COVID-19 е проникнал на територията на Северна Италия в периода между втората половина на януари и 
началото на февруари 2020 г.  Снимка: БТА/Синхуа

Италия проследи началото 
на коронавируса в страната

Най-сериозно заболелите пациенти се поставят легнали по корем. 

Снимка: Reuters/Flavio Lo Scalzo

Изнемогнала сестра след поредната смяна. 

Снимка: Francesca Mangiatordi/@france_exa/via Reuters
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Ледена пързалка в Мадрид ще се 
използва като морга за съхраня-
ване на тленните останки на по-

чинали от коронавируса в испанската 
столица, предаде Франс прес.

В Испания има общо 2182 смъртни 
случая от коронавируса, от които 1263 
са в Мадрид.

Областните власти на Мадрид съоб-
щиха, че пързалката ще започне да се 
ползва като морга в близките часове.

Ръководството на пързалката, която 
е с площ 1800 кв. метра, е предложило 
на общинските власти да я ползват за 
съхранение на починали от вируса, от-
белязва Ройтерс.

Кметството на Мадрид отбеляза, че 
погребалните служби на града не мо-
гат да вземат телата на починали от ко-
ронавирус по липса на защитни облек-
ла за служителите си.

Панаирното градче в Мадрид вече е 
превърнато в полева болница от 1500 
легла и при нужда може да приеме до 
5500.

Испански военни са открили изоста-
вени, а понякога и мъртви стари хора в 
старчески домове, засегнати от епиде-
мията с коронавируса, съобщи минис-
терството на отбраната.

„Ще бъдем изключително строги към 
отношението, което са получили ста-
рите хора в тези домове“, заяви минис-
търката на отбраната Маргарита Ро-
блес.

„При някои посещения военните са 
открили напълно изоставени стари 
хора, и дори такива, които са умрели 
по леглата“, каза тя.

От армията беше поискано да се на-
меси в старческите домове след десет-
ки сигнали за починали хора в редица 
такива места, по-специално в Мадрид 
и в централната област Кастилия-Ла 
Манча.

Ледена пързалка в 
Мадрид става морга

„Тук съм от 20 февруари и продължа-
вам да

не виждам 
никаква светлина

Петък и събота бяха ужасни дни, има-
ше много, твърде много починали“, раз-
казва пред „Джорнале“ сестрата.

„Полека-лека всички тези мъртъвци 
убиват всички нас. Колкото повече дни 
минават, толкова повече се питам дали 
все още съм в състояние да лекувам 
хора и дали присъствието ми има все 
още някакъв смисъл. Питам се през це-
лия ден, а после нощем умирам на дива-
на. Потъвам в един унес, който не е сън. 
На всеки час се събуждам от кошмари. 
Мисля си за колегите и лекарите, които 
са се разболели, и ме е страх. Привиждат 
ми се непрекъснато двама пациенти и се 
ужасявам, че и аз мога да свърша като 
тях“, казва Карла.

„Най-лошото е, че не виждаш никой от 
тях да се събужда. Тези, които малко се 
подобрят, ги пращат по други болници, а 
при нас пристигат само най-тежките слу-
чаи. Повече обаче не издържаме. Имаме 
нужда и ние да махнем някоя тръба и да 
видим някой пациент, който се събужда. 
Докато това не стане, няма да имаме от-
ново съзнанието, че правим нещо полез-
но.“

Обезверява ги и

случай с 31-годишно 
момиче

В продължение на два дни тя влиза и 
излиза от Бърза помощ. Първата й про-
ба е отрицателна и тя е отпратена. Ня-
колко дни по-късно обаче тя пристига в 

тежко състояние. Тестът е положителен. 
Изходът - летален.

С последните си сили лекарите, кои-
то са последната надежда на заразени-
те, се опитват да ги върнат обратно към 
живота. 

Те са изгубили вече бройката на почи-
нали, излекувани и все още болни. За тях 
хората с тръби в гърлата нямат имена. 
Не искат обаче и да стават част от стра-
ховитата статистика в Италия, която над-
мина Китай по брой починали.

За последните дни черната статистика 
показва – петък - 627, в събота – 793, в 
неделя – 651. Общо от началото на пан-
демията – над 6000. Заразените са бли-
зо 30 000.

Труповете ще бъдат съхранявани на затворената ледена пързалка.

Снимка: mirror.co.uk

Лекарите в болницата в Кремона всеки ден виждат смъртта. 

Снимка: Paolo Miranda/Instagram

Снимка: Remo Casilli/ReutersПоредният пациент, който ще бъде настанен в 
претъпканата болница. 

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Броят на заразените с 
Covid-19 в Канада расте
Броят на регистрираните случаи 

на новия коронавирус в Кана-
да надхвърли 2000, като само 

в рамките на два дни заразените на-
раснаха с почти 600 души. Смъртните 
случаи вече са 24. Премиер Джъстин 
Трюдо предупреди, че хората, които 
не следват съвета да се самоизоли-
рат с цел ограничаване на епидеми-
ята, ще бъдат подложени на санкции. „Стига толкова. Идете си вкъщи и останете 
вкъщи. Ние ще се погрижим това да стане, независимо дали чрез образоване на 
хората или чрез налагане на правилата“, каза Трюдо.

Безработните в Канада  
вече са половин милион

Броят на заявленията за безрабо-
тица в Канада достигна половин 
милион през миналата седмица, 

като това представлява 2.5% от ра-
ботната сила на страната, съобщава 
Bloomberg. Цели сектори се закриват 
заради пандемията от коронавирус. 
Внезапният ръст на съкращенията, 
дори след като бяха обявени плано-

ве за инжектиране на милиарди в икономиката, предполага, че политиците ще 
трябва да направят повече, отбелязва агенцията.

САЩ и Канада затвориха 
общата си граница
Границата на САЩ с Канада бе 

временно затворена за всички 
„несъществени“ пътувания. „Въз 

основа на двустранно споразуме-
ние временно затваряме северната 
си граница с Канада за всички несъ-
ществени пътувания“, заяви Тръмп. 
Канадското правителство се присъе-
дини към решението. В специално телевизионно обръщение към нацията пре-
миерът Джъстин Трюдо уточни, че затварянето на границата е съгласувано и че в 
частност стана дума за туристически пътувания.

Еър Канада съкрaщава  
над 5000 стюарди

Еър Канада (Air Canada) освобож-
дава над 5000 стюарди и стю-
ардеси, обяви Канадският син-

дикат на държавните служители. 
Причината е, че най-големият канад-
ски авиопревозвач съкращава марш-
рути на фона на намалялото търсене 
заради коронавируса. Компанията с 
централа в Монреал уволнява около 

3600 служители плюс 1549 стюарди и стюардеси от филиала си Руж (Rouge). Еър 
Канада обяви, че ще спре по-голяма част от международните си полети и поле-
тите до САЩ до 31 март.

Канада се отказа от участие 
на олимпиадата
Канада стана първата страна, 

която съобщи, че няма да из-
прати отбор на олимпийски-

те игри в Токио през лятото заради 
пандемията от коронавирус. „Взехме 
трудно решение да не изпращаме 
спортисти на олимпийските игри в 
Токио заради рисковете, свързани с 
коронавируса“, гласи изявлението на 
Канадския олимпийски комитет. Канада призовава МОК и Световната здравна 
организация да отложат игрите за една година.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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П
ърво добрата новина: пове-
че от 80 хиляди души вече са 
се излекували след зараза с 
коронавирус. Проблемът е, 
че все още не разполагаме 

с достатъчно информация за възможни-
те късни последици от това заболяване.

С голямо облекчение много от изле-
куваните разказват как са надвили бо-
лестта - физически и психически. И кол-
ко са щастливи, че вече имат придобит 
имунитет срещу Covid-19. Но едва през 
следващите месеци изследвания ще по-
кажат дали преболедувалите коронави-
рус трябва да се опасяват от евентуал-
ни последици за здравето им, свързани 
най-вече с възможни увреждания на бе-
лите дробове.

Напълно 
излекувани?

При някои излекувани от коронави-
рус пациенти лекари в Хонконг са ус-
тановили нарушена функция на белите 
дробове в комбинация с постоянен за-
дух, пише „Дойче веле“. Вярно е, че към 
момента лекарите са изследвали само 
сравнително малка група от пациенти, 
но въпреки това тези данни вече се раз-

глеждат като първи призна-
ци за възможни последици 
от Ковид-19.

„При част от излекувалите се 
пациенти има съмнения за 20 до 
30 процента намалена белодроб-
на функция“, казва д-р Оуен Ценг Так-
ин, директор на център по инфекциоз-
ни болести към болница в Хонконг. „Тези 
хора се задъхват, когато вървят по-бър-
зо“, добавя експертът.

При тези пациенти компютърната то-
мография е показала наличието на не-
обичайни матови петна по белите дро-
бове, които може да се разглеждат като 
признак за вече настъпило увреждане 
на органите. Откритието на лекарите 
от Хонконг потвърждава предишни за-
ключения на техни колеги от Ухан. В на-
чалото на февруари те са анализирали 
снимки на белите дробове на общо 140 
пациенти с коронавирус и при всички са 
открили същите матови петна.

Съмнения за 
белодробна фиброза

Допълнителни изследвания на па-
циенти, излекували се от коронавирус, 
трябва да покажат дали са развили фи-
броза. Това възпаление на белодробна-
та тъкан затруднява доставката на кис-
лород в кръвта. Вследствие дишането 
става учестено, а пациентите страдат от 
постоянен задух.

Белодробната фиброза е заболяване, 
което не се лекува. Може само да бъде 
забавено, ако бъде открито навреме.

Ишгъл - тайният развъдник 
на коронавируса

Снимка: Дойче веле

След Covid-19: Остават ли 
трайни последици?

Лекари откриват необичайни 
матови петна по белите 
дробове на излекувани пациенти

Ски курортите изглеждат безопас-
но място в сегашната пандемия от 
коронавирус: високо в планината 

атлетични хора прекарват целия ден на 
чист въздух, спазвайки по пистите безо-
пасно разстояние един от друг. Стига да 
не беше една специфична особеност на 
този популярен вид отдих: т.нар. апрес-
ки барове - заведенията, в които скиори-
те се забавляват вечерно време, често с 
музика и танци.

Зимният курорт Ишгъл в австрийска-
та провинция Тирол е смятан за един от 
най-добрите ски курорти в Алпите. Той 
е особено популярен сред германски-
те, скандинавските и руските любите-
ли на зимните спортове. И именно той 
се превърна в огромно огнище на зара-
за с коронавирус. Редица издания, вкл. 
и германски медии, пишат, че в края на 
февруари и началото на март Ишгъл се 
е превърнал в развъдник на заразата, 
тръгнала оттам по цяла Европа.

От началото на март 
Ишгъл е рисков район

Разплитането на историята започва с 
полета на компания Icelandair от Мюн-
хен до Рейкявик на 29 февруари: с него 
пътували множество исландски туристи, 
завръщащи се от Италия и Австрия. До 
този момент се смяташе, че основният 
източник на заразата в Европа е Италия. 
Тестовете, проведени сред исландци-
те от въпросния полет, обаче разкрили 
друго: един завръщащ се от Италия бил 
диагностициран с коронавирус, както 
и много от завръщащите се от Ишгъл, 
пише „Дойче веле“. И така на 5 март ис-
ландските власти обявяват тиролския 
курорт за рисков район - подобно на ки-

тайския град Ухан и Иран.
И в Норвегия било отчетено подоб-

но развитие. На 7 март страната подло-
жила на тест група туристи, карали ски 
в Ишгъл. Тестовете на много от тях били 
положителни. Ден по-късно Норвегия 
обяви, че общият брой на заразените с 
коронавирус норвежци е 1198, като бли-
зо 500 от тях са били на почивка в Ав-
стрия, повечето в района на Ишгъл.

Австрийските зимни курорти са лю-
бима дестинация и на германските ту-
ристи. По информация на германското 
списание „Фокус“, само в Хамбург вече 
са диагностицирани над 80 души с коро-
навирус, чиято история на заболяването 
е свързана именно с Ишгъл. В Дания пък 
те са повече от 100. На 9 март датските 
власти обявиха Тирол за рисков район, 
а германските - едва на 13 март, когато 
австрийските власти поставиха Тирол 
под карантина. От около 360 заразени с 
коронавирус в Австрия повече от сто са 
именно в провинция Тирол.

„Всичко говори за това, че Ишгъл се 
е превърнал в таен развъдник на зара-
зата в Европа, както и че курортът е бил 
поставен под карантина твърде късно“, 
пише в онлайн изданието си списание 
„Фокус“.

Опасните бармани
Първоизточникът на заразата веро-

ятно е 36-годишен германец, барман в 
популярен бар в курорта. И макар това 
заведение да е било затворено още в 
понеделник, 9 март, карането на ски 
през деня и вечерният живот в курорта 
са продължили чак до края на седмица-
та, преди да бъде наложена обща каран-
тина, посочват редица издания.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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По време на бедствие клишетата от 
типа „кризата е възможност“ престават 
да се схващат като клишета и се превръ-
щат в изначални житейски истини. Стрес 
тестът, на който ни подложи коронавиру-
сът, фокусира погледа ни върху състоя-
нието на цели системи от обществения 
живот, които сме неглижирали в рутина-
та на ежедневието. Това ни дава възмож-
ност да преосмислим доста неща, свър-
зани и с държавата, и с бита си.

Тези 2 седмици или два месеца, които 
ще прекараме в изолация, ще ни покажат 
истинското състояние на нациите, а не 
фалшивата розова реалност на полити-
ците или черногледството на социалните 
мрежи. Всичко, което наблюдаваме крис-
тално ясно пред очите си, е важно:

Вече си отговорихме на базовия въ-
прос - кое е най-важно? Най-важен е жи-
вотът. В името на живота си стоим вкъщи. 
Свободното движение, правото на съби-
ране, приятното прекарване в ресторан-
тите, скитането по моловете - всичко това 
е безусловно важно. Но животът е по-ва-
жен. Всичко може да бъде възстановено, 
ако се опазим сега.

Най-накрая се уверихме, че светът е 
свързан - един човек яде прилеп в Ухан 
и след 2-3 месеца световната икономика 
се разклаща, а хиляди умират. Ефектът на 
пеперудата. Ако в началото на януари бя-
хме сигурни, че Китай е някъде много да-
леч, сега сме наясно, че всичко е на един 
полет разстояние.

Видяхме, че регулацията не е прос-
то ограничаване, а въвеждане на ред в 
хаоса. Бързо стана ясно това, което ние 
прекрасно знаем - че нямаме правила, 
по които да действаме при криза. Тряб-
ваше да обявим „извънредно положе-
ние“, щото нямаме механизъм да обявим 
нещо друго, примерно „национална ка-
рантина”...

Научихме се да си мием ръцете. Както 
се шегуваше някой - ако можеше да има 
и вирус, заради който да си мием и кра-
ката... По-важното е, че заговорихме за 
превенция, която би могла да елиминира 
голяма част от болестите. В този аспект 
страната изостава категорично и сега му 
е времето да навакса.

Стана ясно, че „социалната изолация“ 
не означава да се затвориш сам някъде, 
а да се затвориш вкъщи със семейство-
то си. Какво по-хубаво от това, прекрас-
но време да се обърнем към най-близки-

те си. Не само че за 2-3 дни бе сготвено 
огромно количество манджи, но и про-
летното почистване на домовете старти-
ра предсрочно. Сега ще се разбере кои 
бракове са непоклатими.

Може да говорим за социална изола-
ция, но всъщност говорим и за дигитал-
на свързаност. Технологиите напреднаха 
с фантастична скорост през последните 
години и необходимата ни сега дигитал-
на комуникация е налична. Ако този Гад - 
коронавирусът, ни беше ударил преди 30 
години, щяхме да се оправим по-трудно 
- тогава нямаше фейсбук и скайп, нямаше 
стрийм и ютуб. Проблемът е ясен - тези 
технологии трябва да се налагат не за 
друго, а за да улесняват ежедневието ни.

И пак за технологиите - справянето с 
проблема бе по-успешно там, където из-
ползваха технологиите по-бързо и по-
успешно. За да проследят движението 
на хората, в Китай караха жителите на 
големите градове да сканират QR код в 
градския транспорт – така бързо става-
ше ясно кой е бил контактен с носител 
на коронавирус, пътувал в метрото, при-
мерно. В Тайван свързаха за един ден ба-
зите на граничния контрол и на здравео-
пазването. Свързаха ги, щото ги имаха и 
им беше лесно да ги свържат. Хубаво е да 
видим къде сме ние...

Открихме хоум офиса - видяхме, че 
производителността не е свързана с това 
да затвориш един човек зад бюро, а да 
изградиш система за работа, която да 
включва ясно отчитане на задачи. В този 
свят няма никакво значение къде ти е 
бюрото и дали работиш от 9 до 17 часа, 
важно е да си продуктивен. Да се вижда 
резултатът от твоята дейност.

Кризата показа, че търговската мре-
жа може да издържи доста силен натиск 
- това е факт, независимо от кризата с 
предпазни маски и празните рафтове с 
тоалетна хартия. Но в това направление 
е важно, че научихме какво ни е необхо-
димо и достатъчно, за да живеем. Чията 
и пармезанът не са сред първостепенно 
необходимите...

Много пъти сме си казвали, че в някои 
държави има ред, а в други няма. Това е 
така не защото хората са различни, а за-
щото редът е нещо, което се налага, дока-
то стане навик, а после просто се контро-
лира безкомпромисно. За да може да има 
ред по време на криза, законите, подза-
коновите актове и дори заповедите на 
министрите за въвеждане на мерки при 
криза трябва да са ясни, изчерпателни и 
категорични...

Кризата показва очакваното - българи-
те са способни бързо да преминат в кри-
зисен режим. Това не бива да ни радва 
много, тъй като е едно да оцеляваш при 
изградени системи - примерно, на здра-
веопазването, на образованието. Друго 
е да действаш в неизградени и нерефор-
мирани системи - все едно натаманяваш 
с тел нещо счупено. Ето това е поуката от 
кризата - да си оправим системите.

ПЕТЬО ЦЕКОВ

Да благодарим на тая 
гад за стрес теста

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Трябва да се молим на Господ, 
заради нашите грехове е 
допуснато това нещо.“

Ловчанският митрополит 
Гавриил коментира пандемията

„Не е моментът да си говорим за 
демокрация, която не отричам по 
никой начин.“
Министърът на финансите Владислав 

Горанов коментира въведените 
ограничения за събиране, придвижване 

и посещаване на определени места

„Страшното е, че ни 
прави всички равни. И 
прекрасното е, че ни 
прави всички равни.“ 

Мадона в размишления за 
коронавируса

„Прогнозите за времето са чудесни, 
но за съжаление няма да можем да 
се възползваме и да излезем навън.“

Началникът на Националния 
оперативен щаб проф. Венцислав 

Мутафчийски малко преди да обяви 
нови, по-строги мерки в битката 

срещу коронавируса в България

„Има една хубава поговорка: „Не 
пожелавай жената на ближния, защото 
може да стане твоя.“ На Румен Радев ще 
кажа: „Не пожелавай властта, защото може 
да стане твоя“.

Премиерът Бойко Борисов коментира 
наложеното от президента вето на закона 

за извънредното положение

https://www.facebook.com/touchstonelogistics/
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Н
ад 1 милиард души по целия свят 
са в принудителна изолация вкъ-
щи заради пандемията от корона-
вирус. Жителите на повече от 50 
държави на планетата от дни са 

затворени между четирите стени на домовете 
си, а перспективата да излязат скоро оттам из-
глежда мъглява и необещаваща.

Десетки милиони по света променят еже-
дневните си навиците си. Мнозина спират да 
пътуват на работа и трансформират дома си в 
работно място. Налага ни се да се разделим с 

Милиони хора по земята се учат  
да живеят изолирани у дома

З
аради пандемията от корона-
вирус много от нас прекар-
ват безброй часове в дъвче-
не на множество дребни неща 
пред телевизорите. Така уве-

личеното количество храна, съчетано 
със заседналия начин на живот, създа-
ва сериозен риск за развитие на много 
болести.

Този риск обаче, в затворените прос-
транства, в които живеем днес, лесно 
може да се избегне с упражнения, кои-
то можем да правим у дома. Редовно-
то спортуване, физическите упражне-
ния, отказът от консумация на вредни 
храни и здравият сън могат съществе-
но да променят нещата в полза на здра-
вето ни.

Използвайте активно 
дневната светлина –

поради недостиг на светлина органи-
змът ни образува по-малко серотонин 
– хормона на щастието. Излизайте на 
балкона или стойте на прозореца на 
слънце поне по 10 мин. Добре е, ако 
имате възможност, да поемате повече 
триптофан, който се съдържа в сирене-
то, яйцата, рибите, месото, пшеницата, 
бобовите растения, ядките и семената.

Не пестете лютивите подправки – 
люти чушки, чили, повечко черен пи-
пер и т.н. Те съдържат капсаицин, който 
предизвиква отделянето на ендорфи-
ни. Това са естествени болкоуспокоява-
щи, които освен това подобряват и на-
строението ни.

Създайте си домашни 
здравословни навици

Поради многото недостатъци и про-
блеми, свързани със заседналия начин 
на живот заради епидемията от корона-
вирус, силно се препоръчва предпри-
емането на адекватни стъпки за здра-
вословен начин на живот вкъщи.

Ако човек е решителен и всеотдаен, 
няма да му е трудно да преодолее тази 
ситуация. Създайте си навици за пра-
вене на редовни упражнения сутрин 
поне за половин час. Може да е гимнас-
тика, йога, каланетика или просто фут-
бол с тоалетна хартия.

Тайната на 
дълголетието

Една уникална техника ефективно 
подобрява циркулацията на кръвта, 
предотвратява запушването на кръво-
носните съдове и нормализира кръв-
ното налягане. Също така подобрява и 
работата на мозъка - от чувството на те-
жест в главата не остава и следа.

Методът на проф. Микулин е много 
прост: трябва да се повдигнете на пръ-
сти, така че петите да са на около 1 -5 см 
от пода, а след това рязко да се спусне-
те и по този начин да почувствате лек 
удар, какъвто се чувства при бързо хо-
дене или тичане.

След 30-ина упражнения, които се из-
вършват по едно в секунда, 

следва пауза 
от 5-10 секунди. 

Тоест 30 повторения с почивка меж-
ду сериите от 5-10 секунди. Общо – 2-3 
серии. Упражненията могат да се пра-
вят навсякъде у дома или докато се 
раздвижвате на балкона няколко пъти 
дневно. Не трябва да се стараете да 
повдигате петите си по-високо от 5 см, 
защото вместо положителния ефект, 
може да се стигне до излишен стрес и 
умора в краката.

Упражнения за всеки ден
УПРАЖ. 1

За нищо на света не пропус-
кайте частичните коремни пре-
си. Те са идеални за стягане на 
мускулатурата на горната част 
на корема. Правят се 25-30 пов-
торения, за напреднали 30-40. 
Възрастните хора е добре да 
направят поне 10 повторения.

УПРАЖ. 3
Това е по-трудно упражне-

ние, но с невероятен ефект. Из-
пълнява се от легнало поло-
жение с крака, изпънати във 
въздуха. Ръцете се насочват 
към пръстите на краката, като 
се повдига само горната част на 
тялото - кръстът е неподвижен. 
Правят се 15-20 повторения, за 
напреднали 20-25, за възрастни 
– по възможност 5-6.

УПРАЖ. 5
Упражнение, което няма как 

да не помните от часовете по 
физическо в училище. Стяга и 
вътрешната, и външната част 
на бедрата. Изпълнявайте бав-
но, като задържате по 10-15 се-
кунди в горна позиция. Правят 
се по 15-20 повторения с всеки 
крак. Лесно е за изпълнение и 
от възрастните хора.

УПРАЖ. 2
Коремни преси с изпънати ръце 

укрепват горните, средните и долни-
те коремни мускули. Започва се от 
легнало положение и тялото описва 
полукръг, с ръце, насочени към пръ-
стите на краката. Внимание: пазете 
гърба! Правят се 15-20 повторения, 
за напреднали 20-25, за възрастните 
– 5-6, докато не се уморите.

УПРАЖ. 4
Това упражнение се нарича „пов-

дигане на таза от лег”. Легнете по 
гръб със свити в коленете крака и 
стъпала, разтворени малко пове-
че от ширината на ханша. Ръцете са 
встрани от тялото. Стегнете корем-
ните и седалищните мускули и за-
почнете да повдигате таза. Правят 
се по 15-20 повторения, за напред-
нали – по 25-30, за възрастните – 7-8.

И в изолация: 
Мерки срещу 
заседналия 
начин на 
живот

Как го правят звездите?

Между  
4 стени: Как да 

живеем затворени 
вкъщи?
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Както каза кралицата на попа Мадона, ко-
ронавирусът ни направи всички равни. 
За успокоение или не, но и звездите, на-

равно с нас, стоят изолирани в домовете си. И 
макар и да имат големи къщи, те също страдат 
от отегчение, а много от тях се борят с него, по-
казвайки какво правят докато са в изолация у 
дома.

Самата Мадона напимер сподели снимка от 
банята си, където гола под душа разкри мисли-
те си за заразата на века.

Джъстин Бийбър пък, който за радост на 
всички вече е обръснал мустака си и неговата 
любима Хейли Болдуин са решили да посветят 
малко време на разучаването на нов танц в къ-
щата си в Канада и да го шернат в TikTok.

Няма да се учудите сигурно да видите и Ким 

фитнес залата и с фризьорския салон, с разход-
ките в парка, с обиколките по магазините, с лю-
бими кафенета и уютни ресторанти. С театрите, 
кината и концертите.

И докато живеем с надеждите за времето, ко-
гато всичко това ще свърши, психолози, лека-
ри, треньори, известни и безизвестни хора се 
опитват да улеснят престоя ни вкъщи и да на-
правят немислимото като го направят по-при-
ятен.

Ето няколко идеи как да се пригодите за жи-
вота между четири стени.

Милиони хора по земята се учат  
да живеят изолирани у дома

Кардашиян в нейните покои, заобиколена от 
дрехи, обувки, чанти и всякакви аксесоари. 
Може би просто си ги пробва, снима се и после 
се преоблича. Но дрешникът на звездата е тол-
кова голям, че навярно тя може да прави това 
със седмици и пак да не изчерпа арсенала си 
от тоалети.

Хилъри Дъф най-много обича да споделя 
снимки от приятните й мигове вкъщи с децата 
� и изглежда наистина щастлива от това.

А Елън Дедженеръс реди пъзели и споделя, 
че завижда на Криси Тейгън и Джон Леджънд, 
защото и тя би искала сега да има деца и да има 
с кого „да си играе“ у дома.

Или пък можете да вземете пример от Корт-
ни Кокс и просто да подремнете с кучетата на 
дивана. Трябват ви само диван и кучета.

Как го правят звездите?

Докато властите продължа-
ват да призовават да останем 
вкъщи „Дойче веле“ дава ня-
колко идеи как да оползотво-
рим времето.

Пътувайте виртуално 
в света на изкуството

Италия е под изолация, но нека не за-
бравяме, че на нейна територия се съх-
раняват някои от най-впечатляващите 
достижения на изобразителното изку-
ство. Част от тях е световноизвестната 
галерия „Уфици“ във Флоренция, която 
може да обиколите онлайн. „Раждане-
то на Венера“ на Ботичели, „Благовеще-
ние“ на Леонардо да Винчи и „Светото 
семейство“ на Микеланджело са само 
част от произведенията, които ще ви 
удивят из залите на „Уфици“.

Парижкият „Лувър“ е може би най-
прочутият музей в света. Той предлага 

виртуален тур из някои от най-извест-
ните си изложби, сред които колекция-
та египетски антики. Над 1600 картини 
могат да се видят и в колекция на му-
зея „Тисен-Борнемиса“ в Мадрид, който 
също предлага онлайн достъп.

„Гугъл“ си партнира с повече от 500 
музеи и галерии, които виртуално от-

Между  
4 стени: Как да 

живеем затворени 
вкъщи?

Филми, изложби 
и други идеи 
срещу скуката

варят колекциите си, както и възмож-
ност да се разходите в залите и коридо-
рите им. В „Google Arts & Culture“ може 
да разгледате Музея на модерното из-
куство в Ню Йорк, музея на Ван Гог в 
Амстердам, двореца „Белведере“ във 
Виена, където е изложена прослову-
тата „Целувка“ на Густав Климт, и мно-
го други.

Новите предложения на 
стрийминг платформите

Кинозали по целия свят също за-
твориха врати. Премиерите на някол-
ко големи продукции вече бяха отло-
жени заради разпространението на 
Ковид-19. Любителите на седмото из-
куство обаче намират алтернатива в 
онлайн платформите.

На шести март „Хулу“ пусна дълго-
очаквания сериал „Хилари“, който про-
следява живота и политическата кари-
ера на бившата първа дама и държавен 
секретар на САЩ Хилари Клинтън. До-
кументалната поредица от четири епи-
зода беше представена на фестивала 
„Сънденс“ и стана част от програмата 
на „Берлинале“. 

От 23 март в „Нетфликс“ ще е достъ-
пен новият сериал „Фройд“. Немское-
зичната продукция примесва жанро-
вете крими, мистерия и хорор. През 
април се очаква и премиерата на но-
вите сезони на два от най-популярни-
те сериали на „Нетфликс“ – испанската 
криминална драма „Хартиената къща“ 
и комедията „След живота“ на Рики 
Джървейс.

Филмовите критици в германските 
медии препоръчват още първите два 
сезона на забележителния израелски 
сериал „Фауда“, както и новия сериал 
„Английската игра“, посветен на ранни-
те години на футбола. И двата се излъч-
ват по „Нетфликс“.

А да не забравяме и онлайн търго-
вията, която може да ви спести излиш-
но ходене до магазина.
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 в цифри

кученца роди булдо-
гът Кали и изнена-

да собственичката си 
Амбър Рийс, защото 
според ветеринарите 

малките трябвало да са 
само шест. „Да гледаш 

всички тези кученца за-
едно стопля душата, но 

понякога е изпитание 
за търпението“, призна 

Амбър Рийс.

години навърши една от 
най-възрастните жител-
ки на света - британката 
Елън Матюс. Тя отпразну-
ва рождения си ден в пъб 
въпреки препоръките на 
властите срещу коронави-
руса. Според Елън Матюс, 
за да имаш дълъг живот, 
трябва да си в крак с вре-
мето.

2020

105ми
лиа

рда
 

години 
навърши 

филмът „Ху-
бава жена“. 

Лентата е тряб-
вало да се казва 
„3000“. Това е су-

мата, която Едуард 
(Ричард Гиър) ще даде 
на Вивиан (Джулия Ро-
бъртс) за едноседмич-

ния ескорт (ако отче-
тем инфлацията, днес 

това се равнява на 
6000 долара).

-ме-
сечно-
то бяг-
ство на 
крава 
беглец 
от Фло-

рида бе прекратено 
успешно. Полицията 
се похвали, че е успя-
ла да залови живот-
ното, което преслед-
ваше от януари, за 
да избегне възмож-
ността да предизви-
ка пътно произшест-
вие. „Пожелаваме 
на кравата успех в 
бъдещите й при-
ключения“, написа 
полицията в Пем-
броук пайнс в ин-
тернет.

30 

рида бе прекратено 
Полицията 

-

3

https://www.brookhavenmarket.com/
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Как да ви преброят като 
българи в Америка?

П
осолството на Република 
България във Вашингтон и 
генералните консулства в 
Ню Йорк, Чикаго и Лос Ан-
джелис уведомяват българ-

ските граждани, живеещи в САЩ, че на 
12 март 2020 г. започна процесът по пре-
брояване на населението в САЩ.

Повече информация може да бъде на-
мерена на следния електронен адрес: 
https://2020census.gov/en.html

Очаква се домакинствата да получат 
анкетна карта за попълване. Въпроси-

те в нея не изискват изрично предос-
тавяне на информация за гражданство, 
имиграционен статут или други подоб-
ни данни.

Същевременно обаче единият от въ-
просите в анкетната карта, е

относно раса и 
държава на произход

на лицето – точка 9 (за глава на семей-

ството) или точка 7 
(за останалите чле-
нове). Именно тук 
може да посочите 
българския си про-
изход.

В тази връзка 
призоваваме всич-
ки българи, посто-
янно пребиваващи 
в САЩ, да отбеле-
жат българския си 
произход в съот-
ветните точки на 
анкетната карта по приложения обра-
зец.

Целта е да бъде получена достовер-
на информация за броя на български-
те граждани и американските гражда-
ни от български произход, живеещи в 
САЩ.

По данни на българското външно ми-
нистерство от миналата година в САЩ 
пребивават постоянно около 300 000 
българи. Статистиката на МВнР от 2019 
г. показва още, че най-много са българ-

ските граждани в Германия – 416 хиля-
ди. Следват Турция с 350 хиляди, САЩ 
– 300 хиляди, Гърция също 300 хиляди, 
Испания – 250 хиляди, Великобритания 
– 200 хиляди, Италия – 120 хиляди, Ка-
нада – 70 хиляди, Австрия – 35 хиляди, 
Молдова – 31 хиляди, Кипър – 25 хиля-
ди, Чехия също 25 хиляди, Южна Афри-
ка – 20 хиляди, Швейцария – 12 хиляди, 
Норвегия – 7 хиляди, ОАЕ – също 7 хи-
ляди, Малта – 6 хиляди, Полша – 4 хиля-
ди, Йордания – хиляда и пр.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Всички сънародници в САЩ да отбележат произхода си, за да стане ясен броят ни

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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И
зминаха две години от бру-
талното тройно убийство на 
българи в градчето Ейджакс, 
област Онтарио, Канада, ко-
гато българка и двете й деца 

бяха убити в собствения им дом. Tелата 
на 39-годишната Красимира Пейчинов-
ски, 15-годишния Рой Пейчиновски и 
13-годишната Венайлия Пейчиновски са 
намерени на 14 март 2018 г. след сигнал 
от съседка на семейството до полицията. 
По това време Венайлия, която има про-
бодни рани, е в критично състояние и от-
карана в най-близката болница, където 
по-късно издъхва от раните си. 

За трите убийства е обвинен 29-годиш-
ният Кори Фен, който е бил в интимни от-
ношения с убитата майка Красимира, но 
процесът е все още в началната си фаза. 
Според близки на Красимира той е рев-
нувал и двамата имали много токсична 
връзка, от която българката се опитала 
да се откъсне.

Трагедията потресе малкото градче и 
промени много от семействата в общ-
ността. „Не беше лесно“, казва Вас Пей-
чиновски в обстойно видеоинтервю за 
IIWCanada. Бившият съпруг на Красими-

ра и баща на трите й деца разказва как 
трагедията е променила живота му и от-
ношението му към вярата. „Не бях добър 
съпруг. Може би заради всички години 
на грехове, в които тънех“, добавя той, 
обяснявайки, че е имал трудности с алко-
хола и наркотиците, които са коствали на 
двамата да се дистанцират един от друг.

Той се грижи за 
най-голямата им дъщеря

Виктория, която спяла у приятели в 
нощта на убийството.

Вас Пейчиновски казва, че е открил 
Бог година преди ужасните убийства, 
белязали семейството му. „Тогава започ-
нах да чета Библията“, казва Пейчинов-
ски. „Не исках да ходя на погребението“, 
добавя почерненият баща. „Молех се на 
Бог да ми даде сили да видя децата си в 
ковчези“.

„Нямаше гняв в мен, просто бях пре-
кършен“, казва бащата Вас Пейчинов-
ски. „Дори не мислех за този мъж [Кори 
Фен] тогава. Просто скърбях“. В интер-

вюто той разказва, че си спомня как 
негов приятел го посетил две седми-
ци след трагедията с цел да говорят за 
случилото се. „Докато говорихме, про-
зрях, че аз съм му простил“, казва Пей-
чиновски за мъжа, обвинен в брутално-
то убийство на децата му и бившата му 
жена. „Това е силата на прошката, тя е, 
за да излекуваш себе си“, казва Пейчи-

новски.
Обвиненият Кори Фен, който използ-

ва служебен адвокат в процеса, е стар 
познайник на полицията. Той има пре-
дишна присъда за нападение над по-
лицай през 2009 г. и за унищожаване на 
чужда собственост през 2011 г. И в двата 
случая присъдата е била 12 месеца про-
бация.

Бащата от тройното 
убийство на българи в Канада: 
„Простил съм на убиеца“ГАЛИНА ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

Красимира Пейчиновски и обвиненият Кори Фен.
Виктория и Вас Пейчиновски – дъщеря и баща, 
потънали в скръб. 

Сн. Justin Greaves/Metroland

Вас Пейчиновски се обръща към религията и Бог, за да превъзмогне трагедията

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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И
спания спипа българи, част 
от група за мащабен неле-
гален трафик на тютюн. По 
време на полицейската опе-
рация са били задържани 

24 души, не е ясно колко точно от тях са 
наши сънародници. Според испански-
те медии обаче акцията ще продължи и 
са възможни арести и в България. При 
разбиването на бандата са били откри-
ти повече от 15 тона на стойност над 2,7 
млн. евро. Суровината за тютюна тръгва 
от Българи и минава границите под при-
критието на пестициди и изкуствен тор.

Разследването по случая започва още 
през юли миналата година и от тога-
ва агенти от Националната полиция на 
Испания разплитат аферата. До нея се 
стига случайно, след като полицията от-
крива микробус, който преди време е 
обявен за откраднат. Правят му щателен 
оглед. Бусът е пълен с пластмасови ку-
тии с етикети, че съдържат хлор за по-
чистване на басейни. Понеже товарно-
то отделение

миришело не на хлор, 
а на тютюн

полицаите проверяват и кутиите. Оказ-
ва се, че голяма част от тях са натъпка-
ни с контрабанден тютюн. Същата стока 
има и в няколко колета, от надписите на 
които си личи, че са върнати, защото не 
са открити получателите.

Преценено е всичко да се остави как-
то си е и да започне наблюдение над 
буса. Така полицията стига до 7-членна 
група, която криела суровината в склад 
в индустриалната зона на Малага. Оказ-
ва се, че от там тютюнът тръгва в колети 
за различни места в Испания. Разслед-
ващите установяват, че много голям 
брой пратки постоянно пътуват чрез ку-

риери към получатели в различни краи-
ща на страната.

При последващата работа се оказва, 
че тютюнът влиза в страната основно от 
България, а по-малка част - от Италия. 
Испанският сайт Аxarquiaplus цитира 
полицейските източници, според които 
суровината за цигари минава граници-
те с документи от

фиктивни търговски 
компании

От края на миналата година незакон-
ният бизнес се активизира все повече 

и се засилват контактите между члено-
вете на групировката в Испания и тези 
в България. Настъпва моментът за удар 
от страна на полицията, при който са 
задържани 24 души. Паралелно са из-
вършени обиски на 19 частни адреса 
и складове в Севиля, Кордоба, Малага, 
Мадрид, Валенсия и в близки по-мал-
ки селища. Открити са общо 15 737 ки-
лограма тютюн, който би струвал 2 717 
348 евро, модифициран пистолет, 10 
000 евро в брой, машини за пакетиране 
и везни. Проверява се дали три автомо-
била са с истински документи.

Те били задържани като част от група с пратка от 15 тона

Испания спипа българи с 
нелегален тютюн за €2,7 млн.

Екшън с българин 
със съмнение за 
Covid-19 в Румъния

Българин, за когото има подо-
зрения, че е заразен с корона-
вирус, е разследван в Румъния 

за възпрепятстване на борбата с бо-
лестта. Причината е, че сънародни-
кът ни на два пъти се опитал да избя-
га от болница в източния град Галац. 
Мъжът бил откаран в лечебното за-
ведение в сряда през деня, но пре-
рязал предпазната мрежа на про-
зореца и успял да избяга. След като 
ръководството на болницата подало 
сигнал до органите на реда, той бил 
заловен в микробус с други пътници 
и върнат обратно в здравното заве-
дение.

През нощта българинът направил 
нов опит да избяга от болницата, но 
бил заловен от екип жандармеристи, 
охраняващи лечебното заведение, до-
като се опитвал да прескочи ограда-
та. Според данни на полицията след 
първия опит за бягство мъжът бил за-
ловен на излизане от Галац в микро-
бус, движещ се в посока Букурещ, в 
който имало още седем души. Той бил 
транспортиран с изолирана носилка 
до болницата за инфекциозни боле-
сти в Галац, а останалите пътници от 
микробуса са настанени в карантинен 
център.

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana.penova@bg-voice.com

Двама млади българи са част от 
6-членния отбор от инженери 
от целия свят, който спечели 
престижна награда от НАСА 
на финала на състезанието, 

организирано от Космическата аген-
ция на САЩ „NASA Global Space Apps 
Challenge“. Призът бе връчен на съна-
родниците ни и на техните съотборни-
ци заради създаването на специално 
мобилно приложение, което изчислява 
влиянието на всеки потребител върху 
околната среда и глобалното затопляне 
според ежедневните му дейности. На-
пример – къде пътува, как пътува, с как-
во се храни и т.н.

Николай Господинов и Алексан-
дър Бонин са 21-годишни студенти в 
King’s College London със специалност 
Electronic & Information Engineering 
(„Електронно и информационно инже-
нерство”). Те са част от отбора „2B||!2B“, 
който премери своите познания с над 

29  000 участници от 71 държави и се 
класира в топ 11 на финала на НАСА. 

Те спечелиха наградата Global Award 
Honorable Mention.

Състезанието е разделено на три ета-
па. В регионалните надпревари „2B||!2B“

са спечелили кръга 
в Лондон

На втория етап са избрани сред пър-
вите 36 в света, а на финалния трети са 
отличени първите топ 11 (6 победите-
ли и 5 Honorable Mentions), разказва 
uspelite.bg. На този етап всеки проект 
се разглежда внимателно от комисия от 
НАСА.

Николай Господинов сподели, че про-
ектът започнал с идеята хората около 
тях да бъдат подтикнати да предприе-
мат малки стъпки в ежедневието си сре-
щу глобалното затопляне. Показвайки 
на своите потребители, че ако достатъч-
но хора променят навиците си, дори и в 
малък мащаб, значителни резултати мо-
гат да бъдат постигнати и всеки може да 
допринесе за постепенно разрешаване 
на този световен проблем.

Мобилното приложение използва 
входни данни, събрани от приложени-
ята на потребителите, както и такива, 
ръчно въведени от тях, за да калкулира 
индекс на личното им въздействие вър-
ху околната среда.

Зачита фактори като средство за пре-
воз, хранителни навици, видовете за-
купени продукти. Изброените фактори 
формират базовото ниво на емисиите 
на всеки един потребител. Приложени-
ето събира огромно количество ано-
нимизирани данни автоматично, за да 
персонализира индекса на всеки един 
потребител. Потребителите получават 
приложение, което отговаря на въпроса 
„Какво въздействие имам върху околна-
та среда?“.

Българи с награда от 
НАСА за топ приложение
Сънародниците ни са част от отбор, създал възможност 

всеки да изчисли влиянието си върху глобалното затопляне

Николай и Александър – последните вдясно. 

Снимкa: uspelite.bg

https://www.facebook.com/serdikafoods/


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

25 - 31 март 2020 г. 39

И
рина Симидчиева живее 
само от няколко години в 
Ню Йорк, но вече има тре-
та покана за самостоятел-
на изложба в галериите на 

мегаполиса. Българката, която освен ху-
дожник, е и работещ терапевт, е и част от 
психоаналитичните среди в Ню Йорк. А 
двете професии на Ирина неминуемо се 
пресичат в живописта й, която е силно 
повлияна от психоаналитичната теория.

Ирина е завършила художествена гим-
назия „Проф. Николай Райнов“ в София. 
След това заминава за Амстердам, къ-
дето се обучава в съвременно изкуство 
в Gerrit Rietveld Academie. Завръща се в 
България и завършва бакалавърска сте-
пен „Педагогика на обучението по изоб-
разително изкуство“ в Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, където 
наред с традиционните форми изобра-
зително изкуство, изучава и Съвремен-
но/Концептуално изкуство.

Пресечната точка между изкуство и 
психотерапия за Ирина е в магистърска-
та програма „Артистични психосоциални 
практики“ в Нов български университет 
– програма, която съчетава изучаването 
на изкуство и клинична социална работа 
със силна психоаналитична насоченост.

Ирина заминава за Ню Йорк през 2015 
година и се установява там. Тя минава 
през

процедура по лицензиране
която й дава възможност да започне да 
практикува първо като социален ра-
ботник, а после и като терапевт. Бъл-
гарката започва и обучение по пси- хоанализа към Manhattan Institute for 

Psychoanalysis. Същевременно продъл-
жава да се занимава с живопис и да из-
лага картините си, разказва БНР. Участи-
ето в изложби започва спонтанно, като в 
повечето случаи галериите сами я нами-
рат и предлагат тя да излага при тях. Кар-
тините й стават силно повлияни от пси-
хоаналитичната теория, а и от опита й в 
анализата, на която тя самата се подлага.

В Ню Йорк Ирина работи като тера-
певт в Bleuler Psychotherapy Center, една 
от малкото клиники, опериращи под 

шапката на NYS O�ce of Mental Health 
с изявена психоаналитична насоченост. 
Там основно вижда пациенти в индиви-
дуална терапия, като честотата на сесии-
те е веднъж, два или три пъти седмично, 
а пациентите са от най-разнообразни 
възрастови групи, имат различна сим-
птоматика, различни диагнози и са съв-
сем различни в културно, етническо и 
расово отношение. Клиниката специа-
лизира в третирането на суицидни па-
циенти, това са пациенти с травми (като 
сексуално насилие и пр.), депресия, раз-
личните тревожни разстройства, обсе-
сии, зависимости, хранителни разстрой-
ства, психози и др. Там Ирина основава 
група за страдащи от слухови халюцина-
ции, която води до скоро и в която из-
ползва

изкуство като 
терапевтичен подход

Ирина се формира като психоаналитик 
в Manhattan Institute for Psychoanalysis в 
Ню Йорк. Институтът тази година праз-
нува 40 години от създаването си. Из-
вестен е с това, че е първият в Ню Йорк, 
който отваря вратите си за терапевти без 
предходно медицинско образование.

Петгодишното обучение обхваща кла-

сическа психоанализа, преходът й в съ-
временна, междуличностна и всичките 
й течения и направления, съвременни и 
класически. Тренингът е изключително 
строг, а от кандидатите се изисква да се 
подложат на анализа, честотата на която 
да е минимум три пъти седмично. Общ-
ността на института е голяма и се състои 
от преподаватели и супервайзъри, пред-
ставители на буквално всички психоа-
налитични течения, с различни анали-
тични ориентации. Кандидатите сменят 
различни супервайзъри, които те сами-
те избират и така получават изключи-
телния шанс да формират свой собствен 
аналитичен стил.

„Картините ми много се харесват, и 
то от различни хора – на различни въз-
расти и с различни професии. Контакт-
формата на уебсайта ми е пълна със за-
питвания“, споделя Ирина. За нея било 
изключително ценно на откриването на 
последната й изложба да види много 
млади хора, които са предпочели гале-
рията пред друго забавление.

На изложбата имало и много профе-
сионалисти, които сравнили творбите й 
с тези на Пикасо. Самата Ирина призна-
ва, че е повлияна от големия художник.

„Всяка нова картина ме променя“, ка-
тегорична е българката.

Ирина Симидчиева е вече с трета самостоятелна изложба в мегаполиса

2 в 1: Ирина Симидчиева – успешен 
художник и терапевт в Ню Йорк

https://www.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/Bulls-Transport-185382712347796/
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„В доброволна карантина съм в 
София, в „Младост“, казва Ев-
гени. Прибрал се е от Лондон 
в България, след като чува 
за необичайните стряска-

щи мерки на британското правителство. 
Избрал е да преживее кризата в родина-
та, близо до близките си. Впечатлен е от 
строгите мерки на летище София, подпи-
сал е декларация за доброволна каранти-
на и споделя дом за 2 седмици със своя 
добра приятелка. Иначе - затвор от 3 до 
5 години и солена глоба. „Така трябва да 
бъде“, казва българинът.

Животът на първия български екоди-

зайнер Евгени Петков - Eugenio се прео-
бръща буквално за часове. Заедно с коле-
гите си от модната къща, за която работи 
- „ESSE VIE London“, е в Париж. Подготвят 
участието си в Седмицата на модата. „Бях 
една седмица в Париж, с маска в метрото, 

със спирт по ръцете и работехме. Почти

мигновено кризата ни 
връхлетя

много хора в последния момент отказаха 
пътувания“, разказва дизайнерът.

„Работих до последно, правих фотосе-
сия. Бях във Филипините и Бали по по-
вод на моя проект за много опростена, 
достъпна, екологична линия на облекла - 
сподели пред BG VOICE дизайнерът. - Све-
тът се променя буквално с часове. Хората 
след тази криза ще бъдат още по-взиска-
телни към това, което ще носят. Бъдещето 
на модата е в дрехите втора ръка и тези, 
които са екологични, тоест, изработени от 
екологично чисти материали и по еколо-
гично чисти технологии.“

Модата и въобще производството на 
дрехи е един от трите най-големи замър-
сители на околната среда - и като вредни 
технологии на производство на матери-
алите, и като свръхпотреблението на дре-
хи, които излизат от употреба и затрупват 
планетата с бавно разградими отпадъци. 
Трябва да се забави процесът на произ-
водство и въобще на пазаруване. Плане-
тата вече не може да издържа на цялото 
това замърсяване, което образува произ-
водството и претрупването с текстилни 
отпадъци. „Може би тази криза ни удари, 
защото всичко беше бързо, всичко беше 
по много“, коментира дизайнерът.

За разлика от своите колеги, Eugenio от-
давна говори за това и следва линията на 
екомодата.

„Рециклирай и бъди 
в тренда“

призовава той хората от години. Екомода-
та е все още нещо недостатъчно познато 
не само у нас. Сред това, което прави Ев-
гени Петков, най-широко разпростране-
но е рециклирането – когато от вече гото-
ви дрехи се правят нови. При метода Zero 
waste (“нула загуби“) платът се използва 
така, че да не се реже и от него да не се 
изхвърли и парченце. Част от екомодата 
е и етичната мода. Според нейните прин-
ципи материалите за дрехи трябва да са 
произведени в страната, в която е дизай-
нерът, и да се плаща достатъчно на хора-
та, които ги шият. Другото направление е 
използването на стопроцентови естест-

вени материали – коприна, вълна, памук, 
лен. Евгени рециклира и парчета, напри-
мер останали са 2-3 метра от различни 
платове, използвани за колекции, взема 
ги от фабриката и прави от тях други дре-
хи. „Бъдещето ще е във всички тези техно-
логии“, казва дизайнерът.

Този 32-годишен вечно усмихнат, до-
бронамерен и позитивен чаровник е пър-
вият екодизайнер не само в България, но 
и на Балканите, който прилага авангардни 
методи като рециклиране и етична мода. 
След 12 години работа бедното момче от 
Ботевград се е превърнало в уважаван и 
ценен дизайнер на Острова. Излага моде-
лите си в Лондонското сити и два пъти го-
дишно участва в шоурум в Седмицата на 
модата в Париж.

Казва, че е станал разпознаваем като 
екодизайнер случайно. Роден е в „сред-
ностатистическо“ семейство от Ботевг-
рад, което разполага с ограничени ресур-
си. А това винаги е стимулирало Евгени 
да бъде по-креативен, да рециклира и из-
ползва максимално материалите. Като ма-
лък

рисува дрехи и обувки 
по чиновете

в училище. Майка му, която е артистич-
на натура, занимава се с ландшафтен ди-
зайн и рисува хубаво, го подкрепя. Евгени 
ходи на кръжоци и учи в специализирана 
паралелка по приложно изкуство. Бащата 
настоява да завърши „нещо по-сериозно“ 
като механотехникум, но майката се нала-
га и той завършва Текстилния техникум 
във Враца, където учи моделиране и кон-
струиране на облекло. На 16 години Евге-
ни вече е любимият частен шивач на мно-
го жени.

Мечтае да замине за Париж, при голя-
мата мода, и учи сериозно френски. Роди-
телите му нямат средства да го изпратят и 

Кризата ще промени изцяло начина, по който се 
проектират и изработват дрехи, казва дизайнерът

Между Лондон и „Младост“: 
Евгени и неговата екомода

БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

https://www.russianschool.com/
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той заминава да работи по една програма 
за гледане на деца, за да види как са не-
щата в модата отблизо. Когато програма-
та свършва, трябва да се прибере в Бъл-
гария. Но съдбата го намира и в Пловдив. 
На едно голямо модно ревю за прически е 
поканен да облече моделите за шоуто на 
коафьорите. От фирмата за продукти за 
коса „Шварцкопф“ го канят да изработва 
дрехи. Междувременно продължава да 
прави облекла, има си частни клиенти и 
звезди като Силвия и Теди Кацарови, Ма-
рия Илиева и Рут Колева и си следва меч-
тата.

Идеята да прави екомода все още е не-
осъзната, докато не

среща една репортерка 
от Ню Йорк

Абигейл Доан. Тя става негов ментор и му 
отваря очите и вратите към чужбина във 
време, в което в България екомодата е 
„някакви парцали, съшити един с друг, а 
не световна тенденция“.

Абигейл го препоръчва на световната 
екоорганизация, с клон в Хонконг и Ню 
Йорк. От организацията виждат в него-
во лице един прекрасен представител от 
Балканите, където този вид мода все още 
не е популярен. Той участва в едно еко 
модно ревю EcoChik в сградата на ООН в 
Женева, с дизайнери от над 30 държави 
от целия свят. Представя булчинска рок-
ля, направена от сурова, тъкана на село 
вълна, и с кринолин от върбови клонки 
– елементи от българския фолклор. Мо-
делът му е обявен за най-добър Haute 
Couture тоалет. Негов модел става Юлия 

Юревич, „Мис България 2007“. Вдига се 
медиен шум.

В някакъв момент Евгени заминава при 
своя приятелка в Лондон. Тогава все още 
мечтае да е в Париж, но когато пристига 
в британската столица, градът и атмосфе-
рата много му харесват и решава, че това 
е неговото място. За около 6 месеца нау-
чава английски, приемат го в University of 
West London, учи за дизайнер с профил 
плетива. За година се откроява като един 
от най-добрите курсисти, получава ува-
жението и на учители, и на колеги. Про-
дължава да работи за частни клиенти, но 
е фокусиран в образованието си. Предпо-
следната година участва в много голям и 
известен конкурс за млади дизайнери – 
„Mittel Moda The Fashion Award“, където 
показва своя екоколекция мъжка мода. 
Името му влиза в традиционната селек-
ция от 22-ма обещаващи млади дизайне-
ри.

Съдбата влиза в живота му в лицето 
на една българка – Ралица Петрова. Тя 
чете за представянето му в Женева и за 
уникалната му булчинска екорокля и се 
свързва с него във Facebook. Поръчва си 
булчинската рокля при него, а той прави 
втори прототип на дрехата, който е тотал-
но различен и изработен по принципите 
на екомодата. „Тази жена ми стана

като втора майка
казва Евгени. - Откакто направих бул-
чинската й рокля, тя ми помага постоян-
но, подкрепя ме морално, финансово, по 
всякакъв начин. В Лондон живях в нейна-
та къща безплатно. Дойде на дипломното 

ми ревю. Сега имам модно 
студио в Централен Лондон 
благодарение на нея.“

За модна къща „ESSE Vie 
London“, където сега рабо-
ти, го препоръчва една не-
гова клиентка, индийка. Има 
много частни клиенти, пре-
димно индийци и араби, и е 
доволен от това, защото те 
могат да си позволят рок-
ли всеки месец. Успоредно 
с работата за модната къща, 
Евгени изработва и прода-
ва свои колекции в Дубай 
и Лондон. Представя както 
шити тоалети, така и плети-
ва, за които му помага майка 
му от Ботевград.

Плетивата му се харес-
ват и купуват много в Лон-
дон. През последните годи-
ни като запазена марка са 
му станали облеклата soft 
tailoring - сака, хубави пан-

талони, структурни рокли, не толкова ве-
черни, колкото за коктейли. Много от мо-
делите с марката Eugenio имат корсети 
отвътре и метални ципове, които прида-
ват една различна форма на женската фи-
гура. „Моят стил е по-скоро ready-to-wear, 
или носими неща. Правя и от кутюр за за-
можни клиенти, старая се да съм гъвкав“, 
казва дизайнерът.

Това е историята на неговата кариера, 
за която той сега си спомня с носталгия, 
затворен в жилище в София. Откакто се е 
завърнал от Филипините и Бали, е настро-
ен много „спиритуалистично“. Преди това 
се е подстригал почти до нулата. Казва, че 

ще прекара двуседмичната си

доброволна карантина
в четене на книги. В момента чете „Разго-
вори с Бога“ на Дейл Карнеги.

„Тези 14 дни доброволна карантина из-
ползвам за почивка, за анализиране на 
ситуацията и за планове за бъдещето - 
какво ще научим от това, което се случва - 
каза Евгени. - Не мисля да работя, защото 
в момента се променя моделът на наша-
та индустрия и не виждам смисъл да бъде 
произвеждано нещо по старите методи и 
начин на мислене. Предстои преструкту-
риране, връщане към корените, навътре 
към себе си, за да видиш какво ще можеш 
да правиш след няколко месеца, когато 
светът започне да излиза от кризата. Ця-
лата световна икономика ще работи по 
нови правила.“

„Дали съм пораснал?... Сигурно... От 
миналата година вече не гледам на мода-
та като на изкуство, а на първо място като 
на бизнес и нещо, което е свързано със 
света. Ние не можем да седим затворени 
в ателиетата и да създаваме красиви рок-
ли, които не са адекватни на времето, на 
ситуацията, на кризите. Плаши ме не ви-
русът, а бъдещето ми“, споделя дизайне-
рът.

И все пак има нещо, което кризата не 
може да му отнеме - таланта просто да 
шие красиви дрехи. Способността да оце-
лява, като събере парчетата от разбитата 
си кариера, от разочарованията и страха 
от непредсказуемото бъдеще. Талантът 
да събере и рециклира парчета от стари 
дрехи, с които да създаде такива, които 
ще са адекватни на Новия свят, който се 
ражда пред очите ни.

Второто семейство на Евгени в Лондон – Ралица и Алек Петрови. Юлия Юревич в знаменитата булчинска екорокля.

Евгени обича да се облича в народна носия и да играе хора.

https://www.facebook.com/markovusa/
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2030 година. НАСА открива първия 

в историята ресторант на Луната. Един 
от посетителите пише в книгата за гос-
ти: „Храната е добра, обслужването 
също, но липсва атмосфера...“

  
Мъжете са като компютрите: трудно 

можеш да ги разбереш и винаги имат 
проблеми с паметта.

  
Пасажер на кораб пита дежурния 

офицер:
- Извинете, вижда ли се земя на-

пред?
- Не, само хоризонт.
- Е-е, това все пак е по-добре, откол-

кото нищо!

  
Две приятелки си говорят и едната 

се хвали:
- Моят приятел ме носи на ръце!
Другата:
- Е, аз не пия чак толкова...

  
- Здрасти! Как си?
- Оф, скапано ми е, времето, и то от-

вратително, пък и ти сега звъниш....

  
Оптимистът отива до прозореца 

всяка сутрин и казва: „Добро утро, 
Боже.“

Песимистът отива до прозореца и 
казва: „Боже, пак е утро!“

  
Срещат се двама приятели:
- Жоре, какво правиш?
- Записах се в хора и сега отивам на 

репетиция.
- Хор ли? Ти и хор? И какво правите 

там?
- Ами... пием ракия, после биричка, 

играем на карти...
- А кога пеете?
- Като се прибираме...

  
Свистене на спирачки. Удар! Пеше-

ходец се търкаля по земята.
- Боже! Удари ви кола! Как сте?
- Къъ...де, къд...ее ми е телефонът...
- Чакайте, аз ще се обадя на 112.
- Не... не... аз искам да пусна статус...

  
- Вие сте толкова щастлив 

човек - имате всичко: апар-
тамент, вила, кола, пари в 
банката...

- Да, но ми липсва али-
би.....

  
- Каква е разликата между 

лудия и невротика?
- Ами лудият знае, че 2+2 

е равно на 5, а невротикът 
знае, че 2+2 е равно на 4, но 
това му се струва непоносимо.

  
За да изкарате два милиона и поло-

вина евро, трябва:
• да работите 280 години като учи-

тел;
• да карате влакче в метрото 140 го-

дини;
• да си късате нервите като мени-

джър на голяма фирма 90 години;
• или да поиграете една година в „А“ 

футболна група.

  
- Ако знаеш как не ми се ходи на гос-

ти у съседите!
- Да не мислиш, че на мен ми се 

иска? Представяш ли си как ще се за-
радват, ако не отидем?

- Прав си! Я да вървим!

  
Алпинист пълзи по отвесна стена, 

пъхти нагоре сантиметър по сантиме-
тър. Точно преди върха на едно малко 
ръбче се е хванал някакъв йога. Виси 
на дясната си ръка, а в лявата държи 
книжка и си чете.

- Ти какъв си? - задъхано пита алпи-
нистът.

- Йога - отговаря той, без да откъсва 
поглед от книжката.

- Вярно ли е това, което разправят 
хората, че вие, йогите, можете всичко?

Йогата наплюнчва пръстите на дяс-
ната си ръка, прелиства страницата:

- Аа, измислят си...

  
Софийският зоопарк кани всички 

желаещи на ново екстремно изживя-
ване – ден на отворените врати.

  
Детегледачка от Перник бе приета 

в „Пирогов“ по спешност, след като 
се опита да отнеме от 6-месечно бебе 
плюшения му винкел.

  
- Какво четеш?
- Стивън Хокинг – за Вселената и точ-

ката на сингулярността.
- А каква е тази точка на сингуляр-

ността?
- Това е място, в което не действат 

никакви закони.
- Че Хокинг кога пък е идвал в Бъл-

гария?...

  
Провинцията:
- По телевизията и радиото само за 

София! То ясно, че София е отделна 
държава, вече го разбрахме...

Софиянци:
- Да не мислите, че ни е лесно. Ние 

сме обкръжени и около нас е някаква 
България...

  
- Вчера извъртях страхотен номер! 

Пуснах във вестника обява, че на цен-
тралния площад точно в дванайсет по 
обед се свиква митинг на тъпаците.

- И какво? Дойде ли някой?
- Пълен площад!
- Стига, бе!
- Ами да! Целият град се изсипа да 

види кои ще участват в митинга...

  
Не вярвам на никого! Нито на жени, 

нито на правителството, а от 2012 г. и 
на маите не вярвам...

  
Седят двама и се черпят. Единият 

взел да откровеничи:
- Помниш ли, че в стария квартал те 

обраха?
- Помня.
- Аз имах пръст в това. А спомняш ли 

си, че те съдиха за измама?
- Спомням си.
- Пак аз се бях намесил.
Тогава вторият му казва с досада:
- А помниш ли, че ти се роди син 

преди две години?
- Помня.
- Е, тогава аз се намесих…

  
Знаете ли, че ако пиете коняк „На-

полеон“, а после коняк „Кутузов“, на 
сутринта ще разберете колко тежка е 
била битката при Бородино..

  
- Здравей, как си?
- Много добре, правя втория си ми-

лион!
- Айде, бе!
- Да, с първия нещо не ми се получи!

  
Безработен съм... Само вие можете 

да ми помогнете да си намеря работа. 
Гласувайте за мен на предстоящите из-
бори за кмет!

  
За добра фигура и добри отношения 

е нужно само едно нещо - навреме да 
си затваряш устата...

  
- Ауу, колко си напълняла...
- Е... така ли се говори на жена?
- Ааа, извинявай! Мислех, че на твои-

те години вече не ти пука.

  
- Миче, що разправяш, че съм дебе-

ла, моят ми каза, че съм във форма.
- Пено, ми той твоят е учител по ма-

тематика - за него идеалната форма е 
кълбото.

  
Пред мен по улицата върви момиче, 

пише нещо на телефона. Препъна се, 
падна... Лежи, дописва...

  
Безкраен брой математици влизат 

в един бар. Първият си поръчва една 
бира, вторият половин бира, третият 
четвърт бира... Барманът спира чет-
въртия и казва:

- Абе, ето ви направо 2 бири!

  
Направо съм бесен на НАП, че поз-

волиха да изтекат данните ми. Сега 
всички знаят, че нямам пари!

  
Мъж в аптека:
- Извинете, имате ли виагра за жени?
- Отсреща в златарския магазин...

  
- Знаеш ли коя е тази жена, която 

всички гледат със зяпнала уста и изцъ-
клени очи?

- Манекенката... певицата... актриса-
та...?

- Не, зъболекарката.

  
- Ходи ли на зъболекар? - пита жена-

та.
- Ходих. Той ми извади тези два зъба.
- Ама не те ли болеше само един?
- Е да, ама докторът нямаше дребни 

да ми върне…

  
Жената е създадена да направи 

мъжа щастлив, където и да се крие 
този нещастник.

  
Три причини да обичам есента.
1. Носиш дрехите си, без да се нала-

га да си гълташ корема.
2. Оправдаваш се с есенна депре-

сия, когато не си на кеф.
3. Винаги можеш да скриеш под 

шлифера бутилка уиски.

  
Спешно, моля, някой мъж да ми по-

дари сърцето си! Трябва ми камък, за 
да затисна зелето!

  
Кокошката и яйцето чакат пред ле-

карския кабинет. Вратата се отваря, 
появява се сестрата:

- Да влиза, който е пръв!

  
- Гордея се с Гагарин и Нютон.
- Защо пък точно с тях?
- Единият се е опитал да избяга от 

планетата, а другият е доказал, че но-
мерът няма да мине.

Виц в снимка

- Кое е най-ужасното 

нещо, което сте 

направили за пари?

- Ходя на работа!
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.linkedin.com/in/maiadjambovcpamba/
https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/velina.ivanova.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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ОВЕН

Ще сте много общител-
ни и харизматични през 
седмицата. Хората ще 
ви харесват и ще търсят 
вниманието ви. Много е 

важно да използвате енергията си за мир-
ни цели. По-добре е предварително да 
предвидите всички изненади. При това не 
забравяйте за интересите на околните. 

ТЕЛЕЦ

Възможно да срещнете 
хора, които по един или 
друг начин да разширят 
мирогледа ви и да са ви 
приятна компания. След 
четвъртък ще се зани-

мавате със семейни или наследствени въ-
проси и не е изключено доста да се на-
прегнете, докато се опитвате да угодите 
на всички потърпевши от ситуацията. 

БЛИЗНАЦИ

Ще сте много романтич-
ни. Много е вероятно да 
успеете да изгладите от-
давна тормозещи ви кон-
фликти с половинката и 

да задълбочите отношенията си с нея. За 
да оправите ситуацията, се възползвайте 
от съветите на родителите си, използвай-
те цялата си енергия по-конструктивно. 
В професионален план са възможни леки 
турбуленции и пречки, които ще ви се на-
ложи да преодолявате.

РАК
Някои от вас ще напра-
вят голяма инвестиция 
и ще стартират важен 
проект, от който биха 
искали да имат голяма 
печалба впоследствие, 

докато други ще се отдадат на покупки и 
удоволствия. След петък ще получите ва-
жни доставки, съобщения или обаждания 
и е важно да внимавате с документите, 
които подавате или подписвате, както и с 
преговорите, които водите. 

ЛЪВ
Няма да се чувствате 
особено комфортно и 
ще сте леко объркани. 
Няма да ви се занимава 
нито със социални дей-
ности, нито с решава-

нето на ежедневни дела. Дори дребни жи-
тейски проблеми ще бъдат способни да ви 
изкарат от релси.

ДЕВА
Не е изключено да се 
скарате с важен за вас 
човек. Спорът ще е кра-
тък и градивен и по-
скоро ще задълбочи, 
отколкото влоши отно-

шенията ви. Ако обаче си позволите да се 
отпуснете, рискувате да изгубите завою-
вани позиции. Ако няма да се съобразя-
вате с никой, то рискувате да провокира-
те конфликт. 

ВЕЗНИ
Не е изключено заради 
разместване в работния 
колектив да ви се нало-
жи да отмятате повече 
задачи от обикновено. 
Ще цари напрегната об-

становка, която ще ви накара да бъдете 
по-сдържани и подредени. Ако съумеете 
да останете спокойни, ще сте достатъчно 
ефективни и бързо ще се справяте. 

СКОРПИОН
Някои от вас ще подо-
брят визията си с нова 
прическа, козметична 
процедура, зареждане 
на гардероба си с нови 
дрехи или аксесоари, 
други ще стартират 

нов спорт или диета, а трети ще афишират 
връзка, нова дейност или жилище. 

СТРЕЛЕЦ
Ще ви се наложи да се 
борите с недоброжела-
тели или с конкуренти 
в службата. При всички 
случаи ще трябва да за-
щитавате позициите си 
и да се отстоявате. За 

да имате успех, е много важно да не губите 
почва под краката си и да запазвате само-
обладание. След петък е много вероятно 
да промените обзавеждането си, да пред-
приемете ремонт или да си закупите нова 
мебел или уред. 

КОЗИРОГ
Ще сте на любовна въл-
на и ще се стремите с 
всички сили да дока-
жете привързаността 
си на любимия с думи, 
с мили жестове и дела. 

В професионален план най-много ще се 
раздвижат работите ви след сряда. Тогава 
най-ясно ще проличат качествата и спо-
собностите ви. 

ВОДОЛЕЙ
Възможно е да имате 
проблеми и неразби-
рателства с хора, с кои-
то имате общи дела. 
Не е изключено да ре-
агирате изключително 

емоционално, ако другите имат различни 
от вашите виждания за отмятане на зада-
чите. Много е вероятно да направите го-
ляма инвестиция, която да ви донесе пе-
чалба впоследствие. 

РИБИ
Ще имате нужда от 
разбиране и отдаде-
ност. Не е изключе-
но да ви се наложи да 
учите нови неща във 

връзка с професионалната ви реализация. 
Ако се заемете с решаването на комерси-
ални въпроси, то бъдете внимателни при 
работа с клиенти, защото те във всеки 
един момент могат да променят позиция-
та си в нежелана от вас посока. 

Астрологична прогноза 
25 - 31 март 2020 г.

http://www.prospectlicensing.com/
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Пролет/лято 2020: 
Обувките на новия сезон

Дори и сега пантофите да са 
вашите обувки, със сигурност 
ще дойде моментът и на тези

С
ъс сигурност ще дойде време 
да захвърлим пантофите и от-
ново ще събираме погледите 
с настроение и пъстрота по 
улиците на града. А дотогава 

можем да набележим топ тенденциите, 
които идват независимо от затруднени-
ята и ограниченията на новия свят.

И за да не губим нито миг свобода, ко-
гато всичко свърши, нека знаем какво 
повелява модата в света на обувките за 
сезон пролет/лято 2020.

Мери Джейн
Обувките Мери Джейн са идеални за 

офис стила. Те съчетават в себе си удоб-
ство и елегантност. Каишката, която ми-
нава през крака, ги прави по-стабилни. 
Най-често обувките Мери Джейн не са 
с много висок ток, макар този сезон да 
виждаме някои изключения.

Разноцветни маратонки
Тенденцията с многото цветове се 

прехвърля и при спортните обувки. Ма-
ратонките с много шарки са хит за про-
лет/лято 2020. Какво по-хубаво от това 
– когато всички отново сме навън, да 
„изпарим“ лошите спомени с шарения 

Маратонки тип чорап
Има нещо и за почитателите на спорт-

ния стил. Маратонките тип чорап вече 
няколко сезона плавно навлизат сред 
тенденциите и тази пролет ще са хит. 
Маратонките тип чорап са удобни. Те са 
особено подходящи за хората в по-ши-
роко стъпало, които трудно си намират 
обувки.

Обувки и сандали с ток 
и платформа

Сред най-актуалните модели обувки 
и сандали за пролет/лято 2020 попадат 
тези на платформа и дебел ток. Плат-
формата „обира“ от височината на тока 
и прави обувката по-удобна. Тези моде-
ли са подходящи за дами, които харес-
ват високите токчета, но не могат да но-
сят обувки със стръмен свод.

Обувки с много цвят 
и детайли

Сезон пролет/лято 2020 ще е цветен, 
що се отнася до обувките. Моделите в 
ярки цветове, с камъчета, капси и бро-
дерии са сред актуалните и разноо-
бразни предложения. Когато носите та-
кива обувки, трябва останалата част от 
тоалета ви да е по-семпла, за да има ба-
ланс.

вид на обувките си.
Особено актуални този сезон ще са 

маратонките в неонови цветове с дебе-
ли груби подметки.

Флатформи
Още едно удобно предложение за се-

зона са флатформите. Подходящи са, ако 
обичате спортния или небрежния стил 
на обличане, съветва Rozali.com. Най-
често са с широки каишки или много 
връзки за повече стабилност. Виждаме 
ги в различни височини на подметката - 
от 5 до 10-сантиметрови.

Обувки с много връзки
Обувките и сандали с много връзки са 

сред актуалните предложения за сезон 
пролет/лято 2020. Те са елегантни, пре-
дизвикателни и много секси. По-подхо-
дящи са за свободното време, отколкото 
за офиса. Но всъщност кой вече може да 
ни забрани нещо?

Снимки: Flickr, cdn.shopify.com, rozali.com, fabianni.bg, Pixabay
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ШОФЬОР НА ПИКАП, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагам работа като 
шофьор на пикап с отворен трейлър за 3 автомо-
била. Работата не изисква CDL,само С клас.Чист 
драйвинг рекърд.Гарантирам 30% от оборота. 
Работим с хартиен лог бук. за повече информа-
ция:773-799-0396 Стефан. 7737990396 №17410
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бояджий 
773-865-0406 №17417
OTR CARGO VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Need clean record 
- no CDL needed.Call for more info! 8478734706 
№17456
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
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 312-231-4472 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

Chicago + suburbs

РАБОТА ЗА OWNERS, 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Предлагаме работа 
на OWNER OPERАTORS. Компанията предоставя 
Fuel карти с големи отстъпки- Flying J и Pilot – 
над $1.00 отсъпка на галон, 10% диспеч. Запла-
щане всяка седмица, Delivery в понеделник, пла-
щане в петък. Моля обадете се на 773-538-3818 
8472585188 №17518

ТЪРСИМ CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, ТЪРСИМ ШОФЬО-
РИ - CDL CLASS A - 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 773-538-
3818 8472585188 №17519

SAFETY TRUCKING COMP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим да наемем 
човек с опит като сейфти. Транспортна компа-
ния в Палатайн. Много добри условия и бенефи-
ти, моля обядете се на 224.836.0947 3609706448 
№17507

100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набираме контрак-
тори 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. Благода-
ря! №17511

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за соб-
ственици 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

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

Hanover Park
Ho� man 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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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CDL DRIVER & OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-350-7070. 
2248480266 №17504

NON CDL REQUIRED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Шо-
фьор-доставчик (Delivery Driver) 
с любителска книжка, (Class: D) за 
доставки на хартия и офис консу-
мативи. Изисквания: желание за 
работа и валидна шофьорска книж-
ка. Ползването на английски език 
не е задължително. Заплащане 
$18–$20 на час. Ежедневни марш-
рути от Bu� alo Grovе. Работна сед-
мица, от понеделник до петък. За 
контакти: (224) 518 7032 careers@
tangraexpedited.com №17500

HVAC HELPER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, 
Heating and Cooling компания тър-
си да назначи Helper с минимален 
опит и знания в сферата. За повече 
информация, се обадете на (224) 
622-1361, Константин. №17455

РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на 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: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна ра-
бота за информацията звънете на телефон 224-
659-2356 . №17475
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
ТЪРСЯ ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик на ка-
мион търси шофьор. Хазмат и танкер са голям 
плюс. Ако ви е омръзнало от големите обеща-
ния на големите фирми, обадете се. Заплащане и 
мили по договаряне. Възможност за дълги мили, 
за регионално или дори локал. 8477499161 
№17426

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 препо-
ръчителен. 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 o�  ce. For more information 
call 773-580-4032 №17408

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
sho� or s HAZMAT volvo i shift 65 centa 
na milq ili 30% ot tovara 7739990812 
№16740 

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Карате ками-
он поне от 2 години? Не е проблем 
да сте на пътя няколко дни? Пред-
лагаме ви СЕДМИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ; 
2500-3000 мили. Обадете ни се:847-
480-7113, ext.3 №17413

CDL DRIVERS
QUATRON LOGISTICS HIRING DRIVERS 
OWNERS 2 YEARS EXPERIENCE, 
0.60 FOR DRY VAN , ALL MILES PAID 
WEEKEND HOME , OWNERS HAVE 
ACCESS TO THE LOAD BOARD , 
ALL FUEL DISCOUNTS GIVEN,10 % 
DISPATCH , ACH DEPOSIT WEEKLY , 
630 890 4818 
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ДИСПЕЧЕР- SCHAUMBURG, 
Цена US$ , Зипкод 60194, Малка компания с офис 
в Шамбург търси да назначи диспечер за Dry 
Van/OTR на пълна работна седмица (понедел-
ник- петък/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/o�  ce: 847 737 
5460 509818730 №17429
БЕЗПЛАТНО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Съдействие за ре-
гистрация 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 $0.65 на миля. 2 
седмици на път. Шофьори от Чикаго за предпо-
читане. Ще сте доволни от заплащането и отно-
шението към вас. Cell 224-659-1690 2246591690 
№17393
TRUCK OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Предлагаме работа 
на OWNER OPERАTORS-10% диспеч. Диспечери-
те 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 A С PAPER LOGS, 
Цена US$0.00, Зипкод 60108, Търся шофьор със 
CDL A за 2015 Каскадия с книжен логбук. Неогра-
ничени 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
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 
773-580-4032 №17313

ОЦЕНИТЕЛ, 
Цена US$50.00, Зипкод 60610, Търси се специа-
лист по оценка и закупуване на автомобили. 
Заплащане - заплата + комисион! 7076061068 
№17315
CDL A DRIVER, 
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Dry van. Без нару-
шения и с опит. Над 80К год. Каране по догова-
ряне. Само за професионалисти! 7734128280 
№17329
CDL COMPANY DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Перфектно запла-
щане %30 от товара!!! 2243882400 №17380
ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор 
с опит за pickup- delivery. $300 на ден. Тел 847 
224 5462 №17288
ШОФЬОР CDL-А, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания тър-
си шофьор CDL клас А за постоянни курсове 
(steady) както и за pick-up&delivery. Нови ками-
они, 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, мини-
мален английски и вазможност да вдига 50 паун-
да. За повече информация обадете се в офиса ни 
в Burr Ridge 630-227-1111 №17294
НАЕМАМ CDL A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита локъл, 
всеки ден в къщи, без логбук ограничения, пар-
кинг до 72&59 3127312599 №17324
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фир-
ма търси мейнтененс за около 60+ камиона. 
Опит в сервиз или подобна позиция е задължи-
телен. 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 Пе-
тък 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 ком-
пания 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, $0.60/миля. Отлична работна среда с 
човешко отношение. 7737421234 №17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен шо-
фьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата ка-
бина 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 работ-
ници 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

COAST TO COAST
HAZMAT, REEFER/DRY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportna � rma 
nabira Owner Operatori.Leki tovari, otstupki na 
gorivoto,hladilni i suhi remarketa,ifta,permiti.
Korektno otnoshenie i burzo plashtane.Sign up 
bonus. Molia obadete se na 847-261-4912 Ivan,za 
poveche info. 8472614912 №17523
OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our OTR department 
has several full time CDL A positions open for 
Owner Operators.Steady shipments,hazmat and 
non hazmat accounts.Please call us at 847-261-
4912 for more details.Better pay,home time and 
miles. 8472614912 №17524
IOO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, A trucking 
company is seeking to contract with experienced 
independent owner operators(IOO) in the 
Chicagoland.Sign up bonus.We o� er expedited, dry 
and refrigerated freight.Great pay,good inspection 
bonuses,24/7/365 dispatch support.Please call us 
for more info. 8472614912 №17525
HOUSEKEEPERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 17109, $11.80 per hour Нуж-
ни са Housekeepers / houseman в Pennsylvania 
,New York , New Hampshire помагаме с жилище 
3039748716 3039748716 №17427
CDL DRYVAN DRIVER, 
Цена US$ 80,000.00, Зипкод 60016, Контрактор 
търси професионалист с опит. Каране и почивка 
по договаряне. Най- доброто заплащане! Позвъ-
нете сега! Tel.: 7734128280 №17430
$200 BONUS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Започнете работа в 
UBER с кода R4HYQ и получете $200 бонус.Запла-
та $700- $800 седмично.За подробности тел. 224 
281 2020 №17431
CDL TEAM DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Търся тим шо-
фьори 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 тер-
минал на терминал (hook and drop). Предимно 
се кара на midwest. Нужно е hazmat и double 
triple endorsments. Коректни отношения, запла-
щане 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 o� er $11 per hour 
Everybody must have own transportation to 
work and back . For more info please TEXT ONLY 
: Maurice3039748716; 7175628503 3039748716 
№16818

ФЛОРИДА
КУПУВАМ ТРАНС ФИРМА, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 33764, Търся да купя 
транспортна фирма работеща със 2 год. мини-
мум стаж.Предпочитам от Флорида. 2396416441 
№17517
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 ис-
кам да бъда сама. Предпочитам първо да пище-
те. 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

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

РАБОТА, 
Цена US$0.00, Зипкод 69656, Търся работа като 
помощник-учител в детска градина. Имам дъл-
гогодишен 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 офи-
си за почистване. Тел.: 7088900577 7088900577 
№16519

ФЛОРИДА

АВТО ТРАНСПОРТ, 
Цена US$ 1, Зипкод 33764, Купувам 
транспортна фирма със минимум 
2 год.стаж.Предпочитам Флорида 
2396416441 №17520 

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
ИМОТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в 
северозападните квартали, моля обадете се. Аз 
не съм агент. Ще купите директно от собствени-
ка. Тел: 847 854 8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.
com 8478548094 №17303

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

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

25 - 31 март 2020 г. 46 - 47

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 го-
дишни такси. Собственика е силно 
мотивиран с продажбата на имо-
та. За контакт Татяна Виктория. 
6306779880 №17414



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

25 - 31 март 2020 г.48
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ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
1BD FR RNT SCHILLER, 
Цена US$ 1,050.00, Зипкод 60176, 1 BED FOR RENT 
SCHILLER PARK 1050$, gas, heat included, 1 car 
parking assigned. 3124511561 №17522
APARTAMENT POD NAEM, 
Цена US$ 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.: 708-
856-1440 №17509

ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Давам етаж от къща 
под наем в Ho� man 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 апар-
тамент под наем в Ho� man Estates на 5 мин от 
wood� eld mall На 1 мин от Higgins и Golf rd. В це-
ната са вкючени вода и отопление За контакт : 
2244156618 №17494
ARLINGTON HEIGHTS , 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60004, 2beds, 1.5 baths 
2nd �  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
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам под наем об-
заведена 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 � oor 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 магис-
трали, 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
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 � oors. 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 � oor 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 пера
лня,сушилня,интрнет,българска телевизия. За 
шофьори. 7738144775 №17321
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 � oors 
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 цен-
търа. 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 нае-
ма. 2247256292 №17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под наем 
2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след основен 
ремонт със � nished basement, 1 car garage,5 
мин от Wood� eld 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#224-717-9656 №16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под наем в 
Гленвю 8476300290 8476300290 №16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

HVAC SERVICES, 
Цена US$ 0, Зипкод 60176, Отопли-
телни и климатични инсталации. 
Furnace installation. AC installation. 
HVAC SERVICE. CHICAGOLAND 
6467758957 №17516 

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 попълва-
не 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, боядисва-
не, 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 визит-
ки, 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, ГОТ-
ВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, 
СУШИЛНИ И СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен на 
тел. 847-962-0242. №17286
INSURANCE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ЗАСРТАХОВКИ. За коли, 
къщи, камиони, бизнес, живот. 110 от най-добри-
те застрахователни компании в САЩ. Доверете 
вашата сигурност в сигурни ръце.(847) 854-8094. 
dimitrova07@yahoo.com №17301
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 мив-
ки, бани. Водопроводни услуги. 224-563-6611 
2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИО-
НАЛНИ услуги по премествания - апартаменти, 
къщи, офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки 
за българи. (312)919-8618. 15 години опит, дос-
тъпни 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 хране-
ния с домашно приготвена храна,сън ,учебни за-
нимания и забавления !За повече информация 
звъннете на 2244253371 2247899297 №16375

COAST TO COAST
ТАКСИ , 
Цена US$ 100.00, Зипкод 81657, Изготвяне и 
електронно изпращане на вашите такси. Ние 
сме специализирани в комплексни такс ситу-
аций. Нашите услуги са виртуални, което значи 
че всичко ще бъде приготвено с помощта на ва-
шият 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 от-
ворите trucking company? Нашият екип ще ви по-
могне 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 ва-
шето пътуване. 8478548094 №17302

SOMEWHERE ELSE
ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! По 
случай на Св. Валентин сме Ви подготвили спе-
циална промоция: термолифтинг на лице само 
за 70лв. Повече информация можете да получи-
те на тел. +359885108502 и https://prettylab.bg/
termolifting-lice 885108502 №17372

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за гле-
дане 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. ер-
ген 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 ръч-
ни скорости, работи от под до петък, рекърд за 
ремонти от 2011 год. Много нови части. Цена 
$11,000. Тел.: 773-968-9312 №17461
AUDI A6, 
Цена US$ 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 за-
пазен 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
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 състоя-
ние. 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 доку-
менти 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

Флорида

ТРАНСПОРТНА ФИРМА, 
Цена US$ 1, Зипкод 33764, Купу-
вам транспортна фирма 2 год. стаж 
2396416441 №17521

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Про-
фесионално почистване на кана-
лизации, кухненски мивки, бани, 
Hydro jetting оборудване. Направа 
и ремонт на водопроводни инстаа-
лации. Тел.: 224-595-7923 №17367

ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Про-
фесионално инсталиране на елек-
трически табла, инсталиране на LED 
кенове, подмяна на GFCI контакти. 
Направа и ремонт на електриче-
ски инсталации. Тел.: 224-563-6611 
№17369
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Плодов сладкиш

Чуден аромат се разнася от кух-
нята, защото във фурната има 
изненада - ребърца с праз и 

гъби.
Нарежете 1500 кг свински ребър-

ца на отделни парчета и овкусете с 1 
ч.л. пипер. Ако обичате опушен вкус, 
може да използвате пушен червен пи-
пер вместо сладък червен пипер. По-
ръсете с 1 с.л. чубрица, щипка черен 
пипер и сол на вкус.

Нарежете 1 стрък праз и 1 буркан 

маринови гъби на ситно и ги изсипе-
те в тавата, полейте с 1 кафена чашка 
олио и добре разбъркайте.

Отгоре поставете ребрата и една ка-
фена чашка вода. Сложете да се пекат 
в умерена фурна до зачервяване.

Ако желаете, може да ги покриете с 
фолио за първите 30 мин. на печенето, 
така ребрата стават задушени и малко 
запечени.

Ребърцата на фурна с праз и гъби се 
поднасят топли.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО. Водоподгревател. Мах. Отпор. Резюме. НРБ. Ирмос. 

Булид. Страница. Навес. Ро. Юноши. Божур. Деп. Храни. Самец. Сели. 

Заеми. Номер. ДСК. Сфера. Врабец. Тот. Енина. Етили. Винарки. Грижи. 

Абът. Песни. Рим. Макак. Талев. Месо. Катаринавит. Реч. Влек. Редути. 

Рат. Алари. Шариф. Шикалки. Арсис. Ри. Къшеи. Шумен. Мак. Талес. 

Касик. Лъжа. Волей. Камаз. Ицо. Варкии. Чалгии. Империи. Линеали. 

ОТВЕСНО. Авантюристи. Американци. Охрана. Конак. Чакъл. Ом. 

Бронз. Табак. Ташев. Зоо. Иши- ас. Ръкав. Лесове. Птици. Ефект. Тлаки. 

Лар. Копра. Смени. Таели. Кери. Дом. Баири. Парка. Шайки. Агроном. 

Ангели. Раус. Сажен. Арсен. Ирмик. Пер. Вуцов. Инвар. Секачи. 

Вебер. Мрежи. Вешин. Ман. Казус. Сеати. Мидас. Лале. Тюл. Дерби. 

Ретур. Мъзга. Демирел. Елвис. Тираж. Ил. Летописци. Модификации. 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални 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.

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

СУДОКУ

Невероятно ухаещ, вкусен и лесен 
плодов сладкиш. Кафето сложи-
хте ли го вече?

2 настъргани на едро ябълки, 2 наря-
зани на парченца банана, 1 брой рен-
досан морков се смесват в купа. Доба-
вят се 1 шепа едро счукани орехи, 2 с.л. 
кокосови стърготини и половин чаена 
лъжичка канела.

Предварително отделно са накисна-
ти за час 1 шепа сушени боровинки и 
шепа сушени сини сливи в 30 мл пор-
токалов ликьор.

След това се разбиват 4 яйца с 1 ч.ч. 
захар до пухкав крем. Прибавят се 2 

ч.ч. брашно, 1 бакпулвер и 80 мл олио. 
Разбърква се със сладкарска шпатула 
леко и след това се слагат всички пло-
дове, включително и накиснатите.

Сместа трябва да е гъста.
Преди да се сложи да се пече апетит-

ният плодов сладкиш на загрята фурна 
на 180 градуса, се поръсва с филирани 
бадеми.

Вече готовият плодов сладкиш за 
следобедно кафе се поръсва с пудра 
захар.

Да ви е сладко!  

Ребърца на фурна с праз и гъби
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„Сълзите на Орфей са нача-
лото и краят. С тях смър-
тта умира и безсмъртие се 
ражда. Легендата за любо-
вта превръща се в легенда 

за смъртта - онази смърт непобедима, 
която от сълзи любовни, грях посяла и 
безсмъртие родила“.

Това е Родопа планина – легенди, ми-
тове, магичните песнопения на Орфей 
за любимата му Евридика, с които омай-
ва планината и скалите, реката и водите.

Неутешимите му сълзи родили едно 
мистериозно цвете, което има способ-
ността да възкръсва и е едно от най-ле-
ковитите растения на света. Изчиcлeнo 
e, чe това цвете мoжe дa се съхрани дo 
11 г. бeз кaпкa вoдa и да възкръсне пpи 
блaгoпpиятни ycлoвия кaтo тoплинa, 
cвeтлинa и дocтaтъчнo влaгa. Дpeвнитe 
тpaки ca знaeли зa нeгo и ca гo дoбaвяли 
кaтo cъcтaвкa нa бoжecтвeнaтa нaпиткa 
амбpoзия, зa кoятo ce cмятaлo, чe дapя-
вa xopaтa cъc здpaвe, дългoлeтиe, дори 
и с безсмъртие.

Повече от 15 г. учени от НАСА и се-
кретни руски лаборатории изследват 
цветето. Дори се говори, че от него може 
да бъде създадено лекарство, което

да удължава живота 
на хората

подобно на библейските исполини. Без-
смъртничето може да бъде открито и 
днес в местността „Орфеева сълза“ и в 
района на Триградското ждрело, къде-
то се е запазило през вековете, сякаш за 
да ни загатва вечно за това дали са били 
чути молитвите на Орфей за победа над 
смъртта.

Родопите са дом за много животински 
видове, установени са над 4300 вида, ха-
рактерни както за Континентална Евро-
па, така и за Средиземноморието.

В Източните Родопи има над 280 вида 
птици - близо 70% от пернатите в Бъл-
гария. Характерно е голямото видово 
разнообразие на грабливи птици, сред 
тях са царски орел, белошипа ветруш-
ка. Източни Родопи са дом на най-голе-
мите колонии белоглави лешояди и на 
египетски лешояди, а в гръцката част на 
планината в резервата Дадя е единстве-
ната колония на черни лешояди.

Районът е своеобразна крепост за 
вълци, чакали, лопатари и благородни 
елени, диви коне и видри в България.

През 2011 г. възстановеният

див кон тарпан бе върнат 
в дивата природа

на Източните Родопи и в момента на-
броява над 70 животни.

През последните години там се завър-
на и символът на дивата природа в Ев-
ропа – зубърът – известен още като „ев-
ропейски бизон - най-едрото животно в 
Европа.

Изключително преживяване за лю-
бителите орнитолози в региона е на-
блюдението на редки и защитени видо-
ве като скален орел, ловен сокол, сокол 
скитник, ливаден дърдавец, глухар, ле-
щарка, сив и черен кълвач и др.

Нощните грабливи птици също са 
много интересни. Те отлично летят меж-

ду дърветата в тъмното, без да се удрят 
в тях. Движат се много тихо, въобще не 
можеш да чуеш летежа им, тъй като не 
издават никакъв шум.

Най-широко застъпени са мишело-
вът, големият и малкият ястреб, соколи-
те, макар и рядко, ловният сокол и соко-
лът скитник. В района има само няколко 
гнездящи двойки и от красивия скален 
орел.

Може да се види 
и чуе и кресливият орел

От нощните грабливи птици най-често 
срещани са горската улулица и совата.

Силни емоции за любителите на рибо-
лова предоставят реките и язовирите, 
богати на пъстърва, червеноперка, ша-
ран, кефал и др.

Ненадминати по звънкост и мелодич-
ност си остават трелите на славея и гор-
ската чучулига.

Но много любители на природата ид-
ват в този край и за да чуят някои по-
причудливи и редки певци като скало-
лазката например.

Скалолазката е средно голяма птичка, 
подобна на лястовица, която гнезди във 
високите отвесни скали на живописното 
Триградско ждрело.

Оперението й е интересно 
– има сиво тяло 
с червени крила

Твърде любопитно е, че лятно време 
коремчето и шийката й отдолу са черни, 
а зимно време побеляват...

Друг интересен за слушане родопски 
певец е глухарят, който е и сред малко-
то ловни обекти сред птиците. Той из-
дава много интересни звуци през брач-
ния си период – нещо като силно чукане 
на дърво в дърво или все едно точите 
коса в камък. И по време на тази песен 
той нищо не чува, оглушава, оттам идва 
и името му. Ловът му е предпочитан, за-
щото трябва да се издебне точно момен-
тът, когато птиците пеят и нищо не чуват, 
за да се приближи ловецът максимално 
близо. Но има и природолюбители, кои-
то идват тук само за да слушат песента 
на влюбения глухар.

В снежната и тиха гора най-често оба-
че отеква трудолюбивото почукване на 
кълвача. Кълвачите тук са 4-5 вида - това 
са големият и малкият пъстър кълвач, 
черният, сивият и най-рядко срещащият 
се трипръст кълвач.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Цветето на Орфей – магията, 
която дарява безсмъртие

То поникнало от сълзите на родопския 
певец по любимата му Евридика

Лешояди 

Снимки: Pixabay

Елен

Царски орелОрфей Зубър
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„Прокълнатите игри“: Облаците 
над олимпиадата на всеки 40 г.

ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ
lubomir@bg-voice.com

В
ече е ясно – най-голямото 
спортно събитие на планетата 
тази година няма да се състои. 
След седмици на противоречи-
ви сигнали във вторник бе обя-

вено, че летните олимпийски игри, които 
бяха насрочени за лятото в Токио, се отла-
гат заради Covid-19.

Премиерът на Япония Шиндзo Aбe 
oфициaлнo пoиcкa това oт прeзидeнтa 
нa Мeждунaрoдния oлимпийcки кoми-
тeт Тoмac Бaх. Според медиите в страната 
шефът на МОК е приел предложението, за 
да може Олимпиадата да се проведе в ус-
ловия на абсолютна безопасност. 

Само допреди дни японските власти 
бяха категорични, че за отлагане не може 
да се говори. В страната дори официално 
бе посрещнат и олимпийският огън. 

И докато феновете на игрите се опитва-
ме да свикнем с мисълта, че трябва да ча-
каме за тях отново поне още година, ето 
малко интересна история за това как об-
лаците над олимпиадата се сгъстяват на 
всеки 40 години. Сега, както се подразби-
ра, са поредните. 

На фона на все още всеобщата убеде-
ност преди дни, че Токио 2020 все пак ще 
има, вицепремиерът на Япония Таро Асо 
нарече в словото си пред олимпийските 
ръководители игрите „прокълнати”, позо-
вавайки се на „40-годишния цикъл”. И ако 
колелото на историята се върне назад, 
примерите за това ще изплуват. 

„Проклятието над олимпиадите” се по-
явява отново и отново на всеки 40 годи-
ни, пише dir.bg.

Липсващите игри
През 1940 г. пак Япония се готви за до-

макинство на летните игри, а и на зимни-
те - двете в една година. Но избухването 
на Втората световна война спира провеж-
дането на събитията. Водач на организа-
ционния комитет тогава е Жигоро Кано, 
който е нещо като баща на модерното 
спортно джудо.

Неговият силен аргумент пред света е, 

че страната иска да покаже как се е въз-
становила от опустошителните после-
дици на голямото земетресение от 1923 
г. Точно както сега бе идеален момент 
да демонстрира, че няма и следа от ко-
шмарните събития от 2011-а, като част от 
спортните състезания на игрите това лято 
са насрочени именно във Фукушима.

През 1932 г. Япония се кандидатира и 
убеждава Бенито Мусолини да оттегли 

Италия като конкурент. Разменната моне-
та е, че азиатците ще подкрепят европей-
ската страна за игрите през 1944 г.

Токио спори с Хелзинки, но с 37 на 26 
гласа печели. Но през септември 1938 г., 
изтъквайки като причина японско-китай-
ската война, МОК отнема домакинството 
на почти готовата за игрите страна. Дава 
го на Хелзинки, преди година по-късно 
изобщо да отмени олимпиадите. Естест-

вено, избухналата в Европа война е при-
чината.

Бойкотът на Москва
Четири десетилетия по-късно летните 

игри трябва да са в Москва. Месеци по-
рано зимната олимпиада е в САЩ, в Лейк 
Плесид, и на нея СССР и страните от Из-
точния блок участват. На първите две 
места по медали даже са именно Съвет-
ският съюз и ГДР. Американците са трети.

Но още докато вървят зимните игри, 
през февруари президентът на САЩ 
Джими Картър обявява бойкот на тези в 
Москва. Причината - инвазията на съвет-
ските войски в Афганистан.

Цели 65 държави, които имат покани и 
квоти, не отиват на олимпиадата в СССР. 
Това е най-големият спортен протест в 
историята, а за България означава трето 
място по медали на игрите с цели 41!

Отговорът е, че 14 държави бойкоти-
рат игрите в Лос Анджелис четири годи-
ни по-късно, но ударът е несравним като 
мащаб. На откриването на игрите в Мос-
ква няколко делегации излизат под фла-
га на МОК, а не със собствения - също 
протест.

1940, 1980, 2020 г.
И така, 40 години по-късно - отново 

проблеми, а и облаци над олимпиадата. 
Дали ще е през лятото, дали ще е изобщо 
през тази година?

Само три пъти в историята игри са 
пропадали - през 1916 г. трябва да са в 
Берлин, но Първата световна война ги 
отменя.

Споменатият случай от 1940-а в Токио 
е последван и от игрите през 1944-а, ану-
лирани пак заради Втората световна вой-
на. Засега не е имало случай друго съби-
тие, освен световен военен конфликт, да 
зачеркне най-големия спортен форум на 
планетата.

Като прибавим, че пак подобна е при-
чината и за най-масовия бойкот от 1980-
а, когато игрите са с помрачен блясък от 
отсъствието на над 60 държави... А този 
път не говорим за военен конфликт или 
бойни действия, а за пандемия.

Ако колелото на историята се завърти назад, примерите за това изплуват

Посрещането на олимпийския огън в Токио. 

Откриването на олимпиадата в Москва през 1980 г. 

Снимкa: БТА

Снимкa: historyukrainian.blogspot.com
Плакат от несъстоялите се 
игри в Япония, 1940 г. 

https://www.zneimerlaw.com/
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https://www.facebook.com/nick.krustev
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Е
дна малка крачка напред на-
истина може да се превърне 
в голямо предизвикателство. 
Особено ако е на 335 метра ви-
сочина, а под краката се вижда 

смаленият Манхатън.
Това уникално преживяване предос-

тавя Hudson Yards в западната част на 
Манхатън. Сградата предлага ново пре-
дизвикателство - най-високата тераса 
с площадка за наблюдение на открито 
в Западното полукълбо. Името й е Edge 
(Ръба).

Тя се издига на 1100 фута (335 метра) 
и предоставя гледки на Манхатън на 360 
градуса, разказва CNN. Търсачите на ад-
реналин могат да се насочат към триъ-
гълния стъклен под в центъра на всич-
ко това.

Той по същество 
е неразрушим

казват строителите. Можете да скача-
те по него, да лежите и да гледате коли-
те отдолу, които изглеждат като мрав-
ки. Може да се разходите, да направите 

снимка или просто се насладете на чаша 
шампанско (в пластмасова чаша, защото 
безопасността е на първо място), дока-
то гледате над Манхатън, Ню Джърси и 
Бруклин.

Проектирана от KFP и Rockwell Group, 
Edge е повече от място за звездна глед-
ка към града.

„Ние наистина не искаме хората да 
ни смятат за наблюдателна площадка“, 
казва Джейсън Хоркин, вицепрезидент 
на Hudson Yards Experience, цитиран от 

economic.bg. Хоркин признава, че едно 
от основните желания на Edge е да се от-
личава.

Предоставяйки невероятно изживя-
ване, пътуването по Edge започва, след 
като покажете билета си ($38 е основна-
та такса за възрастни, с различни отстъп-
ки) и си проправите път към елегантните 
асансьори.

Петдесет и две секунди е времето, кое-
то ще прекарате в асансьора, а пътуване-
то с него ще гарантирано забавно – едно 

своеобразно мини кино изживяване.
Обърнете се с гръб към вратите и гле-

дайте как

стените на асансьорите 
оживяват

докато екраните показват известните за-
бележителности на Ню Йорк чрез ани-
мирани скици, които се превръщат в ос-
три фотографски изображения.

„Докато асансьорът се приближава до 
ниво 100, облаците заместват гледката 
към града и посетителите се чувстват ся-
каш са в небето, когато вратите на асан-
сьора се отварят“, се казва в съобщение 
за пресата, описващо пътуването.

Пътуването на връщане, също по-мал-
ко от минута, включва различно шоу, 
като този път започва с облаци и отвеж-
да гостите на потапяща разходка, преди 
в крайна сметка да ги достави до предна-
та част на входа.

То е напомняне за близките туристиче-
ски атракции в района, но и иновативен 
начин за приключване на „пътуване до 
небето“ на Манхатън.

На ръба: 
Разходка на 
335 метра 
над Манхатън
„Пътуването в облаците“ - от най-високата площадка на открито в Западното полукълбо

Снимки: Flickr

Гледката от The Edge
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Жителите на Венеция споделят, че са засне-
ли делфини, лебеди и риба в опразнените 
заради карантината канали на популяр-

ната туристическа дестинация, ударена от епиде-
мията от коронавируса.

Италия в момента е епицентърът на заразата, 
като общият брой на заразените в страната над-
вишава 35 хил. души, а починалите от COVID-19 са 
близо 3 хил.

Броят на починалите от коронавируса в Италия 
надхвърли този на Китай

На фона на тези мрачни новини гражданите на 
популярната туристическа дестинация заради 
живописните си канали, по принцип пълни с гон-
доли и лодки, започнаха да публикуват видеокли-
пове и снимки, на които се вижда как делфини и 
лебеди свободно плуват в спокойните им води.

Правилното хранене е още по-актуално сега, 
когато се сблъскваме с пандемията от ко-
ронавирус. Поне два пъти на ден трябва да 

се ядат плодове – предимно цитрусови и черве-
ни плодове като боровинки, да се пие чай и дру-
ги течности, да се ядат супи – пилешки или зелен-
чукови.

Не трябва да се забравя и салатата от зелени 
листни зеленчуци.

Специалистите съветват да се избягват храни с 
консерванти като кренвирши, пастети и салами. 
Трябва да се избягва и консумацията на маргарин 
и рафинирано масло, торти и фаст фууд.

Диетолозите препоръчват да се пие чай от 
липа, бреза, бял слез, анасон и сладък корен, кой-
то от години се ползва като превенция срещу ре-
спираторни и белодробни проблеми.

Из каналите на Венеция 
плуват делфини и лебеди

Експерти: Не е време  
за диети

Почина кънтри легендата  
Кени Роджърс
Л

егендата на кънтри музика-
та Кени Роджърс почина на 
81-годишна възраст в дома 
си в Лос Анджелес.

Певецът е лауреат на три на-
гради „Грами“ - от 1977 г., 1979 г. и 
1987 г. Сред най-известните му пес-
ни са „The Gambler“ и „Islands in the 
Stream“ от 1983 г. в дует с Доли Пар-
тън.

Кени Роджърс „почина мирно в 
дома си от естествени причини, под 
грижите на хоспис, заобиколен от 
семейството си“, гласи изявлението 
на сайта му.

Семейството планира малка 
служба в тесен кръг заради новия 
коронавирус.

Кени Роджърс започна прощал-
но турне през 2016 г., но през 2018 
г. отмени няколко концерта по здра-
вословни причини.

През 1980 г. изпълнява баладата, 
написана от Лайнъл Ричи — „Лейди“ 
(Lady), която става най-печелившата 
и популярна песен в неговата кари-
ера и стои 6 седмици на първо мяс-
то в класацията Billboard Hot 100.

С
ерина Уилямс вече 
има план как да пре-
кара следващите ня-
колко седмици в из-

олация. Всички турнири по 
тенис са отменени заради 
коронавируса. Носителката 
на 23 титли от Големия шлем 
сега ще прекара по-голямата 
част от времето си вкъщи.

„Ще прекарам следващите 
6 седмици в усамотение. Ще 
бъда съпруга. Ще бъда май-
ка. Ще готвя. Ще чистя. Про-

летно почистване. Маски 
за лице. Ще правя уроци по 
гримиране. Ще ви кажа как 
всичко това върви... остане-
те здрави. Ситуацията е се-
риозна“, написа тя в профила 
си в Инстаграм.

Звездата на световния те-
нис все по-често публику-
ва видеа, в които разказва 
как се грижи за кожата си, а 
в едно от последните от тях 
се включи и дъщеря й Олим-
пия.

Лана дел Рей се раздели с 
приятеля си полицай

Серина Уилямс  
ще чисти и готви 
пред камера

П
евицата от САЩ Лана Дел Рей се е 
разделила с приятеля си, полицай 
Шон „Стикс“ Ларкин.

Романът на 34-годишната изпъл-
нителка и 46-годишния служител на реда 
продължи едва половин година. Двамата 
разкриха, че са двойка през декември, но 
сега съобщават, че са се разделили след 
шестмесечна връзка.

Шон „Стикс“ Ларкин е потвърдил новина-
та за „Ню Йорк таймс“, заявявайки, че в мо-
мента с Лана Дел Рей са само приятели и че 
намират време да се чуват, въпреки натова-
рените си графици.

Колкото до краткия си роман с певицата, 
Ларкин казва, че въпреки известността й се 
успели да опазят отношенията си от медий-
ния интерес.
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Строгите мерки срещу разпространението 
на коронавируса и забраната за събиране 
на хора на закрито не е изплашила собстве-

ници на стриптийз клуб в Лас Вегас.
Танцьорките ще представят своите изпълне-

ния, без да контактуват с клиентите. Зрителите 
ще ги гледат...от автомобилите си срещу сумата от 
100 долара, като при това ще са изпълнили разпо-
редбите за спазване на дистанция от 2 м.

Програмата предвижда и борба между три мо-
мичета в антисептичен гел. „Ще бъде страхотно 
шоу“, категоричен е управителят на клуба.

Ако все пак някой от зрителите пожелае да вле-
зе в клуба, на входа задължително ще му бъде 
измерена температурата. Вътре са монтирани 
диспенсъри с дезинфектант.

И стриптийзьорките – на 
два метра разстояние

Немска овчарка в Хонконг е била много-
кратно тествана положително за корона-
вирус COVID-19.

Кучето е изпратено в карантина с друго куче 
от смесена порода от същото местообитание, но 
все още не са получени положителни резултати 
за второто куче.

Немската овчарка е второто куче в Хонконг, 
което е тествано положително за коронавирус, 
след като преди време 17-годишно куче от поро-
да померан е било многократно тествано „слабо 
положително“ за вируса.

Важно е да се отбележи, че собственикът и на 
двете кучета също е заразен с COVID-19.

Добрата новина засега е, че няма доказател-
ства, че домашните любимци могат да бъдат из-
точник на разпространение на новия коронави-
рус върху хората.

Второ китайско куче се 
зарази с коронавирус

М
узикалната звездата от Квебек Селин Дион, 
която беше принудена да спре световното 
си турне „Courage“, обясни, че е у дома със 
семейството и трите си деца.

„Всички сме загрижени заедно. Нека бъдем добри 
един към друг и да се грижим за себе си и другите“, на-
писа певицата, която ще навърши 52 години на 30 март.

„Надявам се всички да се грижите добре за себе си 
в тези особено трудни моменти. Вкъщи съм със семей-
ството си и вземаме необходимите предпазни мерки, 
за да останем здрави и безопасни. Пожелавам ви сила 
и смелост и се надявам, че положителните новини ще 
върнат живота ни в нормално състояние много скоро. 
Пазете се!“, написа тя.

Валери Божинов 
жонглира с 
тоалетна хартия

Джъстин и Хейли Бийбър  
се изолираха в Канада
Джъстин Бийбър и съпругата 

му Хейли напуснали дома си 
в Лос Анджелис, за да се из-
олират в родната страна на 

изпълнителя – Канада. Двойката е 
наела частен самолет в понеделник, 
само няколко часа преди държава-
та да затвори всичките си граници 
заради разпространението на коро-
навируса.

„Те искат да се изолират от об-
ществото“, казват близки до влюбе-
ните. Домът на Джъстин и Хейли е 
просторен и разполага с градина, в 
която двамата могат да се насладят 
на свежия въздух, без да излизат от 
границите на имението. Източни-
ците добавят, че изпълнителят и су-
пермоделът планират да останат в 
Канада, докато ситуацията отшуми 
и имат възможност да продължат 
нормално с живота си в Лос Андже-
лис.

С
лед като Валери Божинов не можеше да ползва профи-
ла си в Instagram заради хакерска атака, той най-сетне 
си го върна. Според запознати, той е платил тлъста сума, 
за да може отново да го използва и има повече последо-

ватели от преди.
Една от последните му публикации е клип, в който той жонг-

лира с тоалетна хартия.
Бившият на Николета Лозанова е приел да се включи в попу-

лярното предизвикателство, в което футболисти си подмятат 
руло тоалетна хартия на краката вместо топка.

Във видеото Божинов се опитва да говори на италиански за-
ради феновете от настоящия си отбор „Пескара“, като накрая 
предизвиква свои колеги да последват примера му. 

Мартин Петров бе първият, който реши да се пошегува и из-
мисли въпросното предизвикателство.

Селин Дион: 
Да се грижим 
за себе си и за 
близките
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К
ристина Агилера е една от пе-
виците, която послуша власти-
те и ограничи контактите си. 
Грижейки се за своето семей-

ство, тя сподели с почитателите си, че 
се в вдъхновила за арттерапия с мал-
чуганите.

Агилера публикува няколко сним-
ки, за да покаже, че заедно с дъщеря 
си Съмър е направила замък от кар-
тон, който двете са украсили с най-
различни стикери. Двете са нарису-
вали и множество картини, които са 
залепили по стените.

„Животът е дар и понякога ни тряб-
ва малко, за да си го припомним и за 
да осъзнаем кои неща наистина имат 
значение“, посочва още изпълнител-
ката.

„Стоя у дома и правя изкуство с тази 
малката. намерите начин да направи-
те всички малки неща, които ви пра-
вят щастливи“, казва Кристина.

Кристина Агилера: 
Животът е дар

Дейвид Бекъм си направил 
лифтинг за подмладяване

А
на Селия де Армас Касо е кубинско-испанска ак-
триса. През 2020 г. младата актриса ще участва 
в следващия филм за Джеймс Бонд - „No Time to 
Die“.

Ана е родена в Санта Крус дел Норте, а израства в Ха-
вана, Куба. Има испански произход по майчина линия, 
а чрез баба си и дядо си успява да си изкара испанско 
гражданство. На 12-годишна възраст решава да се зани-
мава с актьорство и се записва в Националното театрал-
но училище на Куба.

Ана де Армас има един брак зад гърба си. В периода 
2011 до 2013 г. тя е омъжена за испанския актьор Марк 
Клотет. Сега обаче името й все по-често се нарежда до 
това на Бен Афлек. Все по-упорити са слуховете, че два-
мата имат гореща връзка.

Ф
утболистът Дейвид Бекъм си 
направи неинвазивен фей-
слифтинг, използвайки ме-
ханична технология. Става 

въпрос за процедурата RF-лифтинг, за-
яви известният в света на шоубизнеса 
козметик Нилъм Холмс в профила си в 
Instagram.

В момента Бекъм е на 44 години, а 
тази процедура се препоръчва за хора 
над 40 години.

Процедурата е следната: радиовъл-
ни действат върху кожата, а след това 
колагенови влакна се компресират и 
образуват мрежа, която обхваща уви-
сналата кожа. Вълните стимулират кле-
тъчния метаболизъм, което помага на 
тъканите да се възстановят и обновят.

Бекъм си стои вкъщи заради деца-
та му – Круз, Харпър, Ромео и Бруклин, 
както и заради съпругата му Виктория.

Инспектори на Изпълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури успяха да спа-
сят живота на огромна моруна в река Ду-

нав. 100-килограмовата риба била прободена от 
6 куки на бракониери, но е жива.

Огромните моруни в река Дунав все още не 
са изчезнали. Те са най-големите есетрови риби 
и изминават най-дълго разстояние по време на 
размножителния период. Могат да достигнат 1 
тон. Живеят в Черно море, но в края на зимата на-
влизат нагоре по течението на Дунав, за да хвър-
лят хайвер

100-килограмова риба бе освободена от бра-
кониерски капан. „Моруната беше прободена с 
цели 6 големи куки. Беше много изтормозена и 
полужива, когато я намерихме“, разказаха ин-
спекторите.

Aмeрикaнeцът Брaндън C. cпoдeля, чe oт 
двe гoдини ce oпитвa дa измиcли някaкъв 
aтрaктивeн рeгиcтрaциoнeн нoмeр, зa дa 

привлeчe внимaниeтo към купeния oт нeгo Fоrd 
Mustаng 1986.

Дoкaтo cи пиe питиeтo в мecтeн бaр, Брaн-
дън и нeгoв приятeл диcкутирaт ocнoвнaтa тeмa 
нa нaшeтo eжeднeвиe. Тaкa тoй cтигa дo идeятa 
дa прoвeри дaли „СОV1D19“ e cвoбoдeн в Оhiо 
Burеаu оf Mоtоr Vеhiсlеs. Oкaзвa ce, чe тoзи рe-
гиcтрaциoнeн нoмeр e cвoбoдeн.

Брaндън кaзвa, чe члeнoвe нa Оhiо Burеаu оf 
Mоtоr Vеhiсlеs ca ce „cкъcaли oт cмях“, кoгaтo чули, 
чe тoй иcкa нoмeрa СОV1D19. Прeдупрeждaвaт гo, 
чe тoвa нeгoвo хрумвaнe мoжe дa бъдe oтхвър-
лeнo, тъй кaтo тeмaтa e мнoгo дeликaтнa.

Спасиха 100 кг моруна  
в Дунав

Мъж от Охайо си купи 
регистрационен номер COVID19

Ана де Армас е 
новата любима 
на Бен Афлек
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И
стински бясна е певицата Ма-
риана Попова. Причинa зa тoвa 
ce oкaзaхa cъгрaждaнитe й oт 
Плeвeн, къдeтo изпълнитeлкaтa 

ce уcтaнoви дa живee c мъжa cи Вeceлин 
Плaчкoв.

Нecпaзвaнeтo нa oбявeнитe oгрaничи-
тeлнитe мeрки в cтрaнaтa зaрaди кoрoнa-
вируca cтaнa причинa зa гнeвa нa пeвицaтa. 
Тя cпoдeли, чe cитуaциятa, кoятo виждa, 
ceриoзнo я притecнявa.

Пoпoвa, кoятo нacкoрo ce прeмecти в 
грaдa c любимия cи Вeceлин Плaчкoв, нe 
мoжe дa прoумee липcaтa нa caмoкoнтрoл 
cрeд плeвeнчaни.

„Улицитe ca пълни. Тълпи нaвcякъдe, 
хoрaтa ce рaзхoждaт. И тoвa нe e caмo в нa-
шия грaд. Бeзcилнa cъм! Cпирaм дa гoвoря 
пo тeмaтa“, ядocвa ce Мaриaнa.

П
oпулярнaтa aмeрикaнcкa plus-sizе 
мoдeлкa и aктивиcткa Aшли Грeъм зacнe 
кaк кърми нoвoрoдeния cи cин. Кaдри-
тe тя cпoдeли в личния cи прoфил в 

Инcтaгрaм.
Нa публикувaнитe cнимки и видea 32-гo-

дишнaтa Грeъм oтгoвaря нa въпрocитe нa 
пocлeдoвaтeлитe cи, дoкaтo държи в ръцeтe cи 
cинa cи Иcaaк, oблeчeн в бял кocтюм c щaмпи нa 
зaйчeтa. Aшли e c чeрeн пoтник и някoлкo злaт-
ни бижутa. В eднa oт иcтoриитe cи знaмeнитocт-
тa кaзвa, чe e в изoлaция зaрaди кoрoнaвируca.

Oт фeвруaри нacaм Грeъм нe ce cвeни дa кър-
ми бeбeтo cи нa кaмeрa. Aктивиcткaтa публику-
вa cнимки, нa кoитo ceди в кaфeнe и държи cинa 
cи нa ръцe. Мoдeлът пoдпиca публикaциятa cи c 
eмoтикoни, oзнaчaвaщи „кaфe c млякo“.

П
oпулярнaтa aмeрикaнcкa plus-sizе 

Моделката 
Ашли Греъм 

засне 
как кърми

Мариана Попова бясна  
на плевенчани Актьорът Джони Деп продаде имението си 

в щата Кентъки на цена, доста по-ниска от 
стойността на имота.

Деп купува ранчото през 1995 г. за 950 000 до-
лара. През 2001 г. го продава за $1 млн. Четири го-
дини по-късно го купува отново на двойно по-ви-
сока цена за майка си Сю Палмър.

Имението, наречено Фамилната ферма на Бети 
Сю в памет на майката на Деп, която почина през 
2016 г., бе предложено на търг през 2017 г.

Деп започна да разпродава имоти след раз-
дялата със съпругата си Амбър Хърд през май 
2016 г. Той се раздели първо с две от къщите си, 
които продаде общо за над пет милиона и петсто-
тин хиляди долара.

Актьорът се раздели и с четири от петте си 
апартамента в Лос Анджелис.

Джони Деп продаде  
на загуба имение

Дъщерята на Уил Смит  
си обръсна главата
19

-годишната дъщеря на 
Уил Смит и Джейда Пин-
кет Смит, Уилоу, влезе в 
кутия за 24 часа и се сбо-

гува с косата си в името на изкуството, 
за да насочи вниманието на света към 
проблемите, свързани с депресията и 
безпокойството.

Уилоу получи помощ от Тайлър Коул, 
който обръсна главата й в музея за съ-
временно изкуство в Лос Анджелис. 
Представлението показа как двамата 
преминават през осем стадия на без-
покойството, докато стоят в стъклена 
кутия.

Майката на Уилоу, Джейда Пинкет 
Смит, гордо документира всеки един 
момент от представлението на дъщеря 
си. „Началото на нещо ново“, написа тя 
под клип, в който Тайлър реже къдри-
ците на Уилоу.

Жителка на Сидни 10 години участвала с 
едни и същи числа в тиражи на лотария-
та и спечелила джакпота от 1 милион ав-

стралийски долара.

Този месец тя за пореден път решила да из-
пробва късмета си - купила лотариен фиш онлайн 
и вписала в него същата комбинация от числа. На 
18 март видяла резултатите от тиража и разбрала, 
че е единственият победител. След това си легна-
ла и помислила, че победата й се е присънила.

„Исках да поспя и си легнах. Разбудих се посред 
нощ и бях убедена, че това просто е сън“, разка-
за тя.

Жената признава, че след неочакваната вест за 
спечеленото богатство й било трудно да се върне 
към обичайния си живот. Със спечелените пари 
ще погаси ипотеката си.

Австралийка спечели 
джакпота с 10-годишни числа
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Т
рябва да се справите много 
бързо със страха си, ако избе-
рете кабинковия лифт като на-
чин на транспорт, за да се въз-
хитите на наистина уникални 

природни гледки.
Първата конструкция, подобна на 

лифт, е направена през 1644 г. и е из-
ползвана за транспортиране на строи-
телен материал. През 19-ти век подобни 
кабелни лифтове е имало за транспорт 
на товар от мините.

Едва през 20-те години на миналия век 
възникнала идеята да се ползва кабелен 
лифт за превоз на хора.

Първите лифтове с развлекателна цел 
били построени в Алпите на австрийска, 
немска и швейцарска територия.

След Втората световна война лифтове 
започнали да се появяват и в планините 
в Америка, Япония, Южна Африка.

Ето няколко лифта, в които определе-
но е страшно да се возиш.

Лифтът или 999 стълби 
в Тиянмен

Планината Тиянмен Чан в Китай се на-
мира в северната провинция Хунан. Ако 

искате да се изкачите на върха, имате две 
опции – да се качите по 999 стълби с на-
клон 45 градуса, като по тях няма пло-
щадки за спиране и почивка, или да взе-
мете лифта. Той е един от най-дългите и 
най-високи лифтове в света, а гледките, 
които се разкриват от него, са изключи-
телно красиви, но и много страшни.

Лифтът покрива дистанция от 7455 м, 
издига се на 1279 м над земята и има на 
разположение 98 кабини. Въжената ли-
ния предлага неописуема гледка в зеле-
ната градина на планината.

Масада – недосегаемата 
древна крепост

Често посещаваната скална крепост 
Масада в Израел е разположена вър-
ху плато с много стръмни склонове, за-
обиколено от пустиня – безлюдна и по-
разителна като лунен пейзаж. Масада е 
едно изключително красиво място, от-
където може да се наблюдава издигане-
то на слънцето над река Йордан и Мърт-
во море.

До крепостта може да се стигне по две-
те т.нар. змийски пътеки. Едната е от стра-
ната на Мъртво море от изток, където 
има и лифт, а другата – от западната стра-
на. Именно там е построеният от римля-
ните насип за превземането на Масада.

Лифтът е на 257 м под морското равни-
ще, но това не означава, че е нисък. Ка-
бинките са на височина 290 м от земята.

Кафе и торта в един от най-
високите ресторанти

На тясна скала над историческия град 
Шамони във Франция се намира прили-
чащата на катедрала станция на въже-
ния лифт Aiguille du Midi в подножието 
на Монблан.

Конструкцията от 1955 г. все още дър-
жи рекорда за най-високо вертикално 
изкачване в света – от 1035 м до 3842 м 
надморска височина, или 2800 м. Пъту-
ването отнема 20 мин. Минава над гори, 
ледници, замръзнали скали и опасни 
пропасти, предлагайки едно от най-ви-
соките вертикални изкачвания с лифт в 
света.

Пристигащите с лифта могат да се на-
сладят на силно кафе и шоколадова торта 
в един от най-високите ресторанти в Ев-
ропа. На Егий дю Миди се намира и един 
от най-високо разположените в света му-
зеи. Той е посветен на алпинизма и има 
снимки и предмети от зората на екстрем-
ните спортове като BASE jumping, който е 
доста популярен в района.

Уникалната гондола 
на Канада

С две известни планини и една стръм-
на, обрасла с гора долина между тях, 
предизвикателството е било да се свър-
жат ски зоните на Уислър и Блеккоум в 
Британска Колумбия, без да се навреди 
на природата и без да се налага създава-
нето на дълга поредица от лифтове, кои-
то да се изкачват от едната страна на до-
лината и да слизат от другата.

Решението е намерено през 2008 г. 

с уникалната по рода си гондола Peak 
2 Peak. Лифтът представлява 4-кило-
метров път по въздуха, който позволява 
на скиорите да стигнат и до двете плани-
ни за един ден.

Лифтът е истински рекордьор – най-
дълъг неподдържан участък от 3 км и 
най-висок лифт над долина на 436 м.

Кабелната магистрала 
в Хонгконг

Кабелната магистрала SkyRail в Хон-
гконг предлага живописен изглед към 
града. Гледката надолу към водата въоб-
ще не е за страхливите. По маршрута на 
кабинковия лифт пътниците могат да се 
наслаждават на околността, морето, до-
лината Тун Чун, манастира и емблема-
тичния Буда.

Най-добрият изглед 
към Кейптаун

В Кейптаун може да стигнете до самия 
връх на Тейбъл Маунтин с лифта, който 
ще ви изкачи до самия връх, ако стома-
хът ви може да издържи пътуването. За 
спускането от Шугърлоуф Маунтин в Рио 
Де Жанейро непременно си носете тор-
бички за повръщане.

На същия този лифт е снимана сцена 
от филма „Муунрейкър“, в която Джеймс 
Бонд се бие на покрива на кабина от ли-
фта.

Варовиковият масив Тейбъл Маунтин 
е символът на Кейптаун. Издигащ се на-
сред града, той разкрива удивителна 
гледка към центъра на града, към окол-
ните планини и към океана.

Най-отличителните скални форми на 
Тейбъл Маунтин са Върхът на дявола на 
изток и Лъвската глава на запад, между 
които се простира 4-километрово плато.

Над морета и реки: Най-страшните 
лифтове в света
Първата конструкция е от 1644 г.  

и е използвана за транспортиране 
на строителен материал

МасадаЛифтът в Тиянмен, Китай

Aiguille du Midi, Шамони, Франция

Peak 2 Peak, Уислър-Блеккоум, Канада
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