
1 - 7 април 2020 г., брой 13 (505), година X

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова | Сибила Патси | Невена Георгиева | 

Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова | Пролетина 

Николова | Борислав Михайлов  

Дизайн и предпечат: Стефан Бабуков | Снежана Панайотова | Сузана Илиевска 

За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-

нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
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Цитирането на BG VOICE е задължително.

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

Каква невероятна футболна драма

Как ще получите помощта или 
бизнес заем заради епидемията?

» на 15 » на 13

COVID-19 върна 
стотици хиляди 
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Какво следва? » на 7 » на 5

Без служби 
за Цветница 
и Великден в 
Северна Америка

Българи 
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коронавируса 
във въздуха

» на 20

» на 27

Съвети за пазаруване 
по време на пандемия

Български лекар в Ню 
Йорк: Трябва да решаваме 
кой да живее и кой не

Статутът на стотици 
хиляди имигранти в риск 
заради пандемията
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На 20 януари в Съединените щати и Южна 
Корея лекарите регистрират първия случай 
на заразен с коронавирус. Разликата в ре-
акциите на властите в двете държави със 
сигурност ще бъде изучавана в историята 
на успеха и провалите в борбата с епиде-
мии. Към днешна дата Южна Корея е израв-
нила правата на заразата - още в началото 
на март броят на излекуваните от COVID-19 
беше по-голям от заразените. В Съединени-
те щати болните растат с по 20-40 хиляди на 
ден през последните няколко дни.

В дните след заразата президентът До-
налд Тръмп писа в туитър и дава интервюта, 
в които уверяваше, че вирусът в САЩ е под 
контрол, че броят на заразените скоро ще е 
нула, а информацията за опасността от епи-
демия е „измама на демократите“.

В понеделник, когато случаите на зара-
зени в страната наближаваше 200 хиляди, а 
броят на починалите е повече от загинали-
те в терористичните атаки от 11 септември, 
Тръмп призна какво предстои.

Белият дом прогнозира, че жертвите на 
коронавируса в САЩ ще бъдат между 100 
000 и 240 000, ако се спазват сегашните ука-
зания за социално дистанциране.

Прогнозите бяха представени вчера на 
брифинг в Белия дом. Ако не бяха въведени 
мерки за спазване на социална дистанция в 
страната, щяха да умрат между 1,5 милиона 
и 2,2 милиона души, заяви координаторка-
та на работната група в Белия дом за бор-
ба с Ковид-19 Дебора Бъркс. Мерките обаче 
бяха въведени много по-късно от нужното.

„Искам всеки американец да е подгот-
вен за трудните дни, които предстоят“, каза 
Тръмп на пресконференция в Белия дом. 
„Ще преминем през много тежки две сед-
мици“, допълни той.

Тръмп изгуби шест седмици между пър-
вия заразен в САЩ и обявяването на сери-
озни мерки за социално дистанциране и 
подготовка на здравната система в страна-
та. През това време Южна Корея направи 
друго.

Още в първата седмица след 20 януари 
властите там събраха частните фармацев-
тични компании и им наредиха да разрабо-
тят максимално бързо тест за коронавиру-
са. След което започнаха масово тестване. 
Към днешна дата в страната са тествани 
повече от 250 хиляди души (населението е 
около 51 млн.), има 600 места за тестване с 
капацитет от до 20 хиляди на ден. Резулта-
тите стават ясни в рамките на 6 часа, обик-

новено с есемес.
В САЩ резултатите все още отнемат дни, 

през които хората може да продължат да 
разпространяват вируса или да не полу-
чат нужните здравни грижи. Тръмп твърди, 
че са направени един милион теста (което 
не означава брой хора, на повечето се пра-
вят по повече от един теста, а населението 
е 311 млн.).

В резултат се налага още удължаване на 
карантината - в неделя Тръмп удължи до 30 
април мерките за социална дистанция, кои-
то включват призив към американците да 
не се събират на масови прояви, да рабо-
тят от вкъщи, да се спрат училищните заня-
тия и др.

Сега Тръмп смени плочата - вече не твър-
ди, че вирусът е под контрол и скоро за-
разените ще са нула. Новото му послание 
е - „никой не можеше да предвиди така-
ва епидемия“. Истината е, че много хора я 
предвидиха - включително и службите в 
собствената му администрация, които още 
през януари са го предупредили в ежедне-
вия му брифинг по сигурността за опас-
ността от епидемия. Но както знаем, той 
не ги чете. По това време гледа FOX News и 
пише в туитър.

Президентът изгради имиджа си и пре-
дизборната си кампания на лъжи - пред-
стави се за успешен бизнесмен въпреки 
шестте си банкрута, и добър военен лидер, 
въпреки че е избягал от служба за родина-
та си във Виетнам с извинението, че имал 
костни шпори. Но умело замаскира всички 
тези провали.

Изглежда, че и сега му се получава - 
Тръмп е достигнал най-високия си рейтинг 
на одобрение в кариерата си на президент 
заради кризата с коронавируса. Тръмп и 
неговите приятелчета ще направят всичко 
възможно да накарат избирателите да за-
бравят тези пропуснати два месеца, в които 
той омаловажаваше опасността и не пред-
приемаше мерки да защити всички нас. В 
резултат - ще починат 100-200 хиляди души, 
а страната ще остане затворена още поне 
месец. В същия момент, когато животът в 
Южна Корея се връща към нормалността.

Ще забравим ли? Отговорът ще дойде на 
изборите през ноември.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Цената на шестте седмици 
бездействие на Тръмп

https://www.facebook.com/milanabash78
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К
оронавирусът влезе и в бъл-
гарския парламент. Депутатът 
от ДПС Хасан Адемов даде по-
ложителна проба и бе приет 
в болница. Все още не е ясно 

неговото състояние. Според лидера на 
Движението Мустафа Карадайъ той се 
чувства нормално.

Новината за заразения депутат бе съ-
общена на среднощен брифинг от пред-
седателката на Народното събрание 
Цвета Караянчева.

За заразата в парламента се разбира 
в момент, в който парламентът се готви 
да приеме актуализацията на бюджета, 
поискана от правителството, като мярка 
за справяне с кризата, породена от пан-
демията.

Заради очакваното струпване от на-
родни представители Националният 
оперативен щаб е поискал

тестване на всички 
депутати

Тестове ще бъдат направени и на 
всички служители в Народното събра-
ние, които са контактували с Хасан Аде-
мов. Парламентарни журналисти, посо-

чени по списък от Караянчева, също ще 
бъдат изследвани, обяви председателят 

на Националния щаб ген. Венцислав Му-
тафчийски.

От рано сутринта в сряда депутати от 
всички парламентарни групи посетиха 
две болници в София, за да дадат проби. 

След като резултатите станат ясни, ще 
се прецени дали ще бъде гласувана ак-
туализацията на Бюджет 2020.

Предложените от правителството 
промени в бюджетната рамка за тази 
година трябваше да бъдат гласувани от 
бюджетната комисия в сряда и в четвър-
тък – в пленарната зала.

Кабинетът искаше това да стане в спе-
шен порядък, като се очаква хазната 
тази година да бъде на червено.

Засега обаче това се отлага, тъй като 
резултатите от пробите на депутатите 
ще станат ясни най-рано след ден.

Въпросът как да се процедира беше 
обсъден на едночасов председателски 
съвет в Народното събрание, в който 
участват лидерите на партиите, които 
участват в парламента.

Засега решение няма, а причините са 
няколко – една от тях е, че има консти-
туционен проблем да се гласува дистан-
ционно в парламента. Конституцията 
изисква лично гласуване и присъствие 
в зала.

XЗаразата парализира НС, което по конституция не може да работи дистанционно

Коронавирус и в парламента, 
депутат влезе в болница

Мустафа КарадайъХасан Адемов

https://ordtrans.com/
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Б
ългарските храмове в цяла 
Северна Америка ще останат 
затворени за едни от най-по-
читаните християнски праз-
ници, които наближават - 

Цветница (на 12 април) и Великден (на 
19 април), показа проверка на BG VOICE.

„При нас обикновено се стичат 3-4 хи-
ляди души и за Цветница, и за Великден. 
Не можем да си го позволим, не знаем 
кой е болен и кой не, защото хората не са 
тествани“, каза отец Грую Цонков от бъл-
гарската църква „Св. София“ в чикагското 
предградие Дес Плейнс.

„През седмицата църквата остава отво-
рена, но на Цветница ще е затворена. Ще 
има служба, но тя няма да е публична. Съ-
щото ще е в четвъртък, на Разпети петък, 
няма да има плащеница, в петък църквата 

ще е затворена. Няма да има служба в съ-
бота и неделя на Великден“, обяви плано-
вете отец Грую.

BG VOICE ще излъчи на живо в събота 
срещу неделя тържествената служба за 
Великден. Така християните в цяла Север-
на Америка ще могат да преживеят мо-
мента, макар и виртуално.

От църквите напомнят само, че е добра 
идея хората да минат предварително да 
си вземат свещи.

„Аз съм свещеник 45 години, не съм 
имал случай да няма служба на тези праз-
ници, но не е имало такава епидемия, 
много ми е тежко и тъжно“, казва отец 
Грую. -

Молим се за всички, но

трябва да се пазим ние, 
за да ни запази и Господ.“

Отец Димитре Димитров от другата 
българска църква - „Св. Иван Рилски“ в 

Чикаго - казва, че също ще запише праз-
ничните литургии или ще ги излъчи на 
живо в страницата на храма във Фейсбук. 
Той е получил официално писмо от Сино-
да на Американската православна църква 
(OCA), към която се води храмът, според 
което на службата могат да се допускат 
„само ограничен брой хора“. „Не съм ре-
шил как ще се случат нещата“, заяви за BG 
VOICE отец Димитре. - „Планираме да ос-
тавим върбови клонки на Цветница за хо-
рата пред портите.“

„Опитваме се да следваме изисквания-
та към нас да няма събирания и струпване 
на хора“, казва Станимир Танев от еванге-
листката църква „Нов Живот“. Към момента 
всички служби се излъчват на живо в стра-
ницата на църквата във Фейсбук. „Нашите 
богослужения продължават, но те са вир-
туални“, казва Танев. - „Само няколко души 
сме в църквата, сред които двама, които се 
грижат за снимането и звука, за да излъ-
чим всичко онлайн“, добавя той. Станимир 
Танев казва, че ако местните власти разре-
шат служби в църквите, „Нов Живот“ ще от-
вори врати и за Цветница, и за Великден, 
но предвид ситуацията в момента, това ос-
тава малко вероятно.

Без служби за Цветница и 
Великден в Северна Америка

XBG VOICE ще излъчи на живо тържественото богослужение за Възкресение

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Отец Грую казва, че за първи път от 45 години като свещеник ще затвори църквата за Великден.

https://www.facebook.com/nasko17
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BG ТЕЛЕГРАФ
US посланикът: България 
държи COVID-19 под контрол

Американското посолство е в 
непрекъснат контакт с власти-
те в България относно ситуа-

цията с разпространението на коро-
навируса. Вярваме, че българското 
правителство приема тази криза се-
риозно. Благодарение на много сил-
ните мерки, които те взеха до момен-
та, България изпреварва събитията. 
Te отговарят на предизвикателствата 
на COVID-19. Това каза посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа по време на вир-
туална среща разговор с американски граждани, живеещи в България.

Откриха мъртво бебе  
в Стара Загора

Новородено мъртво бебе беше 
открито край Стара Загора. Тя-
лото на детето е било намере-

но в района на промишлена площад-
ка за отпадъци в индустриалната зона 
на града, стана ясно от информация 
на полицията. Майката на починало-
то бебе се издирва. По неофициална 
информация детето е родено в до-
машни условия с родилни дефекти.

Икономическа полиция  
с акция срещу спекулата
Икономическа полиция и да-

нъчните започнаха масови 
проверки по стоковите бор-

си и тържищата в цяла България. Ак-
цията стартира във вторник сутрин в 
Пловдив. Целта на проверките е да 
пресекат спекулативното увеличение 
на цените на стоките заради ситуаци-
ята около коронавируса. От седмица 
насам най-сериозното поскъпване е 
регистрирано при лимоните, чиято цена е скочила почти със 100%. Ръст има и 
при картофите - с близо 60 на сто.

Силен спад на 
кръводаряването в България

Всички центрове по трансфузи-
онна хематология в България 
алармират за значителен спад 

на желаещите да дарят кръв. Това 
ограничава възможностите за по-
пълване на депата от кръв и кръв-
ни съставки, необходими в страна-
та, алармираха от Министерство на 
здравеопазването. Властите припом-
ниха, че извършените в световен ма-

щаб научни проучвания не съобщават за предаването на коронавируси чрез 
трансфузия или трансплантация.

България се готви 
за завръщане на зимата
Интензивни снеговалежи очак-

ват синоптиците в България 
в първите дни на април. От 

НИМХ издадоха оранжев код за об-
ластите Смолян и Благоевград, къ-
дето се очаква снежна покривка до 
15-20 сантиметра. В цяла Централна 
и Западна България прогнозата е за 
тежък мокър сняг. Вятърът ще е със 
силни студени пориви почти в цялата страна, но най-вече в Дунавската равнина. 
Очакванията са и температурите да паднат под нулата.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Covid-19 върна стотици хиляди 
българи. Какво следва?

ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА
„Дойче веле“

В 
България се случи нещо не-
виждано: стотици хиляди 
българи от чужбина - от Ан-
глия, Испания, Италия, Гер-
мания - се отправиха към 

„Терминал София“ (по думите на Бой-
ко Борисов). А „Терминал 2“, към който 
напираха мнозина, днес е полупразен. 
Причината: пандемията от коронави-
рус, изправила на нокти целия свят.

Германия вече наложи забрана за на-
емането на сезонни работници от чуж-
бина. През годините много от тях бяха 
от Румъния и България. Забраната ос-
тава до „второ нареждане“. Очаква се 
подобна забрана да въведат и други 
държави от Общността. Задаващата се 
рецесия може да изправи Европа пред 
нова Желязна завеса, изправяйки из-
точноевропейските правителства пред 
ново предизвикателство: да се погри-
жат за тези, които искаха да примамят 
у дома.

Каква е реалността?
След запитване на „Дойче Веле“ от 

„Гранична полиция“ предоставиха 
следните данни: само за 10 дни, от на-
чалото на извънредното положение до 
23 март, в България са пристигнали 109 
467 български граждани.

През граничните пунктове със Сър-
бия са влезли 4777, с Македония - 3071, 
с Гърция - 21 803, с Турция - 16 638, с 
Румъния - 26 527 български граждани. 
През морската ни граница са влезли 
85, а през аерогарите - 36 566 българ-
ски граждани.

Вероятно още десетки хиляди са се 
прибрали в началото на март. Завър-
наха се много гастарбайтери, студенти, 
както и българи без постоянна работа 
и с несигурни доходи. Онези „българи 
от чужбина“ обаче, които управлява-
щите обмисляха да привлекат обратно, 
осигурявайки им средства за наем и 
детегледачка, едва ли са сред тях.

Ситуацията на 
трудовия пазар

По данни на Агенцията по заетостта, 
през февруари безработицата в Бъл-
гария отбелязва минимален спад - до 
6,2%, като и на месечна, и на годиш-
на база спадът е 0,1%. Общият брой на 
безработните в бюрата по труда е бил 
202 500.

Когато излязат окончателните данни 
за март обаче, картината на трудовия 
пазар ще се промени коренно и ще по-
каже влошаване. От Министерството 
на труда и социалната политика вече са 
уловили покачване на регистрациите 
за безработни в бюрата по труда. Само 
за периода 16-20 март са се регистри-
рали 6894 безработни (на ден средно 
по 1379), в т.ч. и хора, завърнали се от 
чужбина. За същия период на 2019-а 
темповете са били по-ниски - тогава на 
ден са се регистрирали средно по 1050 
души. Към 20 март т.г. общият брой на 
безработните, регистрирани в бюрата 
по труда, е 203 615. Това е с 0,3% пове-
че в сравнение с 20 февруари, когато е 
бил 202 980.

Работа след края 
на пандемията?

Как ли ще изглежда трудовият пазар, 
когато заплахата „коронавирус“ отшу-
ми? Никой не знае. България може и да 
се окаже с излишна работна ръка.

През февруари например най-търсе-
ните професии са били бармани, серви-
тьори, готвачи, камериерки; оператори 
на стационарни машини и съоръжения; 
продавачи; квалифицирани работници 
за производство на храни, облекло, дър-
вени изделия; работници в добивната и 
преработващата промишленост, строи-
телство и транспорт; персонал, полагащ 
грижи за хората; монтажници; работни-
ци по събиране на отпадъци; металурзи, 
машиностроители, занаятчии.

От тези, които са били освободени от 
работа в началото на извънредното по-
ложение - 16-20 март, най-много са били 
заетите в преработващата промишле-
ност - 16,6%. Следват ги търговията, ре-
монти на коли, хотелиерство и ресто-
рантьорство.

Наред с вълната завръщащи се от чуж-
бина, започнаха и първите големи съ-

кращения - трите завода на „Язаки Бъл-
гария“, които произвеждат автомобилни 
компоненти, спират работа. Засега вре-
менно - до 5 април, но от тези мерки ще 
бъдат засегнати над 5600 работници. И 
друг голям работодател - „Арсенал“, смя-
та да освободи близо 3000 от около 9000 
заети. На първо време обаче оръжейна-
та компания ще се ограничи до 2000 съ-
кратени.

А пари откъде?
Тези настоящи и последващи вълни 

от безработни поставят под риск бю-
джета на Държавното обществено оси-
гуряване (ДОО), който е 12,5 милиар-
да лева (6,4 млрд. евро) за 2020 година. 
От тях 10,57 милиарда лева (5,41 млрд. 
евро) са за пенсиите. И тъй като оси-
гуровките, които се събират, не стигат, 
близо 40% от сумата „допълва“ бюдже-
тът. Сега обаче минусът ще е по-голям, 
така че още пари на данъкоплатците ще 
отидат за пенсии - на фона на намаля-
ващи заради рецесията бюджетни при-
ходи.

В бюджета на ДОО за фонд „Безрабо-
тица“ са предвидени близо 438,3 мили-
она лева (224 млн. евро). Но от него, ос-
вен парите за безработни, вече ще се 
изплащат и записаните в Закона за из-
вънредното положение компенсации. 
Те са в размер на 60% от размера на оси-
гурителния доход за януари 2020 г., кой-
то е 1037,56 лева (530 евро). Те ще се 
дават в продължение на максимум 3 ме-
сеца на работодатели, чиито работници 
са застрашени от съкращения. Все още 
не е известно по какви критерии ще се 
отпускат. Към очакваните повишени раз-
ходи ще се прибави и ръстът на болнич-
ните, макар в началото на годината да 
бяха със 130 хиляди по-малко от януари 
2019-а.

Засега управляващите изчакват докъ-
де ще се разпростре бедствието, преди 
да пристъпят към вадене на още пари. 
Този път обаче е различно. Няма да има 
„Терминал 2”. И тези, които се завърнаха, 
ще останат. Поне на първо време.

XСлед като заплахата отшуми, България може да се окаже с излишна работна ръка

https://verosy-logistics-inc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


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

1 - 7 април 2020 г.8

П
равителството в България 
прие пакет от мерки, с кои-
то да компенсира загубите на 
бизнеса от кризата с корона-
вируса и да предотврати ма-

сови уволнения и ръст на безработицата. 
Спасителният план ще струва 1-1,5 млрд. 
лв., които според премиера Бойко Бори-
сов няма да стигнат. Но тъй като за из-
вънредния пакет от мерки няма отделе-
ни пари в бюджета, правителството реши 
да го актуализира. Промяната предвижда 
увеличение на средствата за фонд „Дър-
жавно и обществено осигуряване“ с 1,43 
млрд. лв. Очакваният дефицит в хазна-
та се повишава до 3,5 млрд. лв. или 2,9% 
от БВП. Предвижда се и възможността за 
увеличаване на държавния дълг с до 10 
млрд. лв., ако кризата се влоши повече от 
прогнозираното.

Планът на правителството срещу без-
работицата, вече популярен като „план 
60/40“, предвижда държавата да плаща 
в продължение на 3 месеца 60% от оси-
гурителния доход на работниците и слу-
жителите във фирми от определени най-
тежко засегнати сектори на икономиката. 
Сред тях са

търговията на дребно, 
сухопътният транспорт

пътническият и въздушен транспорт, хо-
телиерството, ресторантьорството, ту-
ристическата агентска и операторска 
дейност, предучилищното образование 
(частен сектор), артистичната и творче-

ска дейност и спортът, свързан с развле-
чение. Помощ ще се оказва и на фирми 
от други сектори със спад на приходи над 
20% като резултат от кризата. Останали-
те 40% от работната заплата трябва да се 
поемат от работодателите, като за тяхна 
сметка са и социалните осигуровки вър-
ху цялото месечно възнаграждение. По-
мощи ще бъдат предоставяни и на ра-
ботодатели от населени места, които са 
били най-засегнати от правителствените 
антикризисни мерки. Смята се, че около 
300 хиляди души ще могат да се възполз-
ват от тези мерки. Тъй като „план 60/40“ в 
същността си е държавна помощ, реше-
нието за нея е изпратено в ЕК за одобре-
ние, като има очакване то да бъде факт до 
24 часа, стана ясно от думите на премиера 
Бойко Борисов.

Вицепремиерът Томислав Дончев пре-
дупреди бизнеса, че ако си позволи да 
разпилее персонала си сега, връщане-
то му на работа по време на икономиче-
ското съживяване след това ще е бавно. 
„Искаме да спестим този шок. Мислим 

за работодателя, но най-вече мислим за 
работника“, каза Дончев. Бизнесът прие 
плана 60/40 с много критики и резерви, 
смятайки, че той няма да помогне на ра-
ботодателите и няма да предотврати

разрастването 
на безработицата

Според бившия зам.-министър на фи-
нансите Любомир Дацов тези мерки няма 
да имат ефект върху реалния бизнес и 
безработицата.

Пакетът спасителни мерки предвиж-
да и безлихвени бързи банкови заеми по 
1500 лв. за физически лица, изпратени в 
неплатен отпуск заради кризата с коро-
навируса, със срок за издължаване до 24 
месеца. Получателите ще имат и гратисен 
период от 6 до 12 месеца, в който няма 
да трябва да правят вноски по връщане-
то. Изчисленията сочат, че от тези заеми 
ще могат да се възползват около 130 хи-
ляди души.

Междувременно зачестява информа-
цията за затваряне на предприятия, съ-
кращения, принудителни отпуски и нама-
ляване на възнагражденията. Bceки дeн в 
бюpaтa пo тpyдa ce peгиcтpиpaт пo 1300 
дyши, а преди кризата броят на ново-
регистрираните безработни бе наполо-
вина по-малък. Финансовият министър 
изрази очаквания за повишение на без-
работицата в България с два процентни 
пункта. „Имaмe гoтoвнocт пpeз oпepaтив-
нaтa пpoгpaмa „Paзвитиe нa чoвeшки-
тe pecypcи“ дa пoдпoмoгнeм oбeзщeтe-
ниятa зa бeзpaбoтицa“, каза миниcтъpът 
нa тpyдa и coциaлнaтa пoлитикa Дeницa 
Caчeвa. 

Преди епидемията в България повсе-
местно се търсеха работници и работо-
дателите предлагаха съблазнителни за-
плати, социални пакети и условия на 
труд. Безработицата в края на миналата 
година спадна до рекордно ниското рав-
нище от 4.1%. През четвъртото тримесе-
чие на 2019 г. безработните бяха 138.5 
хиляди, а в момента са 213 700. Само от 
обявяването на извънредното положе-
ние на 13 март досега 9909 души са оста-
нали без препитание.

В България: Спасителен план 
„60/40“ и нов коронабюджет
XНовините за затворени предприятия и неизплатени заплати се увеличават

Деница Сачева и Владислав Горонав
Снимки: БТА

https://taniasells.com/
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ДИМИТРИНА ИВАНОВА
dimitrina.ivanova@bg-voice.com

Г
лоби, призиви от мегафона за 
социална изолация, проверки 
по домовете на карантинирани-
те и заповед за носене на маски 
(впоследствие отменена) ста-

наха част от ежедневието на българите 
през последните дни.

След като законът за извънредното 
положение бе приет и влезе в сила, по-
лицията започна да налага санкции от 
5000 лв. на всеки нарушител. Такива гло-
би получават на ден десетки българи, 
които не се съобразяват със забраната 
за разходки в парка или за излизане от 
дома, когато са под карантина. От влиза-
нето на мерките в сила издадените акто-
ве за престой в градинките са над 400. 
Толкова е и броят на разследванията за 
неспазване на карантината.

Глоба от 5000 лева в продължение на 
20 часа грозеше и всеки, който не носи 
маска на открити и закрити обществени 
места, но здравният министър

Кирил Ананиев 
отмени заповедта си

за това по-малко от денонощие след 
като я издаде. Отмяната стана на фона 

на засилено обществено недоволство 
заради липсата на маски по аптеките в 
България и солените глоби, предвидени 
за неносенето им.

Така използването на маска остана в 
графата препоръчителни мерки, които 
правителството силно подкрепя.

„Искам да ви убедя, че мярката, коя-
то предприехме, с възможността да се 
използва предпазната маска като още 
едно средство за предотвратяване на 
разпространението на вируса, е силно 
подкрепено от правителството. Тъй като 
няма обществено съгласие, ви уведомя-
вам, че току-що подписах заповед, с коя-
то отменям точка 9 от моята заповед до 
постигане на консенсус в нашето обще-
ство“, обясни във вторник Ананиев.

Той обаче призова хората да носят 
маски.

Ананиев увери, че всички предприети 
мерки както от щаба, така и от правител-
ството, имат за цел единствено да защи-
тят здравето на българските граждани и 
да ограничат разпространението на ко-
ронавируса.

Министърът на вътрешните работи 
Младен Маринов каза, че предстои да 
се издаде нова заповед за маските, коя-
то ще има само препоръчителен харак-
тер. „Целта не е да принуждаваме хора-

та, а да ги убедим, че това е важно за тях. 
Препоръчвам хората

постепенно да се 
снабдят с маски

и да ги ползват, когато са в затворени по-
мещения или с други хора, например ко-
гато са в магазин“, каза той.

Сред другите ограничения за бълга-
рите, които все още са препоръчител-
ни, са да не се събират повече от двама 
души навън и да се ограничат максимал-
но разходките. Остава забраната за раз-
ходки в парка, но и тази забрана получи 
двусмислено тълкуване от здравния ми-
нистър. Кирил Ананиев обясни, че тя не 
важи за собствениците на кучета, които 
имат право да ги извеждат за кратка раз-
ходка в паркове и градини.

Подобен текст обаче в заповедта не 
присъства. Той бе публикуван само като 
прессъобщение от здравното министер-
ство. Така че „разрешението“ не присъст-
ва официално в заповедите и не е напъл-
но ясно, ако човек разхожда кучето си в 
парка, дали ще бъде санкциониран.

Междувременно се разбра, че упра-
вляващите обмислят да намалят глоба-
та от 5 хил. лева, която сега се налага за 
неспазване на разпоредбите на властта.

X5000 лв. глоба за разходка в парка, 400 вече „изгоряха“

Властта се отказа да 
„слага“ маски на българите

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА
kalina.evstatieva@bg-voice.com

Б
роят на заразените с новия ко-
ронавирус по света продължа-
ва да се увеличава и техният 
брой наближава 800 000 души. 
Повече от половината от тях 

са в Европа. Расте и броят на жертвите 
на заразата, които към вторник сутринта 
бяха 36 000 души, 26 000 от тях са на ста-
рия континент. Хубавата новина е, че се 
увеличават и излекуваните от Covid-19 и 
те вече са над 160 000 по целия свят.

Начело на трагичния списък по почи-
нали и заразени продължава да е Италия 
с около 11 500 починали, изпреварвайки 
Испания с около 7500, Китай, където по-
чинаха около 3300 души, Франция в по-
неделник достигна 3000. В Белгия пък, 
където жертвите са стотици, във вторник 
бе съобщено за смъртен случай на 12-го-
дишно дете.

Според последните данни в Италия се 
забелязва леко забавяне на темпото на 
болестта, но въпреки това само за дено-
нощие там бяха

регистрирани 
4302 нови случая

Популярен италиански експерт обяви, 
че мерките, които Италия предприема 
срещу епидемията, не изглежда да дават 
резултат и тя трябва да промени страте-
гията си. Андреа Крисанти, професор по 
микробиология в Университета в Падуа, 
смята, че много от новите случаи веро-
ятно са на хора, заразени от членове на 
своето семейство у дома. Според него 
вместо да казват на хората с леки симп-
томи да се самоизолират вкъщи, власти-
те трябва да създадат центрове, в които 
те да бъдат отделяни от семействата си, 
както направи Китай.

Сходна е ситуацията в Испания, която 
също отчита спад на новозаразените с 12 
процента след въвеждането на каранти-
на в страната. Въпреки това цифрите на 
заразените и починалите в страната ос-
тава стряскаща. Последните данни от 849 

починали за денонощие са нов черен ре-
корд.

Сред починалите в страната е и испан-
ската принцеса Мария Тереза де Бурбон-
Пармска, която е първият член на крал-
ско семейство, починал от COVID-19 в 
света.

Шефът на испанския здравен кризи-
сен щаб Фернандо Симон, който ръково-
ди борбата с коронавируса в страната и 
поддържа редовен контакт с премиера 
Педро Санчес, също е дал положителна 
проба за вируса. Все още се очаква окон-
чателно потвърждение на този резултат. 
Д-р Фернандо Симон, „лицето и гласът“ 

на испанските власти от началото на кри-
зата, бе заменен от своя заместник, д-р 
Мария Хосе Сиера, според която основ-
ните притеснения на испанските власти 
са свързани с натиска върху интензивни-
те отделения.

Франция отбеляза 
292 смъртни случая

дължащи се на коронавируса, за дено-
нощие. И във Великобритания ситуация-
та остава драматична, макар и там да се 
констатира забавяне.

Броят на потвърдените случаи на хора, 
заразени с новия коронавирус в страна-

та, нарасна с 2600 за денонощие и вече 
наближава 23 000.

Само за денонощие починалите са 180 
души. В предишните дни смъртните слу-
чаи достигаха максимум до 260, а веднъж 
броят на новозаразените бе 2900.

След принц Чарлз в страната положи-
телна проба за коронавирус даде и пре-
миерът Борис Джонсън, както и минис-
търът на здравеопазването. И докато 
престолонаследникът обяви, че се е из-
лекувал, министър-председателят оста-
на вкъщи, откъдето продължи да изпъл-
нява задълженията си.

Броят на потвърдените случаи на зара-
за с новия коронавирус в Германия дос-
тигна 57 298, като смъртните случаи до-
сега са 455, сочат данните на Института за 
инфекциозни болести „Робърт Кох”. За по-
следното денонощие случаите на зараза 
в страната нараснаха с 4751, а смъртните 
случаи - с 66. Най-много случаи на зараза 
има в Бавария (13 989), където епидемия-
та се появи първо в Германия.

Според появил се в германски медии 
документ страната е решила да възпри-
еме стратегията на Южна Корея в борба-
та с коронавируса. Германия вече прави, 
според властите, между 300 000 и 500 000 
теста на седмица, което е повече в срав-
нение с редица нейни европейски съ-
седи. Документ на вътрешното минис-
терство препоръчва именно стратегия, 
вдъхновена от Южна Корея, с поне 200 
000 теста на ден.

Русия потвърди 
рекордните 302 нови 
случая

на коронавирус в понеделник, с което 
общият брой става 1836 в 71 руски реги-
она, а жертвите са 9.

Москва вече е под строга карантина, а 
скоро придвижването там ще става само 
с пропуск. От понеделник 12-те милиона 
жители на града са задължени да си сто-
ят вкъщи и да излизат само когато е мно-
го наложително. Подобни мерки Русия не 
помни от края на Втората световна вой-
на.

От системи за разпознаване на ли-
цата до следене на телефоните – Русия 
използва пандемията, за да изпробва 
новите си правомощия и технологии. 
Тя не е единствена. Израел прилага 
разузнавателна технология, за да сле-
ди пациенти, след като в страната бяха 
въведени извънредни правила, без да 
минават през парламента.

Мобилните оператори в Европей-

ския съюз споделят данни със здрав-
ните власти в редица страни като Ита-
лия, Германия и Австрия, за да се следи 
как хората спазват социална дистан-
ция. В България достъп до тази инфор-
мация получи и МВР.

И правителството на САЩ възнаме-
рява да използва за същите цели ано-
нимни данни, предоставени от техно-
логичните гиганти, предаде Си Ен Ен.

Големият брат гледа

Пандемията по света: Заразените 
се увеличават, жертвите също
XДобрата новина е, че броят на излекувалите се също продължава да расте

Празният Лондон и част от ограничителните мерки.

Снимкa: БТА

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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В 
петък президентът Доналд 
Тръмп подписа гласувания от 
Конгреса закон за икономиче-
ска помощ заради епидемия-
та с коронавируса, известен 

като CARES Act. Освен разпоредби, които 
ограничават какво могат да правят бан-
ките и наемодателите, в закона се пред-
виждат директни плащания за почти все-
ки американски данъкоплатец и заеми за 
малките и средни бизнеси, които ще бъ-
дат опрощавани. Ето как вие може да по-
лучите икономическата подкрепа, гаран-
тирана от правителството.

Индивидуална 
помощ

Всеки, който има доход под 75 хиля-
ди долара на година и е подал данъчна 
декларация за 2018 или 2019 г., ще по-
лучи еднократна помощ от $1,200 дола-
ра. Двойките, които са подали обща да-
нъчна декларация с доход по-малко от 
150 хиляди долара, ще получат помощ от 
$2,400.

За хората, които правят повече пари, 
помощта намалява с 5 долара на всеки 
100 долара доход над $75,000/$150,000. 
Таванът за доход е 99,000 долара. Дър-
жавата отпуска и по 500 долара за всяко 
дете.

На нашия сайт може да намерите кал-
кулатор, който ще ви покаже колко пари 
да очаквате.

От IRS казват, че повечето хора няма 
нужда да правят нищо и ще получат па-
рите си директно в банката, ако са пода-
ли данъчната си декларация електронно. 
Другата опция е чак когато от службата 

подготвят сайт, в който всеки да може да 
си въведе банковата информация за ди-
ректен депозит. Този сайт обаче все още 
не работеше към вторник вечерта.

Финансовият министър Стивън Ману-
чин обеща, че хората ще получат парите 
до три седмици.

А ако нямам 
легален статут?

Имигрантите, без значение от техния 
статут, които са подали данъчна декла-
рация с номер на социална осигуровка 
(SSN), също ще получат помощ. Тези оба-
че, които са използвали ITIN номер, няма 
да получат чек от държавата. Колектив-
но тези хора плащат 11,74 милиарда до-
лара в щатски и местни данъци според 
изчисления на Института за данъчни и 
икономически политики. През 2015 г. да-
нъкоплатците с ITIN са внесли във феде-
ралната хазна още 23,6 милиарда долара.

Има и още една уловка - за имигранти-
те, които живеят в смесени семейства, т.е. 
един от членовете на семейството няма 
SSN. „Ако детето или съпругът/а ви нямат 
номер на социална осигуровка, никой в 
семейството няма да се класифицира за 
помощ“, обясни Джаки Вимо, анализатор 
в Националния център по имигрантски 
закони.

Около 16,7 милиона души живеят в 
подобен тип семейства към март 2019 
г. според данни на Института по мигра-
ционна политика. Около 11 милиона от 
тези хора са без документи.

Хората, които имат статут по DACA 
(т.нар. дриймъри), ще получат помощ, за-
щото те имат право на SSN.

Как да получите 
бизнес заем

В спасителния пакет на правителство-
то има почти 350 милиарда долара за 
заеми в програма, наречена Paycheck 
Protection Program. Тя е направена така, 
че собствениците на малки и средни биз-
неси светкавично да могат да получат за-
еми без много бюрокрация. Целта е те 
да запазят служителите си, докато отми-
нат мерките за социална изолация. Част 
от тези заеми ще бъдат опрощавани, ако 
бизнесите не съкратят персонала, а дру-
га част ще е с лихва от 0,5% (в закона има 
опция за повишаване на лихвата до 4% в 
бъдеще).

Молбата за заема е много опростена 
- на 2 странички и може да я попълни-
те тук. След което я занесете във ваша-
та банка заедно с посочените документи 
- W-2 форми, сметки за наеми и сметки.

Именно банките ще раздават заемите, 

гарантирани от държавата. Администра-
цията е одобрила засега 1,800 финансо-
ви институции. Целта е заемите да бъ-
дат одобрявани и парите изпращани в 
същия ден. Много банкови експерти са 
скептични, че това е практически въз-
можно заради проверките за измама, 
която всяка банка прави. Наказанието за 
подаване на фалшива молба за заем е до 
1 милион долара глоба.

Заемите 
ще покриват:

разходи за заплати (включително ко-
мисиони и бакшиши, болнични, вакан-
ционни дни и др.), осигуровки и здравни 
застраховки, ипотеки отпреди 15 февру-
ари, наем, сметки за ток, вода по догово-
ри за наем, случени преди 15 февруари.

Заемите ще са достъпни за всички биз-
неси, които заради „сегашната икономи-
ческа несигурност имат нужда от заем, 
за да поддържат продължаването на 
дейността“, се казва в документ на Служ-
бата за малкия бизнес (SBA). Банките ще 
решават сумата спрямо изискванията на 
SBA, но без да е нужно администрацията 
да дава одобрение.

Малки бизнеси до 500 служители, 
нон-профит организации, self-employed, 
independent contractors, sole-proprietors 
също имат право на такива заеми. Усло-
вието е компанията ви да е била в бизнес 
преди 15 февруари т.г.

Ще бъдат ли 
опростявани заемите?

Заемите по тази програма за до 10 ми-
лиона долара за покриване на заплати и 
определени други разходи или 2,5 пъти 
от общата сума на разходите за заплати 
(payroll) за периода на заема.

Гратисният период е 6 месеца, след 
което ще трябва да се правят първите 
вноски, а целият заем ще трябва да се из-
плати след 2 години.

Разходите за първите 8 седмици по за-
ема ще бъдат опростени на компаниите, 
които задържат служителите си по време 
на кризата с коронавируса.

BG VOICE ще организира живо преда-
ване с експерти по данъчни и икономи-
чески въпроси, на които ще може да за-
дадете вашите въпроси.

Как ще получите помощта или 
бизнес заем заради епидемията?

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XДържавата отпуска над 2 трилиона долара за хората и фирмите в нужда

Как да получите обезщетение за безработица заради COVID-19
Спасителният икономически план 

CARE Act, който Конгресът прие, пред-
вижда 2 много важни промени за обез-
щетенията при безработица заради епи-
демията с коронавируса - увеличава 
срока им и сумата, която всеки може да 
получи. Законът дори добавя към хората, 
които имат право на това, хората, които 
работят в т.нар. gig икономика - незави-
сими контрактори и self-employed, кое-
то е прецедент в американската история.

В допълнение към стандартното обез-
щетение за безработица ще бъдат доба-
вяни по 600 долара на седмица за срок 
от 4 месеца. Средното обезщетение сега 
е около $385 на седмица, т.е. безработ-
ният ще получи $985, което всъщност е 
повече от средната седмична заплата за 
четвъртото тримесечие за м.г. ($936).

В повечето щати обезщетенията се 
дават за 26 седмици. Конгресът удължи 
този срок на 39 седмици.

Все още не е ясно как ще се определят 
помощите за безработните хора от gig 
икономиката, тъй като те нямат седмич-
ни чекове или W-2 форми. Трябва да про-
верите щатския сайт за безработица. За 
Илинойс може да кликнете тук >>.

Ако не сте съкратени, а само в непла-
тен отпуск (furloughed), пак имате право 
на обезщетение, като запазите фирмени-
те си здравни застраховки и други бене-
фити.

Другият закон, приет заради коро-
навируса - Families First Coronavirus 
Response Act - пък дава до 80 часа пла-
тен болничен на служителите, болни от 
COVID-19 или поставени под карантина, 

в компании с под 500 служители. Дър-
жавата ще възстанови парите с данъчни 
кредити – първо, като ги приспадне от 
дължимите payroll данъците, а остатъкът 
- от годишната данъчна декларация. Хо-
рата, които работят за себе си, независи-
мите контрактори, фриленсърите също 
имат право на болнични по този закон. 
Щатите имат право да отменят 7-днев-
ния изчакващ период и да започнат да 
изплащат обезщетенията още за първа-
та седмица.

Пари ще се дават под формата на 
family leave за хора, които се грижат за 
близък болен от COVID-19. Те ще са за до 
12 седмици, като първите 2 ще са непла-
тени.

И за двата вида помощта ще е до 2/3 от 
дохода до $200 на ден.

https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx?fbclid=IwAR0Od6FigU9fq_cZpcpE1lOrY9hb9kKRhvq-Bg0eYIjkmgOcwFtKkNCZkTg


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

1 - 7 април 2020 г. 13

XЛегалната имиграция в капана на затворени граници и изтичащи срокове

С
тотици хиляди хора с легален 
статут в Съединените щати 
могат да нарушат имигра-
ционните закони, без да искат, 
заради епидемията с корона-

вируса, което ги поставя автоматично 
в риск от това да загубят статута си тук. 
Причината: временното затваряне на фе-
дералните агенции заради пандемията 
от коронавирус.

„Безброй много са случаите, в които 
ситуацията с пандемията ще засегне ле-
галната имиграция“, казва имиграцион-
ният адвокат Кристина Крилчев. Спо-
ред нея, ако имиграционните власти не 
предприемат действия сега, всички по-
следствия ще са негативни за стотици 
хиляди души в различен имиграционен 
статут. „Няма значение дали е за профе-
сионалисти в определена сфера или нек-
валифицирани работници. Всички ще се 
окажат в неудобна ситуация“, казва Крил-
чев.

Основното притеснение на много 
имиграционни адвокати в страната са 
чужденци, които пребивават в САЩ с ра-
ботна виза, която скоро ще изтече. На-
пример петициите за неимигрантски ра-
ботни визи от типа H1-B, H2-B, О-1, B-1, 
B-2 и други са в риск, защото заради вре-
менното затваряне на службите имиг-
рационните власти не могат да издадат 
удължаване на визата. „Временните визи 
за посетители или т.нар. temporary visas 
от типа B1 и B2 също са в риск. Хората с 
такива визи няма как да напуснат страна-
та и някои от тях може да надстоят прес-

тоя си. Това автоматично ги прави извън 
статут“, добавя адвокат Крилчев.

USCIS, която предимно използва хар-
тиени документи при имиграционните 
процедури, временно преустанови ус-
лугите си, които се извършват лично до 
края на април.

Имиграционните 
интервюта са напълно 
спрени

Това касае хиляди имигранти, чакащи 
зелена карта и американско граждан-
ство. Провеждат се само изслушвания в 
съда за хора, които са в имиграционен 
арест или при извънредни случаи.

Не е ясно как службата ще продъл-
жи да оперира, след като президентът 
Тръмп удължи срока на препоръките за 
социално дистанциране, които затвори-
ха редица публични служби и офиси. „За 
момента имиграционните власти изда-
доха единствено постановление, с което 
се отлагат за срок от 60 дни задължения 

като представяне на допълнителни доку-
менти за някоя петиция или при оспор-
ване на отказ“, казва адвокат Крилчев. 
По-важните въпроси с изтичане на стату-
та обаче не са адресирани все още.

Ако сте подали документи за амери-
канско гражданство и се намирате из-
вън страната и не може да се върнете за-
ради затворените граници, вие може да 
надвишите разрешения срок и това да 
ви попречи по-нататък в процеса по на-
турализация.

„Почти всяко дело, в което трябва да се 
случи нещо, в периода на пандемия е в 
риск в момента“, допълва Крилчев.

Тя казва, че все пак очаква имигра-
ционните власти да излязат с позиция по 
въпроса, преди стотици хиляди имигран-
ти да са изпаднали в безтегловност. 

Имиграционни адвокати и активисти 
от цялата страна вече алармираха за про-
блема и искат от United States Citizenship 
and Immigration Services (USCIS) да за-
пълни пропуските в съществуващото 
имиграционно право, което поставя ми-
лиони в риск.

„Освен забавянето не мисля, че ще има 
негативен ефект върху имиграционни 
дела, които просто чакат дата за интервю 
например“, казва Крилчев. Според нея 
времето, в което стотици имиграционни 
служители не приемат лично кандидати, 
може да се използва, за да се разгледат 
хилядите дела и петиции, които са отла-
гани с месеци. Или с други думи, USCIS да 
навакса.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Статутът на стотици хиляди 
имигранти в риск заради пандемията

Какво да направите, ако просрочите 
престоя си в САЩ заради коронавируса?

В отговор на многобройни запитва-
ния дали е възможно да се просрочи 
разрешеният престой на територията 
на САЩ вследствие на извънредната 
ситуация и на големия брой отменени 
полети, българското посолство отпра-
ви запитване до Департамента на въ-
трешната сигурност относно легалните 
възможности визата да бъде удължена.

Съгласно получения отговор, на този 
етап единствената възможност за удъл-
жаване срока на престой остава пода-
ването на формуляр I-539 онлайн тук.

Формулярът следва да бъде подаден 
преди изтичане срока на разрешения 
престой, като всяка молба ще се раз-
глежда индивидуално, съобщават от 
посолството.

„Препоръчваме на българските 
граждани, които временно пребивават 
в САЩ с цел туризъм или посещение на 
близки, да потърсят възможности за 
незабавно завръщане в България чрез 
полети на търговските авиокомпании“, 
се казва в изявление на дипломатиче-
ската ни мисия.

Имиграционните власти все още не са излезли с решение на проблема.

Как ще получите помощта или 
бизнес заем заради епидемията?

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
https://www.uscis.gov/i-539
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Н
ай-големият проблем пред 
всички болници в САЩ е 
липсата на предпазни об-
лекла за лекарите. Често се 
налага медиците да използ-

ват една маска по няколко пъти, като я 
почистват между пациентите.

Реалността в американските лечеб-
ни заведения описа една българска ле-
карка на фронта в Ню Джързи - Мишел 
Бакърджиев. От две години тя работи в 
спешното отделение към медицинския 
център в Мористаун. Майка й и баща й 
са българи, а самата тя често пътува до 
България. Мишел е един от основатели-
те на неправителствената организация 
Medipath International, която провежда 
безплатни конференции, уъркшопи и 
конгреси за студентите по медицина в 
България.

Сега обаче тя е в епицентъра на за-
разата – САЩ вече са най-засегнатата 
страна от коронавируса, а в североиз-
точната част на страната, където е бъл-
гарката, ситуацията е сред най-дина-
мичните.

„Болницата, в която работя, има от-
делени 7 етажа за пациенти с COVID-19. 
Много здравни заведения

изчерпват наличните си 
респиратори

Има много пациенти в критично със-
тояние. Поради тази причина властта в 
Ню Йорк позволи един обдишвател да 
се използва за двама пациенти, ако се 
наложи“, разказва Мишел Бакърджиев 
пред Frognews.

Тя е категорична, че драстичните мер-
ки ще помогнат за спасяването на кол-
кото се може повече човешки животи, 
но и не крие, че лекарите са изложени 
на голяма опасност заради липсата на 
предпазни облекла. Според българката 
това е най-големият проблем.

„При един пациент в критично със-
тояние има лекар, сестра, респираторен 
терапевт, асистент, който помага при 
интубацията. Това са четирима души 
освен пациента. Предпазното облекло 
трябва да се хвърли незабавно, след на-
пускане на стаята, в която се намира па-
циентът. Запасите ни обаче започват да 
свършват и сме стигнали до момент, в 
който използваме няколко пъти една и 
съща маска и я почистваме между паци-
ентите. Сякаш искат от нас да жертваме 
живота си, за да спасим живота на па-
циентите - решение, което никой не би 
трябвало да взима. Обичаме работата 
си и осъзнаваме риска, но ситуацията 
е все едно да помолиш войник да влезе 
в битката без бронежилетка или каска“, 
споделя Мишел Бакърджиев.

Тя разказва и че карантината е проме-
нила изцяло живота й не само в болни-
цата, но и личния.

„Много от хората в момента работят 
по домовете си. Семейството ми също 
си е вкъщи. При мен нещата са различ-
ни - аз работя на „бойното поле“. Кога-
то се прибирам от работа, трябва да се 
събличам в гаража, за да не разнеса ко-
ронавируса в дома си. Меря постоянно 
температурата си, чистя всичко, което 

нося у дома“, споделя тя.
Колегите на Мишел в болницата са се 

превърнали в нейно второ семейство. 
Не спират да се подкрепят, помагат си и 
дори се опитват да се шегуват, за да раз-
ведрят обстановката.

Българката подкрепя карантината и 
смята, че това е единственият начин за-
разата да се забави и колкото се може 
повече хора да могат да получат меди-
цинска помощ.

„Можем да забавим разпростране-
нието и по този начин няма да се зара-
зят толкова хора. Болниците няма да 
са претъпкани от резкия брой на па-
циентите. Ако не го направим, това ще 
пренатовари здравните заведения. Ще 
трябва да включваме по двама пациен-
ти към един респиратор и да правим 
тежки избори за това кого да интуби-
раме и кого да оставим да умре. Това 
няма да е „новото нормално“ завина-
ги. Но ще продължи поне през следва-
щите няколко месеца, докато успеем 
да овладеем вируса“, категорична е д-р 
Бакърджиев и заключава: „Това е много 
по-добре от това да се сбогуваме зави-
наги с човек, когото обичаме“.

Българката подкрепя въведената от 
правителството карантина и това, че се 
опитва да осигури повече предпазни 
облекла. Според нея обаче трябва да се 
наблегне на вътрешното производство.

„Фабриките в страната трябва да 
произвеждат повече защитно оборуд-

ване и да се концентрират върху дос-
тавките. Броят на заразените излиза 
извън контрол много бързо и трябва 
да защитим онези, които се грижат за 
тях. Ако здравните работници постра-
дат, няма да има кой да помага“, убеде-
на е тя.

Въпреки тежките моменти Мишел Ба-
кърджиев успява, макар и трудно, да 
види и нещо позитивно.

Лекарите се обединиха
Хората от квартала ми също се обеди-

ниха. Създадохме заедно онлайн блог, 
за да помогнем на хора в нужда - паза-
руваме стоки от първа необходимост 
и ги оставяме пред вратите на съседи-
те. В болницата ми постъпват дарения 
- предпазни екипировки, храна, пари... 
Това ме радва - зад нашата общност за-
стават хора, социални групи и надигат 
вой за нашите проблеми. Покриваме 
смени на колеги, ако се наложи. Всич-
ки здравни работници са заедно в това“.

Тя е благодарна и на пациентите си, 
че е част от живота им в такива критич-
ни времена и че успяват да я научат как 
да е по-добър лекар.

„Млади и стари падат под ударите на 
тази болест и всичко това ме свали на 
земята. В края на краищата ние имаме 
семействата си, приятелите си. Благо-
дарна съм за своите. Ще преборим това 
и ще излезем от ситуацията по-силни и 
по-мъдри“, надява се българката.

X„Все едно да пратиш войник в битката без 
бронежилетка и каска“, казва Мишел Бакърджиев

BG лекар в Ню Джързи: 
Използваме една маска 
по няколко пъти

д-р Мишел Бакърджиев

Снимкa: Frognews

Мобилни екипи правят текстове за коронавирус в Ню Джързи

Снимкa: БТА
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Е
пицентърът на заразата в Съе-
динените щати е Ню Йорк. Бли-
зо половината заразени са там 
- над 76 хиляди към редакцион-
ното приключване на BG VOICE. 

Само в Ню Йорк сити заразените са над 43 
хиляди, а мъртвите в града - близо 1,100. 
Още над 600 души са починали на други 
места в щата.

Губернаторът на щата Ню Йорк Андрю 
Куомо разкри, че и неговият брат Крис Ку-
омо, който е водещ в CNN, е дал положи-
телна проба за новия коронавирус. Той е 
под карантина в мазето на своя дом.

Само за едно денонощие в неделя сре-
щу понеделник в щата са били регистри-
рани 9000 нови заразени и над 300 жерт-
ви.

„Все още изкачваме планината. Главна-
та битка ще е на върха на планината“, каза 
губернаторът на Ню Йорк, визирайки оч-
аквания пик на епидемията в щата, преда-
де Ройтерс.

На първа линия в борбата с вируса 
са хиляди лекари и медицински сестри. 
Те казват, че им липсват жизненоважни 
предпазни облекла и консумативи и

описват ситуацията 
там като „военна зона“

Сред тях са и доста наши сънародници, 
които работят в болниците на щата. Един 
от тях е 37-годишният д-р Александър Ла-
тев. Той работи в спешното отделение в 
болницата в Олбъни - столицата на щата 
Ню Йорк. Преди това е бил в болницата в 
Стейтън айлънд.

Той казва, че заради липсата на доста-
тъчно предпазни средства и респиратори 
много скоро лекарите ще трябва да решат 
кой от пациентите да живее и кой не. 

„Има хора - на 20-30 години, които уми-
рат ежедневно в Ню Йорк, което е жал-
ко. Не съм очаквал до такава степен да 
се разпространи и толкова много млади 
хора, които иначе са здрави, да умират на-
ляво-надясно“, сподели в кратка почивка 
от спешното д-р Латев.

Той казва, че коронавирусът се раз-
пространява много бързо, а последстви-
ята от него върху тялото са дългосрочни.

„Всеки човек, който хване коронавирус, 
ако е близко до други хора, ще го предаде 
на средно 2,4 души, което е главоломно 
разпространение“, обясни д-р Латев. При 

обикновения грип един болен заразява 
само още един човек.

„Възпалителният процес, който вирусът 
предизвиква, е много опасен и разрушава 
белите дробове, независимо от възрастта 
на пациента“, казва д-р Латев.

Болниците в Ню Йорк са на ръба. На по-
мощ се притече и военният кораб бол-
ница USNS Comfort, който в понеделник 
акостира на пристанището в Ню Йорк 
сити. Там ще бъдат пращани основно па-
циенти с други болести.

„Ежедневно има много, много болни и 
много пациенти почиват. Във всяка голя-
ма болница в Ню Йорк сити вече има

фризер контейнери, зад 
болниците, за труповете

което никога не съм го виждал с други за-
болявания“, разказва д-р Латев.

Въпреки кадрите от болниците в Ню 
Йорк и тежката статистика, все още много 
хора твърдят в социалните мрежи, че ко-
ронавирусът е конспирация. Най-младите 
пък често най-малко спазват правилата за 
социално дистанциране.

„За мен най-неприятното ще бъде, че 
тези хора, които не вярват и евентуално 
могат да хванат коронавируса, предпо-

лагам, че в по-голяма 
част от тях ще са млади 
и най-вероятно ще го 
предадат на възраст-
ни и млади деца, които 
имат най-голям шанс 
да са в критично поло-
жение“, обяснява д-р 
Латев, който ежеднев-
но лекува заразени с 
коронавирус.

В Ню Йорк вече има 
много болни лекари, 
медицински сестри. 
Дали това притеснява 
д-р Латев? „Всеки ден 
имаме по десетки или 
стотици пациенти, кои-
то имат коронавирус. 
Шансът да го хванем е 
много голям. Но това 

ни е работата. Така че не очаквам да не се 
разболея, но се надявам да не се разбо-
лея“, завършва д-р Латев.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Български лекар в Ню 
Йорк: Трябва да решаваме 
кой да живее и кой не
XД-р Александър Латев казва, че има много млади хора, които умират от COVID-19

Военният кораб болница USNS Comfort ще приема болни в Ню Йорк.

Мотокар товари телата на починалите от COVID-19 в болницата в Бруклин

Видеоинтервюто с д-р Александър Латев 
може да гледате, като кликнете тук

https://proadvisor.intuit.com/app/accountant/search?searchId=chtilian-kostov-cpa
https://bg-voice.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%BD%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88/
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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.

Служителите на Instacart 
готвят национална стачка
Служителите на компанията за дос-

тавка на продукти по домовете 
Instacart готвят национална стач-

ка. Те искат по-добро заплащане, тъй 
като с всеки адрес, който поемат, са из-
ложени на риск от зараза, и настояват за 
предпазни средства, които не им били 
подсигурени. Исканията им по-конкрет-
но са за по $5 на поръчка, плюс 10% от 
бакшиша, както и ръкавици, маски, дезинфектанти и мокри кърпички. Услугите 
на компанията станаха още по-търсени, след като американците бяха принудени 
да останат в домовете си под карантина.

От САЩ за Италия: Помощ 
от $100 млн. срещу Covid-19

Президентът Доналд Тръмп обяви, 
че е обещал на италианския пре-
миер Джузепе Конте медицинска 

помощ на стойност 100 милиона долара 
за борба срещу коронавируса. „Току-що 
се обадих на министър-председателя 
на Италия. Имаме допълнителен потен-
циал, допълнителни продукти, които не 

ни трябват. Ще изпратим в Италия различни неща за около 100 милиона долара - 
хирургически, медицински, болнични продукти“, заяви Тръмп.

Вашингтон и Москва ще 
обсъдят цената на петрола
Президентът Доналд Тръмп и ру-

ският президент Владимир Путин 
се споразумяха САЩ и Русия да 

проведат консултации за цените на пе-
трола. Обсъжданията ще се водят от ви-
сокопоставени представители на двете 
страни в енергийния сектор. Тръмп оп-
редели войната за цените на петрола 
между Русия и Саудитска Арабия като „безумна“. Споразумението между Тръмп 
и Путин бележи обрат в световната петролна дипломация след провала на дого-
вореностите между Русия и ОПЕК, който доведе до ценова война между Москва 
и Рияд.

Тръмп: Няма да плащаме 
за охрана на Хари и Меган

САЩ няма да плащат за охраната на 
британския принц Хари и съпру-
гата му Меган, които според съ-

общения в медиите са напуснали Кана-
да и са се установили в Лос Анджелис. 
Това обяви президентът Тръмп в Туитър. 
„Сега, след като са напуснали Канада и 
са заминали за САЩ, САЩ няма да пла-
щат за тяхната охрана. Те трябва да пла-

щат!“, обяви той. Според Ройтерс няма индикации принц Хари или британското 
правителство да са искали от американското да покрие разходите за охрана на 
двойката.

Пхенян плаши да прекрати 
диалога със САЩ
Северна Корея заплаши да прекра-

ти диалога със САЩ. „Слушане-
то на смехотворната реторика на 

Майк Помпейо ни отказа от всякаква на-
дежда за диалог. Ще проправим собст-
вения си път“, каза неназован предста-
вител на севернокорейския преговорен 
екип за агенция КЦТА. Миналата седми-
ца държавният секретар на САЩ Майк Помпейо призова членовете на междуна-
родната общност да запазят решимостта си да оказват дипломатически и иконо-
мически натиск на притежаващата ядрено оръжие КНДР.

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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П
андемията с короновиру-
са накара властите по све-
та да пратят над 300 мили-
она деца вкъщи, за да не се 
събират на големи групи и 

да не се заразят в учебните заведения. 
Само в Щатите над 55 милиона учени-
ци си стоят по домовете, включително 
и хиляди българчета. Като цяло бъл-
гарските училища в САЩ и Канада се 
справиха блестящо с тежките послед-
ствия от затварянето на учебните за-
ведения. Единствената им алтернатива 
беше онлайн обучението. Всички тряб-
ваше да превключат на тази „нова въл-
на“ за дни.

В „Малко българско училище“ в Чика-
го, където живеят най-много българи, 
всички класове от 4 години до 12 клас 
са обхванати в дистанционното обуче-
ние и 90% от учителския колектив е ус-
пял да се включи. Родителите на най-
малките под четиригодишна възраст 
получават подходящи

филмчета и други 
материали

обясни директорката Живка Петрова. 
Много се радваме, че едно от учили-
щата извън Чикаго ни се довери да им 
помогнем с разработването на дистан-
ционно обучение при тях“, разкри тя.

„Още като отворихме училището, се 
свързахме с Гугъл и попълнихме мол-
ба за достъп до облачната платфор-
ма G Suite for Education“, казва Георги 
Петров, член на борда на директори-
те. „Дадоха ни достъп и я ползвахме за 
споделяне на документи. Платформа-
та обаче има функции за дистанцион-
но обучение, които можем да ползваме 
сега, което ни улеснява“, разяснява той.

Друга голяма помощ за школото е 
дошла от транспортната компания 
EuroТrans Express, която е дарила 50 
таблета. Дарението е било направено 
преди няколко месеца и сега ръковод-
ството на училището ще раздаде табле-
тите на семейства, които имат недостиг 
на техника за децата. „Радвам се, че ще 
помогнем на децата в тези трудни мо-
менти“, казва Даниел Атанасов, соб-
ственик на компанията. „Децата трябва 
да знаят откъде идват. Винаги съм бил 
зад каузата на българските училища“, 
сподели той.

Втора седмица онлайн се учат и в 
училище „Слънчогледи“ в чикагското 
предградие Глен Елън. „Събрахме се да 
обсъдим ситуацията още преди да обя-
вят карантината в Илинойс. Ние имаме

много добре 
разработен сайт

от много време. Там всеки ученик си 
има собствен акаунт, където може да 
проверява какви задачи и материали 
е задал учителят за седмицата, и си ра-
боти по тях извън клас“, разказва ди-
ректорката Милена Николова. „Върви 
много добре. И децата са много актив-
ни, и родителите също. Часовете са пак 
в събота, но с малко повече гъвкавост 
за началния час. Основно със Zoom се 
виждаме с децата, но някои учители 
ползват и Skype“, каза Николова.

„При нас последният учебен ден 
беше на 15 март“, обяснява Дима Мар-
кова, директор на училище „Христо Бо-
тев“ в Ню Йорк. „Кметът издаде заповед 
за затваряне на държавните училища. 
Тъй като сме наематели в такава сгра-
да, нямахме разрешение да я ползва-
ме. Използвахме следващите работ-
ни дни да намерим най-подходящата 
онлайн платформа и първите ни дис-
танционни занимания бяха на 22 март. 
Включихме класовете 2-ри и 3-ти, и 
7-ми и 9-ти. Направихме ги в неделя. 
Сега нещата вървят по-гладко“, казва 
още Маркова.

Един от по-малките ученици в учили-
ще „Христо Ботев“ дори се е включил в 
първия чат с lunch box (чанта с обяд) 
до себе си. „Правим и индивидуални 
уроци. Театралната дейност също вър-
ви. Колежката по танци

работи с децата 
чрез размяна на видеа

отбелязва Маркова.
В дистанционното обучение на Бъл-

гарско съботно-неделно училище „Ро-
долюбче“ в Торонто се включиха с го-
лям ентусиазъм всичките възпитаници 
на училището от I до XII клас, както и 
децата от подготвителните предучи-
лищни групи, за които е много важно 
да не пропускат от учебния материал. 
„За тези ученици учителският екип на-
прави преструктуриране на разпре-
деленията с оглед да се вземе всяка 
предвидена в учебния план тема, като 
се следи за пълното усвояване на зна-
нията“, казва директорката Мая Васи-

лиева. „За децата от подготвителните 
групи подготвяме занятия, с които це-
лим да се продължи работата върху 
развиване на способностите за слуша-
не с разбиране и разказване на чуто-
то“, казва още директорката.

Това са само няколко примера за 

чудесната работа, която училищата 
ни вършат. Очевидно е желанието на 
всички да се справят с този труден пе-
риод и да се върнат в клас, колкото е 
възможно по-бързо. BG VOICE пожела-
ва на всички училища в САЩ и Канада 
успешна работа.

XУчители, ученици и родители се справиха с онлайн обучението заради коронавируса

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Във време на пандемия: BG училищата 
в САЩ и Канада - пример за висок дух

Ученик в Малко българско училищеВиолета Петрова от Училище „Джон Атанасов“ в Чикаго

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Преди седмица IRS обяви, че ра-
ботодателите на малки и средни 
бизнеси могат да се възползват 

от два нови данъчни кредита. Единият 
кредит е с цел възстановяване на раз-

ходите за предоставяне на отпуск на 
служители на малки и средни фирми, 
напуснали работа поради заболяване 
с COVID-19. Това облекчение за служи-
телите на малките и средни предприя-
тия се предоставя съгласно Families First 
Coronavirus Response Act, подписан от 
президента Тръмп.

Актът предоставя възможност на голя-
ма част от американските фирми да оси-
гурят платен отпуск както за здравните 
нужди на своите служителите, така и за 
нуждите на членовете на семействата им. 
Казано с други думи, работниците няма 
да бъдат принудени да избират между 
своите заплати и мерките за обществено 
здраве, необходими за борба с вируса. 
Работодателите ще получават

пълно възстановяване 
на разходите

за отпускане на платения отпуск съглас-
но закона.

Предприятията, които се класифицират 
за кредита, са фирми с по-малко от 
500 заети лица. Cлужители-
те на фирми, отговаря-
щи на изискванията, 
могат да получат до 
две седмици пла-
тен отпуск по бо-
лест, когато служи-
телят не може да 
работи, тъй като 
е под карантина, 
има симптоми на 
COVID-19 или не е в 
състояние да работи 
поради необходимост 
да се грижи за болен член 
от семейството.

За да се възползват незабавно 
от кредита за платен отпуск, фирмите мо-
гат да използват данъците върху запла-
тите, които така или иначе се дължат към 
IRS. Например, ако работодателят, отгова-
рящ на изискванията, плати 5000 долара 

за отпуск по болест, но дължи 8000 дола-
ра данъци върху заплатите, удържани от 
всички негови служители, работодателят 
може да използва тези 5000 долара от 
дължимите 8000 долара и да извърши за-
плащанията за отпуск по болест. Съгласно 
закона работодателят ще бъде задължен 
да депозира останалите 3000 долара на 
следващата си редовна дата за депозит.

Ако тези суми не са достатъчни за по-
криване на разходите за платен отпуск, 
работодателите могат да потърсят

ускорено авансово 
плащане от IRS

чрез подаване на специален формуляр. 
Очаква се допълнителни подробнос-
ти за тази нова ускорена процедура да 
бъдат оповестени в следващите някол-
ко дни.

Служителите, които не са в състояние 
да работят поради карантина от корона-
вирус и работят във фирми, които отгова-
рят на изискванията на IRS, могат да по-

лучат кредит за отпуск пo болест 
до 511 долара на ден. От за-

платите обаче ще бъдат 
удържани федерални-

ят данък върху дохо-
дите, Social Security 
и Medicare.

Правителство-
то и данъчната 
служба работят 
усилено за макси-

мално облекчава-
не на финансовото 

състояние на дома-
кинствата и бизнесите. 

Взетите временни данъч-
ни мерки ще бъдат от голяма 

помощ на малките и средни пред-
приятия в краткосрочен план. Дали обаче 
ще има допълнителни финансови стиму-
ли, ако вирусната криза продължи за по-
дълъг период от време, предстои да раз-
берем.

XЧрез него работодателите могат да осигурят отпуск за здравните нужди на служителите си 

Вашите 
пари

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

Надя Ангелова се занимава профе-
сионално с данъчно планиране. Ако 
искате да научите повече по тема-
та или имате въпроси, свързани с да-
нъчното законодателство, можете 
да изпратите безплатно запитване 
на: nadia.angu@yahoo.com.

НАДЯ АНГЕЛОВА, CPA
nadia.angu@yahoo.com

COVID-19: Допълнителен данъчен 
кредит за малките и средни фирми

Снимкa: Pixabay

http://restaurantmehanata.com/
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ
lubo.mihailov@bg-voice.com

Б
ългарска технологична ком-
пания разработи смарт про-
дукти, които могат да унищо-
жат вируси и бактерии още във 
въздуха. Според екипа на „Aл-

тepкo Poбoтикc“ изобретенията имат по-
тенциал да подпомогнат и борбата срещу 
Covid-19.

Новите продукти Ѕhеllу РURЕ и Ѕhеllу 
АІR с пoмoщтa нa UV-С лъчи мoгaт 
дa yнищoжaт дo 95% oт бaктepии-
тe и виpycитe във въздyxa, твъpдят oт 
кoмпaниятa. „Aлтepкo Poбoтикc“ плa-
ниpa дa дapи пъpвитe 10 ycтpoйcтвa нa 
Haциoнaлния oпepaтивeн щaб за борба с 
коронавируса в България, зa дa бъдaт из-
пoлзвaни в бoлницитe.

Oт кoмпaниятa пoдчepтaвaт, чe ypeди-
тe ca бeзoпacни и нe изпoлзвaт xимикaли. 
„Ѕhеllу РURЕ e мoщeн и бeзoпaceн ypeд, 
кoйтo бъpзo и бeз yпoтpeбa нa xимикaли 
пpeчиcтвa въздyxa във вcякo пoмeщe-
ниe, кaтo yвpeждa ДHK-тo нa виpycи, бaк-
тepии и гъбички и нe им пoзвoлявa дa ce 
paзмнoжaвaт и пpичинявaт бoлecти“, pa-

зяcнявa Димитъp Димитpoв, изпълни-
тeлeн диpeктop.

Цeлтa e пpoизвoдcтвoтo нa Ѕhеllу АІR 
дa зaпoчнe дo двe ceдмици, a Ѕhеllу РURЕ 
дa бъдe дocтъпeн нa пaзapa пpeз мaй.

Ѕhеllу РURЕ e пoдxoдящ зa дoмaшнa и 
oфиc yпoтpeбa. Упpaвлявa ce пpeз мoби-
лeн тeлeфoн и изпoлзвa двe тexнoлoгии 
зa пoчиcтвaнe нa въздyxa: НЕРА филтъp 
зa чacтици пo-гoлeми oт 0,3 микpoнa и 
бaктepицидни

UV-С лъчи зa 
yнищoжaвaнe нa виpycи

и бaктepии.
„Bcички изcлeдвaния дo мoмeнтa 

пoкaзвaт, чe UV-С лъчитe ycпявaт eфeк-
тивнo дa yнищoжaт пoчти вcички виpycи 
и бaктepии, кaктo и Соvіd-19. Изпoлз-
вaнeтo нa тaкивa ycтpoйcтвa дoceгa ce 
cчитaшe зa oпacнo пopaди двe пpичини: 
UV-С лъчитe мoгaт дa пpeдизвикaт paк 
нa кoжaтa, a ycтpoйcтвaтa, кoитo ги из-
лъчвaт, cъздaвaт и oзoн, кoйтo в мaлки 
кoличecтвa пoмaгa зa дeзинфeкциятa, нo 
в пo-гoлeми e oтpoвeн.

Ѕhеllу РURЕ oбaчe e нaпълнo бeзoпaceн 
зa yпoтpeбa, успокояват от компанията. 

Уpeдът изпoлзвa LЕD тexнoлoгия, кaтo 
UV-С лъчитe ce cъздaвaт в cпeциaлeн 
зa цeлтa peaктop oт aлyминий, кoйтo нe 
дoпycкa тe дa дocтигнaт дo кoжaтa или 
oчитe нa чoвeк, и в cъщoтo вpeмe нe ce 
пpoизвeждa никaкъв oзoн.

Wі-Fі тexнoлoгиятa нa Ѕhеllу РURЕ пoз-
вoлявa ycтpoйcтвoтo дa ce yпpaвлявa 
диpeктнo oт мoбилния тeлeфoн нa пoтpe-
битeля (пpeз пpилoжeниeтo Ѕhеllу Сlоud), 
кaктo и нa нeгo дa ce пoлyчaвa инфopмa-
ция в peaлнo вpeмe зa тeмпepaтypaтa, 
влaжнocттa и зaмъpceнocттa нa въздyxa 

в пoмeщeниeтo. Пoтpeбитeлитe мoгaт 
cъщo пpeдвapитeлнo дa нacтpoйвaт гpa-
фици нa включвaнe и изключвaнe нa 
ypeдa.

Ѕhеllу АІR е пpoфecиoнaлнaтa вepcия 
нa Ѕhеllу РURЕ, кoятo paбoти нa cъщия 
пpинцип, нo мoщнocттa e двa пъти пo-
гoлямa. Уcтpoйcтвoтo e изpaбoтeнo oт 
98% aлyминий и мoжe дa бъдe мoнтиpaнo 
в гpaдcкия тpaнcпopт, cклaдoвe зa xpaни, 
oфиcи, бoлници, кaтo пpoдyктът пoзвoля-
вa лecнa мoдификaция cпopeд изиcквa-
ниятa нa paзличнитe пoмeщeния.

Български продукти ловят 
Covid-19 във въздуха
XShеllу РURЕ и Shеllу АIR могат да подпомогнат борбата срещу коронавируса

Снимкa: „Aлтepкo Poбoтикc“

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Б
ългарска медицинска разра-
ботка може да проследява за-
разени с коронавирус дистан-
ционно и да предупреждава 
кога е нужна лекарска намеса. 

Изобретението е на д-р Бойчо Бойчев от 
Казанлък и изгражда модел от стотици 
изследвания, които се правят в реално 
време. С помощта на разработената от 
него система преди евентуално влоша-
ване на пациентите лекари могат да ре-
агират. Уникалната българска разработ-
ка вече привлича интереса на световни 
медицински гиганти и правителства по 
света.

Кметът на София Йорданка Фандъкова 
обяви преди дни, че планира общински-
те болници в българската столица да бъ-
дат оборудвани с медицинското изобре-
тение. Общински съветници от Казанлък 
пък направиха дарение и осигуриха ус-
тройството в болницата в града.

Системата за реално проследяване 
първоначално е разработена за карди-
ологични наблюдения. На пациентите се 
поставя специално конструирано и па-
тентовано от д-р Бойчев устройство. Спа-
сило е хиляди човешки животи. Сега се 
използва за борба с COVID-19 и

следи редица показатели
„Артериално налягане, средно артери-

ално налягане, пулсово налягане, сату-
рация, това е насищане на кръвта с кис-
лород, респирация, това е динамика на 
дишане, честота на дишане на пациен-
та, температурата на тялото, положение-
то на тялото в пространството има мно-
го изведени показатели“, каза д-р Бойчо 
Бойчев пред NOVA.

Системата е конструирана за непре-
къснат дистанционен телемониторинг в 
реално време. Всичко се случва на прак-
тика пред нашите очи.

Към системата проявяват интерес све-
товни медицински гиганти, така също и 
правителства. 300 болни от коронавирус 

под карантина се проследяват в Румъния 
и дават възможност за бърза реакция на 
лекарите.

„Разстоянието няма значение, т.е. в коя 
държава е пациентът, за нас няма никак-
во значение. Може би 6 до 12 часа преди 
влошаване на състоянието, наблюдавай-
ки трендовете на основните физиоло-
гични показатели, можем да предвидим 
възможността за такова влошаване и да 
реагираме доста по-рано, отколкото ако 
изчакаме да се прояви самата клинична 
картина на заболяването“, каза още д-р 
Бойчо Бойчев.

При това наблюдение пациентите, кои-
то са с негативно развитие на заболява-
нето, се насочват за изследване и евенту-
ална хоспитализация.

Системата позволява

на всеки 5 секунди 
да се подават резултати

от измерванията на редица показатели. 
Над 4500 са параметрите, които се сле-
дят за денонощие. Вече се натрупват 
база данни за поведението на COVID-19 
върху пациентите. „Ние сме създали 
една сложна матрица, която мога да на-

река спокойно електронен геном на чо-
века и която сега тепърва ние я внедря-
ваме в нашата практика, което ще ни 
даде възможност да създаваме модели 
не само за COVID-19, но за много други 
заболявания“, заяви д-р Бойчо Бойчев.

Кметът на София Йорданка Фандъко-
ва поиска тази система да работи не само 
по време на кризи и се зарече да търси 
варианти това да стане. „Тази система не 
трябва да работи само по време на криза, 
а се разработва, за да могат общинските 
болници да имат по-високо ниво на ка-
чество на здравеопазване. Тя дава шанс 
на лекарите да ползват консултация на 
водещи специалисти“, каза кметът на Со-
фия.

Д-р Бойчев разработва системата Чек 
пойнт кардио дълги години с лекари, 
програмисти и математици. Той има бли-
зо 30-годишен опит в клиничната меди-
цина.

BG изобретение „преглежда“ заразени 
с коронавирус от разстояние

XРазработката вече привлича интереса на световни гиганти и правителства

Устройството 

Снимкa: OFFNews

д-р Бойчо Бойчев 

Снимкa: „За Казанлък“

Дистанционното проследяване 

Снимкa: OFFNews
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НАВИЛ ТУРКАЛ
Ройтерс

О
пасенията за глобална-
та продоволствена сигур-
ност се засилват в момент 
когато около една пета от 
населението на планетата 

вече е под блокада, за да се бори с раз-
растващата се коронавирусна панде-
мия, заразила над 470 000 души в 200 
страни и отнела живота на 21 000 души.

Паническо изкупуване на основни 
стоки за домакинството като тоалетна 
хартия и почистващи препарати настана 
почти във всяка страна, ударена от виру-
са, и празните рафтове в супермаркети-
те вече са нeщо обичайно.

Непредсказуемото пазаруване на по-
требителите е повод за безпокойство, че 
някои правителства могат да прибегнат 
до ограничаване на потока от основни 
хранителни продукти, за да гарантират 
достатъчни количества за собственото 
си население, когато веригите за достав-
ки са нарушени от пандемията.

„Хората започват да се тревожат“, от-
белязва Фин Зибел, агробизнес иконо-
мист в National Australia Bank.

„Ако водещи износители започнат да 
задържат зърното у дома,

купувачите истински 
ще се разтревожат

Това паникьосва и не е рационал-
но, тъй като по принцип светът е добре 
снабден с храна“, коментира той.

Виетнам, третият по големина изно-
сител на ориз, и Казахстан, който е де-
вети в света по износ на пшеница, вече 
предприеха действия по ограничава-
не на продажбите на тези суровини на 
фона на страховете за наличностите на 
вътрешния пазар.

Индия, глобалният лидер в износа на 
ориз, тъкмо навлезе в триседмична из-
олация, която прекъсна няколко логис-
тични канала.

Другаде по света: Съюзът на произво-
дителите на растителни масла в Русия 
призова да бъде ограничен експортът 
на слънчогледово семе, а добивът на па-
лмово масло забави темп в Малайзия - 
производител номер две.

От страната на вносителите Ирак обя-
ви, че се нуждае от 1 милион тона пше-
ница и 250 000 тона ориз, след като „кри-
зисен комитет“ препоръча попълване на 
стратегическия продоволствен резерв.

Заедно тези действия засилиха опа-
сенията сред земеделските търговци от 
ненужнo изкривяванe в предлагането на 
храни.

Недостиг няма
Комбинираното световно производ-

ство на ориз и пшеница - най-широко 
търгуваните хранителни култури - се оч-
аква да достигне рекордните 1,26 мили-
арда тона тази година според данни на 
министерството на земеделието на САЩ.

Такъв тонаж на продукцията би след-
вало лесно да превиши общото комби-
нирано потребление на тези култури и 
да доведе до нарастване на запасите в 
края на годината до рекордните 469,4 

милиона тона, сочи оценката на амери-
канското земеделско ведомство.

Само че тези прогнози допускат нор-
мални потоци на зърнените култури от 
мястото, на което се произвеждат, до 
мястото, където се консумират, както и 
обичайната наличност на заместители.

Цените на ориза вече се покачват за-
ради очакванията за допълнителен на-
тиск върху износа.

„Проблемът е в логистиката. Виетнам 
спря износа, Индия е в изолация, а Тай-
ланд би могъл да обяви подобни мерки“, 
коментира старши трейдър, работещ в 
Сингапур за една от водещите в света 
компании за търговия с ориз.

Референтните цени на ориза в Тай-
ланд скочиха до 492,5 долара за тон - 
най-високото равнище от август 2013 го-
дина. Пазарът прехвърли 1000 долара за 
тон при продоволствената криза от 2008 
година, когато експортните ограничения 
и паническото изкупуване дадоха тласък 
на цените.

„Малко вероятно е да видим повто-
рение на 2008-а“, твърди сингапурският 
търговец на ориз. „Едно на ръка, че све-
тът има достатъчно резерви, особено в 
Индия, където складовите наличности са 
огромни“, допълва той.

Предвижда се тази година глобални-
те оризови запаси за първи път да над-
хвърлят 180 милиона тона, което е с 28% 
над равнището от сезон 2015-2016.

Тези наличности обаче

не са разпределени 
равномерно

при над 153 милиона тона само в Китай 
и Индия.

Това означава големи купувачи на 
ориз като Филипините, които са топ вно-
сител, и други в Азия и Африка да бъдат 
уязвими, ако придвижването на реколта-
та се ограничи задълго.

„Нашите оризови запаси стигат за 65 
дни. Имаме достатъчно ориз за идните 
два месеца“, посочи филипинският дър-
жавен секретар за земеделието Уилям 
Дар.

С допълнителното предлагане, идва-
що от реколтата в сухия сезон, Филипи-
ните имат достатъчно ориз за следва-

щите четири месеца, 
уточни пред журна-
листи Дар.

Повечето купувачи 
на пшеница в Азия, 
начело с втория по 
големина в света 
вносител Индоне-
зия, имат подсигуре-
ни доставки до юни, 
твърдят търговците.

„Към момента не 
сме видели нито един 
вносител на пшеница 
да се втурва да оси-
гурява доставки за 
повече от обичайни-
те нужди“, констати-
ра трейдър, работещ 
в Сингапур за между-
народна търговска 
компания, която про-
дава черноморска и 
американска пшени-
ца в Азия.

Котировките на 
пшеничните фючърси на Чикагската сто-
кова борса скочиха с близо 10% този ме-
сец.

Свит износ, засилен внос:  
Задава ли се недостиг на храни?
XВеригите за доставки са нарушени от пандемията и може да се стигне до ограничаване

Снимкa: БТА

http://firstchicagoplumbing.com/
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C
ovid-19 поставя пред изпита-
ние сънародниците ни нався-
къде по света. Не е различна 
ситуацията и в Канада. Там оба-
че здравната система е доста 

по-различна от тази в САЩ, България и 
много други държави.

Засега в Канада няма обявена каранти-
на, но има обявено извънредно положе-
ние, споделя българинът Петър Петров, 
който живее в Торонто.

„Хората реално се насърчават да си сто-
ят вкъщи, да имат физическа дистанция 
от два метра, да не се събират повече от 
двама души, но парковете са разрешени, 
може да се разхождаш, единствените ма-
газини, които работят, са тези за стоки от 
първа необходимост - храна, гориво, бан-
ки“, споделя той пред БНТ.

Българите в Канада дават интересен де-
тайл и върху начина на лечение в страна-
та. „Ако се разболееш и искаш да отидеш 
на доктор, вече няма визити, всичко се 
прави онлайн“, споделя Павлина Петрова 
и добавя: „Правиш си среща по скайп или 
по телефона с доктора, а

рецептата директно 
отива в аптеката

За разлика от САЩ, в Канада здравео-
пазването е безплатно. Държавата промо-

тира и различни пакети, с които да подпо-
могне семействата.

„Детските градини
са затворени, 

правителството промотира, ако някои от 
родителите може да си вземе неплатен 
отпуск или е без работа, го субсидират и 
дават на всеки две седмици по 900 дола-
ра за гледане на дете“, споделят българи-
те. Те разказват и че шестте най-големи 
канадски банки са оповестили преди две 
седмици, че има възможност за отсрочка 
на ипотеките и на кредитите, но това важи 
предимно за ипотеките до шест месеца. 
И в Торонто, както и в Ню Йорк, не пра-
вят масово тестване на хората, а се про-
веряват за коронавирус само тези, които 
са в по-тежко състояние или пък тестът би 
променил тяхното лечение.

Covid-19: Как се справят 
българите в Канада?
XЗдравеопазването в страната е безплатно, 

а прегледите при лекаря – онлайн

Петър и Павлина Петрови от Торонто 

Кадър БНТ

Една група във Facebook за подпо-
магане на нуждаещите се във вре-
ме на корановирус в Торонто за 

часове се превърна в движение, което 
се разпространява в цяла Канада. 

За 72 часа бяха създадени над 35 гру-
пи за обслужване на местните общ-
ности в градове като Отава, Халифакс 
и община Анаполис в Нова Скотия, 
включващи над 30 000 участници. 

Така в Канада - страна, за чиито жите-
ли съществува медиен стереотип като 
„широко скроени”, помощта за други-
те се превръща в организирано дви-
жение, наречено „обгрижване”, разказ-
ва BBC.

Първата група е създадена от Мита 
Ханс с помощта на Валентина Харпър 
и други. 

„Обгрижването е голям проблем, каз-
ва тя. - Искахме да обърнем нещата и да 
накараме хората да се свързват на по-
зитивна вълна, да се свързват един с 
друг. То се разпространи като обратно-
то на паниката сред хората... Сега само 
групата в Торонто има над 9000 члено-
ве.

„Това ще ми даде 
шанс да се боря”

Постовете (в социалните мрежи) 
обикновено се делят на две главни 
теми - #iso и #o�er. #iso постовете са за 
хора ’’in search of’’ (търсещи) помощ, до-
като постовете #o�er (както думата под-
сказва) са за хора, предлагащи помощ.

Има и други теми, като дискусии, 

нови статии и информация 
кои магазини са отворени, но 
тези два хаштага са основна-
та част от постовете в групите.

Пол Виено, който се е при-
съединил към групата за об-
грижване в Халифакс, казва, 
че с помощта, която получил 
чрез това движение, сякаш 
„получих прегръдка”. „Аз 
имам увреждане от 29 години, 
плюс отслабена имунна систе-
ма. При нормални обстоятел-
ства редовно използвам де-
зинфекциращ диспенсър за 
ръце. Преди три дни започ-
нах да се безпокоя, че той ми 

свършва.”
Приятел на Пол попитал за диспен-

сър в групата за обгрижване в Хали-
факс и някой скоро му го донесъл.

„Това е нещо, което 
променя живота”

Има безброй примери за добра воля 
в различните групи във Facebook. Сред 
тях е самотна майка в Отава, която по-

лучила храна за бебето си. Група хора в 
Торонто предложили да приготвят хра-
на за онези, които не могат. А на остров 
Принс Едуард добри хора дали карти за 
безплатни покупки от местен храните-
лен магазин на жена, която била съкра-
тена от работа заради прекратяване на 
дейността на фирма поради коронави-
руса.

Тези групи не са само за хора, кои-
то могат да помагат, нито дори само 
за хора, които се нуждаят от помощ. Те 
просто дават възможност на хората да 
станат свидетели на жестове на добра 
воля в своите общности.

Запитана какво означава групата за 
нея, една от участничките в нея, Риа 
Раве Фей, казва:  „Това е убежище, в кое-
то възстанових вярата си в човечност-
та”.

А Валентина каза пред ВВС: „Мисля, 
че има нещо канадско в това, защото 
ние по население сме малка страна и 
е налице стремеж да се грижим един 
за друг. Това е уникално, макар да има 
някои „гнили ябълки”, които изкупуват 
всичката тоалетна хартия.” 

#iso и #offer: Канадците заедно срещу коронавируса

Мита Ханс и Валентина Харпър
Снимкa: Toronto Life

https://cabinetleader.com/
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XПощенските служители нямат право да напускат работа, но и те заболяват от COVID-19

Във време на пандемия: Америка 
ще я има, докато има поща

Думите „Нито сняг, нито дъжд, 
нито жега, нито мракът на но-
щта ще попречат на тези поща-
джии за бързото обикаляне на 
назначените им райони“ са не-

гласното мото на американските пощи. 
Те са изписани на пощенската служба 
„Джеймс Фарли“ в Ню Йорк, която е из-
вестна с това, че в миналото е работила 
24 часа, 7 дни в седмицата.

Пощата в Америка е символ на държа-
вата и докато има кой да разнася писма 
и колети, държавата показва, че не е аб-
дикирала от задълженията си към граж-
даните. Нещо повече, още преди подпис-
ването на Декларацията за независимост 
основната функция на пощата е дефини-
рана като задължение за предоставяне 
на пощенски услуги, които да „обединя-
ват нацията“.

Пощенската служба на САЩ е изпра-
тила повече от 13 милиарда писма и ко-
лети през последния коледен сезон. Но 
сега, когато раздаването на подаръци е 
отминало, агенцията, която попада под 
юрисдикцията на президента Тръмп, е 
изправена пред друг проблем: да закре-
пи бюджета си, тъй като тя се самоиздър-
жа, а

приходите 
непрекъснато намаляват

И въпреки това пощенската служба ус-
пява да доставя писма, картички и ре-
кламни материали до всичките 155 ми-
лиона адреса, в това число и пощенските 
кутии в офисите й.

През 1775 г. Бенджамин Франклин ста-

ва първият ръководител на пощата и я 
използва за поддържане на комуника-
цията между малка група революцио-
нери, които скоро след това повеждат 
печеливша война срещу най-голямата 
империя в света.

През 1792 г. Джордж Вашингтон и 
Джеймс Мадисън създават закон, което 
позволява на вестникарските компании 
да изпращат продуктите си по пощата на 
много ниски цени. Те също така приемат 
текст за защита на неприкосновеността 
на личната кореспонденция. Този акт слу-
жи като потвърждение на правата на жи-
телите на Америка за свобода на инфор-
мацията и нейната поверителност.

В хода на развитие на пощата хората 
изпращали всякакви пратки, защото сис-
темата била много надеждна - независи-
мо дали се използвали коне или влакове. 
Известни са и няколко случаи, в които по-
щальони пренасяли деца.

Един от най-известните е на Мей Пи-

ърсторф. Родителите й я изпратили до 
къщата на баба и дядо й на 73 мили. На-
правили го през февруари 1914 г. Пощен-
ският работник, който я откарва с влака 
(Railway Mail), е бил роднина. Семейство, 
което живеело в щата Айдахо, платило 53 
цента за марките. Те били поставени на 
палтото на почти шестгодишната им дъ-
щеря. През 1923 г. става 

задължително всяко 
домакинство да има 
пощенска кутия 

или поне слот за писма.
За да направят нещата по-удобни за 

хората, през 1850 г. пощите започват да 
инсталират големи пощенски кутии за 
събиране на писмата на ключови места 
в града, така че хората не е трябвало да 
отиват в пощенската станция. Отначало 
кутиите били инсталирани на уличните 
лампи, но по-късно са заменени от сво-
бодно стоящи пощенски кутии (1894 г.).

Пощенските служители

нямат право 
да изоставят работата си

тъй като са федерални служители. Всич-
ки федерални работници от своя страна 
спазват федерален закон за точно и пълно 
спазване на задълженията. Досега пощен-
ската служба е имала само незначителни 
експлоатационни затруднения в работата 
в резултат на пандемията. Поради повсе-
местното анулиране и ограниченията по-
летите на авиокомпаниите пощата вре-
менно спря на гаранцията на бързи писма 
за Китай, Хонконг и части от Европа.

За съжаление и в пощите има болни 
от коронавирус служители. Един поща-
льон e починал в Бронкс, Ню Йорк. Но за-
сега пощите продължават да изпълняват 
функцията си на обединител на нацията 
и да ни вдъхват надежда, че утре ще има 
поща, а с това и надежда да се справим с 
пандемията.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Снимкa: Pixabay

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Мерките срещу Covid-19  
в Канада дават резултат
Канадският премиер Джъстин Трю-

до смята, че въведените в страна-
та мерки за борба с коронавируса 

дават положителен резултат. Той обаче 
допълни, че канадците трябва да про-
дължат да правят всичко необходимо, 
за да предотвратят разпространението 
на коронавируса. Трюдо поясни, че ста-
ва дума за максимална самоизолация и 
за съблюдаване на мерките на така нареченото социално дистанциране, когато 
се налага излизане навън. В Канада има над 5000 случая на зараза и над 50 смърт-
ни случая, причинени от пандемията.

Канадската банка понижи 
водещата си лихва

Канадската централна банка пони-
жи водещата си лихва с 50 базисни 
пункта до 0,25 на сто в опит да укре-

пи финансовата система и икономиката 
по време на пандемията от коронавирус. 
Bank of Canada започна и нова програма 
за изкупуване на търговски ценни книжа, 
за да облекчи напрежението на пазара за 
краткосрочно финансиране. Тя обяви, че 

ще придобива ценни книжа на канадското правителство на вторичния пазар, за-
почвайки с 5 млрд. канадски долара седмично.

Полетите от и за Монреал 
намаляха с 53 процента
Летищата в Монреал бележат спад 

на въздушния трафик. Аеропор-
тът Монреал-Трюдо съобщи за 

53% по-малко полети от 18 март, кога-
то правителството затвори границите 
заради пандемията от коронавирус. Ле-
тище Монреал очаква още по-сериозен 
спад в полетите в рамките на 67 процен-
та през април. В понеделник Air Canada съобщи, че ще намали капацитета си с 
около 90%. Въздушната компания ще трябва да съкрати и повечето от 16 000 слу-
жители през април и през май.

Разследват смъртта на 
2-годишно дете в Квебек

Комисията за правата на личността 
и на младите в Канада започна раз-
следване на смъртта на двегодиш-

но дете в град Жолиет, Квебек. Детето е 
починало миналата седмица, докато е 
било под защитата на Дирекцията за за-
щита на младите. Разследването има за 
цел да установи дали Дирекцията има 
отговорност по случая. Детето е почина-

ло внезапно от респираторен дистрес. Дирекцията е била запозната със състоя-
нието на семейството с четири деца, имащи инфекции по кожата и главата, но е 
класифицирала случая като неспешен.

Канадец загина при медицинска 
евакуация от Манила
Санитарен самолет Westwind се 

разби при излитане от летището 
на столицата на Филипините – Ма-

нила. Полетът е бил за Токио. На борда 
е имало осем души, от които четирима 
членове на екипажа, лекар, медицинска 
сестра, пациент и негов роднина. Всич-
ки са загинали. Болният е бил канадец, 
а роднината му – американец, уточняват 
местни медии. Според агенциите самолетът е бил собственост на Lion Air, поле-
тът е бил съгласуван и нает от филипинското министерство на здравеопазването.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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В 
условията на изолация в един 
момент ще се наложи да оти-
дете до магазина или да поръ-
чате храна отвън. Като цяло 
експертите съветват, че е по-

добре да поръчате нужните продукти 
отвън, като дори помолите доставчикът 
да ги остави пред вратата. Може дори да 
поставите малка хладилна количка за 
целта, където бързоразвалящите се сто-
ки ще се запазят поне няколко часа. Взе-
мете ги от там, когато доставчикът си е 
тръгнал. Не забравяйте да измиете ръ-
цете си със сапун и вода, когато внесете 
торбите вътре.

Ако трябва да отидете до магазина, 
може да си сложите маска и ръкавици, 
ако имате такива. Не забравяйте обаче, 
че агенцията по храните и лекарствата 
(FDA) не препоръчва да носите маска и 
ръкавици, ако нямате симптоми на ко-
ронавирус или ако не сте болни. Ако все 
пак решите да носите такива предпаз-
ни средства, сложете маската така, че 
да покрива лицето и носа, а ръкавици-
те така, че да покриват и китките. Внима-
вайте да свалите маската и ръкавиците,

без да докосвате 
повърхността отвън

Най-важното е да спазвате дистанция 
в обекта и да не се доближавате до хора-
та на по-малко от препоръчваното раз-
стояние от 2 метра. Ако трябва да си взе-
мете лекарствата от аптеката, помислете 

дали не можете да поръчате медика-
ментите за доставка до дома. Опитай-
те да ходите до магазина в часовете, 
в които няма голям наплив от пазару-
ващи. Ако сте в рисковата категория на 
хора над 65 години, потърсете кои мага-
зини имат специални часове само за тях.

Засега от FDA не препоръчват миене-
то на пакетираната храна, но ако това 
ще ви даде допълнително спокойствие, 
можете внимателно да измиете опаков-
ките с помощта на кърпа, навлажнена 
със сапунена вода, след което отново 
да избършете с влажна кърпа, напръс-
кана само с вода, и накрая да подсуши-
те с чиста кърпа. За почистване на плота 
използвайте препарат или сапун и вода.

По примера на много страни, включи-
телно и Италия, може да определите

един човек 
от семейството

който да пазарува от магазина. Желател-
но е да не взимате децата със себе си. 
Макар че като цяло лекарите казаха, че 
децата не са толкова застрашени от за-
разяване с коронавирус, все пак е до-
бре да не ги излагате на риск. След като 
напазарувате, не забравяйте да използ-
вате дезинфектант за ръце още щом на-
товарите покупките в колата. Когато се 
приберете вкъщи, измийте ръцете със 
сапун и вода.

Ето 5 съвета за пазаруване в магазина 
или онлайн, които могат да ви помогнат 
да избегнете заразяване с коронавирус.

В магазина

спазвайте дистанция 
с пазаруващите

Д-р Лорън Зауер, асистент по спешна 
медицина във факултета по медицина 
на университета „Джон Хопкинс“, казва, 
че основната ви грижа при пазаруване-
то трябва да е рискът от заразяване с ви-
руса от други хора, а не от храна или по-
върхности в магазина. Въпреки че има 
вероятност вирусът да бъде предаден 

чрез докосване на повърхности, „най-
вероятно е да получите това от друг чо-
век“, обяснява тя.

Зауер предлага пазаруване в магази-
ни, които вече налагат социално дистан-
циране, като например изискване от хо-
рата да стоят на разстояние шест фута (2 
метра) един от друг или да позволяват 
влизане само на определен брой клиен-
ти наведнъж.

Избършете количката
Ако си носите дезинфектиращи кър-

пички или ако има такива в магазина, 
почистете дръжката на количката или 
кошницата. Това са повърхности, докос-
вани от много хора, и ако някой болен 
ги е докосвал скоро, рискувате да пре-
несете вируса върху себе си, особено 
ако пипнете лицето или очите си със за-
мърсени ръце.

Отваряйте вратите на 
хладилниците с кърпа или 
с ръкава на дрехата си

Дръжките на хладилниците и фризе-
рите в магазините също са повърхности, 
докосвани често от много хора. В иде-
алния случай, ще се предпазите от бак-
териите по тях, ако имате ръкавици. Но 
ако нямате такива, може да използвате 
кърпа или ръкава на дрехата си.

Когато сте готови, изберете каса за 
самообслужване, за да избегнете каси-
ерите и другите купувачи. Спазвайте 

дистанция и по възможност платете с 
кредитна карта, така че да не трябва да 
взимате ресто.

Пазарувайте със списък 
на хартия, не на телефона

Д-р Лорън Зауер съветва, че е по-до-
бре да запишете списъка с нужните по-
купки на лист хартия. Когато излезете от 
магазина, можете да го изхвърлите. Но 
ако списъкът ви е на телефона, вие не-
минуемо ще го докосвате многократно и 
ако по ръцете ви са попаднали частици 
от коронавируса, те ще останат по теле-
фона ви и така ще ги пренесете вкъщи, 
с което увеличавате риска от заразява-
не. Избягвайте да докосвате личните си 
вещи, докато търсите стоките, които ви 
трябват.

Онлайн с доставка за дома

Плащайте бакшиша онлайн
„Не забравяйте да дадете щедър бак-

шиш на доставчика си“, казва д-р Джей-
ми Майер, доцент по медицина във уни-
верситета в Йейл‚ защото те рискуват 
живота си заради вас. В идеалния слу-
чай, платете сметката и бакшиша по 
електронен път, за да не се налага да 
обменяте пари в брой или да подавате 
кредитната си карта“, допълва той.

Майер подчерта важността за изми-
ване на ръцете със сапун и вода за най-
малко 20 секунди, след като сте прибра-
ли хранителните стоки.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

5 съвета за безопасно 
пазаруване в условията 
на пандемия
XМаски, ръкавици и дистанция. 

Какво още съветват експертите?

Снимки: Pixabay
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С
амо на 130 км от Китай Тай-
ван даде урок на света как 
една държава може да дейст-
ва успешно срещу коронави-
руса. Там първият случай на 

заразен беше регистриран 10 дни пре-
ди Италия, а днес в страната има само 
153-ма с COVID-19 и едва две жертви. 
За сравнение в Италия заразените са 53 
578, а жертвите 4825.

Каква е причината за това? Едва ли 
е късмет, а цяла система от множе-
ство мерки, в основата на които стои 
един човек – вицепрезидентът Чен Чи-
ен-Джен. Освен че заема високия пост, 
той е и учен. И то не какъв да е, а епи-
демиолог, специализирал в прослову-
тия университет „Джон Хопкинс“ в САЩ, 
същият, който следи непрекъснато за-
разените в световен мащаб и чиито дан-
ни днес цитира всяка медия на планета-
та.

Преди да стане вицепремиер, Чен Чи-
ен-Джен първо е избран за министър на 
здравеопазването. И то в момент, в кой-
то

в Тайван върлува 
друга епидемия

от САРС, друг коронавирус, не по-мал-
ко смъртоносен - от 8098 случая има 
774 починали, а Тайван е трети в ста-
тистиката със 73 жертви. Джен веднага 
започва да прилага строга дисциплина 
– принуждава всеки заразен да се са-
моизолира и започва масови провер-
ки за треска и висока температура. Оне-
зи, които проявяват симптомите, също 
изолира. И така епидемията в Тайван е 
овладяна.

Но Джен не прави само това. Веднага 
след края й той започва дълбока рефор-
ма в здравеопазването, като създава на-
ционална система за заразни инфекци-
озни заболявания и променя изцяло 
системата на здравното осигуряване. И 
така страната посреща COVID-19.

Заради въведената система на обмен 
на данни с Китай, Тайван се вслушва в 
тревожните сигнали, идващи от съседи-

те. И започва да проверява всички път-
ници, идващи от Ухан, а те са в 12 полета 
всяка седмица.

В първите пет седмици новият цен-
тър под ръководството на Джен изда-
ва 124 заповеди – от предупреждения 
и забрани за пътувания, до намиране на 
средства за купуване на 4 милиона мас-
ки дневно. Също така интегрира систе-
мата за национално здраво осигурява-
не с базата данни на митниците и тази 
с миграционните процеси. Така все-
ки един жител на Тайван може да бъде 
проследен и пратен в изолация, ако 
трябва. Тези, които идват

от рискови зони, 
пък получават sms

с който минават по-бързо граничните 
проверки, за да могат по-бързо да се са-
моизолират.

В средата на януари страната прати 
екип от специалисти в Ухан. „Не ни пока-
заха това, което не искаха да видим. Но 
нашите експерти видяха, че ситуацията 
не е оптимистична“, заяви Колас Ютака, 
представител на правителството, пред 
NBC, цитиран от CROSS. На 26 януари 
Тайван стана първата страна, забрани-

ла полетите от Ухан. По същото време 
бе забранен износът на маски. И въве-
дена максимална цена от 31 стотинки 
на маска. До края на февруари прави-
телството бе раздало 6.5 млн. маски на 
училищата и занималните. Плюс 84 000 
литра дезинфекциращ гел за ръце и 25 
000 дистанционни термометъра.

През цялото това време се правеха 
тестове. И то не само по веднъж. Хората, 
били в рискови зони, се тестваха отно-
во след седмица. И после пак. А кой ги 
плаща? Държавата. „Тестът е безплатен 
за пациента. Ако трябва да се изолира-
те, ние плащаме всичко – храната, прес-
тоят, медицинската грижа. Тоест, никой 
няма да избегне да отиде на лекар, за-
щото го е страх, че няма да може да си 
плати. И се постарахме това послание 
да стигне до всички. Когато информаци-
ята е прозрачна, когато хората са наяс-
но, тях не ги е страх“, добавя Ютака.

Сега е ред на бумеранга. В страната 
няма нови инфекции, предадени от чо-
век на човек. Но заради ограниченията 
в останалия свят се прибират заразени 
хора. В събота техният брой бе 18.

Всички са под 
14-дневна карантина

Както всъщност и всеки друг човек, 
който влиза в Тайван.

Ясно е, че моделът на Тайван труд-
но би могъл да се случи извън страни-
те от Далечния изток. Дори извън Тай-
ван, където социалната отговорност и 
чувството за общност заради сянката на 
враждебния съсед-гигант са на съвсем 
различно ниво. Но пък от друга страна 
– имаш вицепрезидент за учен, а прези-
дентът Цай Ингвен е завършила в Лон-
дон. А и хората имат доверие на прави-
телството – те знаят, че извънредните 
мерки, прилагани през 2003-а, 2009-а 
(епидемията от свински грип) и сега, ще 
свършат, щом свърши заплахата. Дока-
зателството – Тайван е напълно отворен 
към проблема. Всеки ден с много под-
робни брифинги. С данни и числа. И с 
прости послания към хората.

В Тайван: 153-ма с COVID-19  
и само две жертви. Ето как
XКак един човек помогна на страната, която е на 130 км от Китай, срещу заразата

Тайван, 30 март 2020 г. 

Чен Чиен-Джен 

Снимкa: Уикипедия

Снимкa: БТА
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От седмици вече изглежда, че е настъ-
пила вечерта. Огромен мрак се е спуснал 
над нашите площади, улици и градове; 
превзе живота ни, запълвайки всичко с 
една заглушаваща тишина, с една мрачна 
празнота, която парализира всяко нещо 
при неговото преминаване: усеща се във 
въздуха, усеща се в жестовете, казват го 
погледите. Озовахме се уплашени и из-
губени. Както учениците от Евангелието, 
бяхме изненадани от една неочаквана и 
яростна буря. Осъзнахме, че сме в една и 
съща лодка, всички уязвими и дезориен-
тирани, но същевременно толкова важни 
и необходими, всички призовани да гре-
бем заедно, всички нуждаещи се от вза-
имна утеха...

Бурята разобличава нашата уязвимост 
и показва онези фалшиви и повърхност-
ни сигурности, с които сме си изградили 
нашите програми, проекти, нашите на-
вици и приоритети. Показва ни как сме 
приспали и изоставили онова, което под-
хранва, подкрепя и дава сила на нашия 
живот и на нашата общност...

С бурята падна гримът на онези стере-
отипи, с които маскирахме нашето „его“, 
винаги обезпокоени за нашия имидж; и 
се разкри, отново, онази благословена 
обща принадлежност, от която не можем 
да се откъснем: принадлежността като 
братя.

„Защо се страхувате? Нима нямате още 
вяра?“. Господи, твоето Слово тази вечер 
ни докосва дълбоко и засяга всички ни. 
В този свят, който Ти обичаш повече от 
нас, се бяхме запътили с голяма скорост, 
чувствайки се силни и способни на всич-
ко. Алчни за печалбата, бяхме погълна-
ти от нещата и зашеметени от бързина-
та. Не се спряхме пред твоите призиви, 
не се осъзнахме пред планетарните вой-
ни и несправедливости, не чухме вика на 
бедните, на нашата тежко болна планета. 
Продължихме необезпокоени, мислейки 
си, че ще останем винаги здрави в един 
болен свят. Сега, докато сме в бурното 
море, те умоляваме: „Събуди се, Господи“!

Господи, ти ни отправяш един апел, 
един апел на вярата. Който не е толкова 
да вярваме, че Ти съществуваш, а да дой-
дем при Теб и да Ти се доверим. В тези Ве-
лики пости отеква твоят спешен призив: 
„Обърнетe се“, „завърнете се при мен с 
цялото си сърце“. Призоваваш ни да се 
възползваме от това време на изпитание 
като време на избор.

Не е време за твоята преценка, а за 
нашата преценка: времето да изберем 
какво има значение и какво е преход-
но, да отделим онова, което е необходи-
мо, от онова, което не е. Това е времето 
да обърнем посоката на живота към Теб, 
Господи, и към другите. И да можем да 

вземем за пример многобройните дру-
гари по пътя, които в страха реагираха, 
давайки живота си. Това е действащата 
сила на Духа, излята и оформена в сме-
ли и щедри посвещения… Нашият жи-
вот е изтъкан и подкрепян от обикнове-
ни хора – по принцип забравени – които 
не са цитирани в заглавията на вестници 
или списанията, нито на големите шоупо-
диуми, но несъмнено днес пишат реша-
ващите събития на нашата история: ле-
кари, медицински работници, продавачи 
в супермаркетите, чистачите, гледачки, 
превозвачи, силите на реда, доброволци-
те, свещеници, богопосветените и много, 
много други, които разбраха, че никой не 
може да се спаси сам.

Пред страданието, с което се измерва 
истинското развитие на нашите народи, 
откриваме и изпитваме свещеническата 
молитва на Исус: „всички да бъдат едно 
само нещо“ (Йоан 17, 21).

Колко хора упражняват всеки ден тър-
пението и вдъхват надеждата, опитват се 
да не сеят паника, а споделена отговор-
ност. Колко бащи, майки, баби и дядовци, 
учители показват на нашите деца с мал-
ки и всекидневни жестове как да се спра-
вят и да преодолеят една криза, приспо-
собявайки навиците, вдигайки погледите 
и насърчаващи молитвата. Колко хора се 
молят, поднасят жертви и се застъпват за 
благото на всички. Молитвата и мълчали-
вото служение: това са нашите победо-
носни оръжия.

Началото на вярата е да се открием 
нуждаещи от спасение. Не сме самодос-
татъчни, сами потъваме: имаме нужда от 
Господ, както древните мореплаватели от 
звездите. Нека поканим Исус в лодките на 
нашия живот. Нека му представим наши-
те страхове, за да ги победи. И както уче-
ниците, ще изпитаме, че с Него на борда 
няма да потънем. Защото тази е силата на 
Бог: да превърне в добро всичко онова, 
което се случва, дори и лошите неща. Той 
носи мир в нашите бури, защо с Бог живо-
тът никога не умира.

Господ ни предизвиква и насред наша-
та буря ни приканва да разбудим и ак-
тивираме солидарността и надеждата, в 
тези часове, в които всичко изглежда по-
тъва...

Да прегърнем неговия кръст означава 
да намерим смелостта да приемем всич-
ки противоречия на нашето време, из-
оставяйки за момент нашия стремеж за 
всемогъщество и за притежание, за да 
направим място на креативността, която 
само Духа е способен породи...

Скъпи братя и сестри, от това място, 
което разказва за непоклатимата вяра, 
тази вечер бих искал да ви поверя всички 
на Господ чрез застъпничеството на Дева 
Мария... От тази колонада, която прегръ-
ща Рим и света, нека слезе над вас като 
утешителна прегръдка благословията Бо-
жия.

Господи, благослови света, дари здраве 
на телата и утеха на сърцата. Ти искаш от 
нас да не се страхуваме. Но нашата вяра 
е слаба, ние сме страхливи. Но Ти, Госпо-
ди, не ни оставяй на произвола на бурята. 
Кажи ни отново: „Не се страхувайте“ (Мт. 
28, 5). И ние, заедно с Петър, „ще ти възло-
жим всичките си грижи, защото знаем, че 
Ти се грижиш за нас“ (1Пт. 5,7).

ПАПА ФРАНЦИСК

Господи, не ни оставяй 
на произвола на бурята

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

„Професоре, я по-добре от твойто место, 
не сядай на мойто, че с тоя рейтинг ставаш 
рисков.“
Премиерът Бойко Борисов към председателя 

на Националния оперативен щаб за борба с 
коронавируса проф. Венцислав Мутафчийски, 

чийто рейтинг през последните дни 
изпревари този на политиците

„По-добре да има опашки от коли на КПП-
тата, отколкото кервани с военни камиони, 
изнасящи трупове.“

Председателят на Националния оперативен 
щаб Венцислав Мутафчийски на брифинг на 

щаба, попитан за забраната за придвижване 
из страната, която ще важи до 13 април

„Маргинал не е обидно, ако го изследвате 
етимологично. Маргинал по етимология са 
хората, които са се самоизключили и нямат 
връзка с държавата.“

Финансовият министър Владислав 
Горанов оправда думите си, че мерките на 

правителството срещу COVID-19 няма да са в 
помощ на социално изолирани маргинали

„До мача с Джошуа ще съм 
ракета, изтребител. Ще отида и 
ще го победя.“

Кубрат Пулев демонстрира 
самочувствие за мача за 

световната титла, чието 
провеждане в близките месеци е 

поставено под въпрос

„Защитавам се много. Ям много 
чесън, лук, пия гореща вода 
и вземам дълги вани с топла 
вода, за да се предпазя от този 
коронавирус.“

Футболната звезда Христо 
Стоичков споделя от Маями как се 

пази от Covid-19

https://www.facebook.com/touchstonelogistics/


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

1 - 7 април 2020 г.1 - 7 април 2020 г. 32 - 3332 - 33

Коронавирусът нанесе жесток 
удар на мощния клан „Моле“ 
на калабрийската мафия „ла 

ндрангета“. Силите за сигурност в 
пристанищния град Джоя Тауро са 
конфискували 537 кг чист кокаин, 
укрити в негов склад.

Дрогата, чиято пазарна стойност 
според антимафиоти е поне 100 
млн. евро, е била пазена от двай-
сет и пет годишния Роко Моле. Той 
е син на боса на клана Мимо Моле, 
който излежава доживотна при-
съда в строго охранявания затвор 
„Опера“ край Милано, но за сили-
те на реда продължава да ръково-
ди от там трафиците на престъпна-
та си структура.

А „заслугата“ за залавянето на 
огромната пратка чист кокаин е 
наистина на коронавируса и по-
точно на наложената заради него 
карантина, защото имащият чис-
то досие Роко Моле въобще не я 
спазвал. Напротив – синът на боса 
Мимо шетал непрекъснато с ко-
лата си и с пикап между масив-
ния семеен хангар склад и голя-

мото пристанище на Джоя Тауро, 
което според запознати било кон-
тролирано изцяло от клановете 
„Моле“ и „Пиромали“, пише „Мо-
нитор“. Активността на Роко и на 
няколко негови помощници в ус-
ловията на пълен блокаж се сто-
рила доста съмнителна на патру-
лиращите в района полицаи и те 
решили да направят рутинна про-
верка на хангара, където младият 
мафиот и аверите му се задържа-
ли най-много. Явно притеснени от 
„визитата“, Роко и неговите хора 
започнали да нервничат, поведе-
нието им се сторило съмнително 
на служителите на реда и техни-
ят началник заповядал щателен 
обиск на склада. И не след дълго 
полицаите попаднали на две голе-
ми пластмасови кофи за боклук, 
в които открили найлонови тор-
би със 150 кг чист кокаин, разфа-
сован в „тухли“ от по 1 кг. Както си 
му е редът, униформените решили 
да направят щателен оглед на це-
лия имот на фамилията Моле око-
ло хангара и в овощната градина 

с цитрусови дървета те попадна-
ли на необичайно разкопана за се-
зона земя. Няколко полицаи граб-
нали кирките и лопатите, като не 
след дълго трудът им бил възнаг-
раден – под прясно разкопаната 
земя те открили няколко пластма-
сови чувала с още 387 „тухли“ ко-
каин. Бърза проверка на „легал-

ната дейност“ на фирмата на Роко 
Моле показала, че тя изпраща поч-
ти всекидневно камиони с киви и 
мандарини в Милано – дестина-
цията, към която през следващи-
те дни според антимафиотите би 
трябвало да потегли кокаинът, от-
крит в хангара склад и сред овош-
ките на клана „Моле“.

Престъпност под карантина

Европол: Коронавирусът 
роди нов тип бандитизъм

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

К
ризата, породена от COVID-19, 
се отрази на икономиката, со-
циалния живот и всякакви 
ежедневни дейности. Над 40 
процента от населението на 

планетата беше поставено под каранти-
на. Едни от най-големите градове в Ща-
тите не са изключение. Милиони хора 
останаха затворени по домовете си, за 
да се спре разпространението на коро-
навируса. Това се отрази и на престъп-
ността в Америка. Дилърите на дрога 
няма на кого да я продават,

масовите стрелби 
напълно спряха

тъй като няма и струпване на хора на 
едно място.

Чикаго, Ню Йорк и Лос Анджелис ре-
гистрираха спад на престъпленията, 
особено след въвеждането на строгите 
мерки за социална дистанция и седене 
по домовете.

„Регистрирахме незабавен спад в по-
вечето категории престъпления“, обяс-
ни шефът на полицията в Ню Йорк Дер-
мот Ший. По думите му, спадът е от 25%, 
и то за тежките престъпления като напа-

дения и влизане с взлом.
Сексуалните престъпления пък са на-

малели наполовина.
Капитанът от полицията на Ню Йорк 

Джиф Риналдо каза: „Като няма търго-
вия, няма и престъпност. Бизнесът за-
твори и това веднага повлия“.

Лос Анджелис също отбелязва спад. В 
полицейските сводки вече се регистри-
рат близо 6 процента по-малко престъ-
пления.

Бъфало пък се похвалиха с по едва 
два ареста на ден. Преди пандемията те 
са били по 20.

Чикаго не остана по-назад. Полицията 
там е извършила едва 60 ареста за ден. 
Нормално в града се задържат по поне 
200 души на ден.

По думите на временния полицейски 
шеф Чарли Бек

„престъпленията са на 
историческо ниско ниво“

Американците очакваха бум на прес-
тъпността с разрастване на пандемията. 
Това доведе и до масово въоръжаване.

Продажбите на огнестрелно оръжие 
в Съединените щати нараснаха с 309%, 

а броят на онлайн поръчките на пушки 
и пистолети се е увеличил с 222%. Пред-
ставители от бранша определиха те-
кущите обеми продажби като напълно 
„безпрецедентни“. 

Експертите обясняват нарасналото 
търсене на огнестрелно оръжие с фа-
кта, че заради коронавируса и спазва-
нето на зададените от властите правила 
полицията е насочила целия си ресурс 
към опити за овладяване на епидемия-
та. Това е довело до рязко намаляване 
на операциите за противодействие на 
битовата престъпност.

Пандемията, причинена от ко-
ронавируса, променя не само 
ежедневието на хората във все 

повече държави, но и подхода на прес-
тъпниците. Европол предупреждава за 
нарастване на посегателства от съвсем 
нов тип.

Битовите кражби с взлом и продажба-
та на наркотици на открито и в заведе-
нията разбираемо стават невъзможни, 
след като карантината остави хората по 
домовете им, а улиците и заведенията 
опустяха при наложените нови мерки. 
Това не значи, че престъпниците са се 
отказали да търсят незаконни начини, 

за да правят пари, напомнят от Европол.
Полицейските статистики сочат ря-

зък скок на измамите в интернет. От 
Световната здравна организация съоб-
щават за нарастващ брой фалшиви съ-
общения, прикрити под тяхното лого и 
име. Една част от тях са молби за наби-
ране на средства, а при отварянето на 
други престъпниците получават достъп 
до електронните устройства и данните 
на потребителите. По-продължително-
то ползване на интернет от деца и мла-
дежи ги излага на по-висок риск от сек-
суални киберпрестъпления. Дефицитът 
на медицинско оборудване и средства 

за защита от заразата също привлича 
вниманието на криминалния контин-
гент.

Фалшиви маски и лекарства се пред-
лагат все повече - директно и онлайн. 
Германската и датската полиция напом-
нят на хората да не се доверяват на мни-
ми доброволци, които твърдят, че раз-
насят тестове за COVID-19 от врата на 
врата, и под прикритието на медицин-
ски маски извършват обири. Италиан-
ската полиция се опасява, че собстве-
ници на малък и среден бизнес ще се 
обърнат към структури на мафията, за 
да оцелеят в трудната ситуация.

Случаите на незаконно проник-
ване по домовете в Испания 
зачестиха в периода на панде-

мията от коронавирус. Престъпни-
ците обикалят преоблечени като 
медицински работници и настояват 
хората да им отварят жилищата си, 
съобщи главният комисар на нацио-
налната полиция Хосе Анхел Гонса-
лес, цитиран от БГНЕС.

През изминалата седмица са по-
дадени сигнали за множество по-
добни случаи. Най-често срещаната 
версия е била за лекар или санитар, 
който настоявал да влезе, уж за да 
направи тест за коронавирус. В дру-
ги случаи заподозрените са иска-
ли да им се отвори под претекст, че 
раздават маски и ръкавици.

Хосе Анхел Гонсалес призова съ-
народниците си да не отварят вра-
тите на непознати.

Към 30 март броят на заразените с 
коронавирус в Испания достигна 85 
200 души, което надхвърля броя за 
заразените в Китай. Жертвите вече 
са 7340, с което страната се нареди 
на второ място след Италия.

Ограничителните мерки в Ис-
пания бяха удължени до 11 април 
включително. Жителите на страната 
имат право да излизат от домовете 
си само при определени случаи – за 
пазаруване на храна, лекарства, за 
да отидат в болница, да помогнат на 
хора, които не могат да се справят 
самостоятелно, или за да отидат на 
работа. Правителството взе реше-
ние да прекрати всякакви дейности, 
които не са жизнено необходими.

Докато Италия скърби за хиляди 
мъртви от коронавирус, а оце-
лелите продължават да живеят в 

икономическа пустош, една част от об-
ществото изглежда печели доста – ор-
ганизираната престъпност.

„Италианската мафия може да пре-
върне заплахите във възможности“, за-
яви за АФП топ правителственият сле-
довател за борба с мафията Джузепе 
Говернале.

Над 10 000 души са загинали в Ита-
лия от подобната на грип болест, която 
принуди страната да затвори, а панде-
мията опустошава третата по големина 
икономика на еврозоната.

От историческата Коза Ностра в Си-
цилия, до огромната мощна Ндрангета 
в Калабрия и готовата на всичко Камо-
ра в Неапол, италианските мафии бяха 

„хванати в крачка“ (от вируса), но сега 
се организират“, заяви Говернале.

Отделът за икономическо разузна-
ване заяви в четвъртък, че очаква БВП 
на Италия да се свие с колосални се-
дем процента за годината. Според ита-
лианските експерти около 65 процента 
от италианския малък и среден бизнес 
са изложени на риск от фалит.

Това е музика за ушите на мафиотите 
в страната, които използват изнудване-
то и лихварството, за да „работят“ със 
закъсали предприятия.

„Просто погледнете портфолиото на 
мафиите, за да видите колко могат да 
спечелят от тази пандемия“, заяви пи-
шещият за борбата с мафията Робер-
то Савиано в интервю за всекидневник 
„Република“ тази седмица.

„Къде са инвестирали през послед-

ните няколко десетилетия? Многосер-
визни компании (столови, почистване, 
дезинфекция), рециклиране на отпа-
дъци, транспорт, погребални домове, 
разпределение на петрол и храна. Така 

ще спечелят пари.“
„Мафиите знаят какво имаш и какво 

ще ти трябва, те ти го дават и ще ти го 
дават, но според собствените си усло-
вия.“

Испания 
бележи ръст 
на измамите 
и кражбите

Погребения, лихварство и изнудване. 
Мафията в Италия печели от COVID-19

Трафикант изгоря с над 530 кг 
кокаин заради пандемията

XАрестите в Чикаго спаднали от 200 на 60 за ден

Снимка: Brett T. Roseman/USA TODAY
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 в цифри

работници от 
Източна Евро-
па търси Вели-
кобритания, за 
да бъдат събра-
ни плодовете и 
зеленчуците в 
страната. Бри-
тански фермери 
дори са готови 
да изпратят чар-
търни полети 
за работници от 
България и Ве-
ликобритания, 
които да прибе-
рат реколтата.

90 000 

ми
лиа

рда
 

по Рихтер разлюля Ку-
рилските острови 

миналата сряда. 
Мощното земе-
тресение стана 

повод за преду-
преждение за 
цунами и ева-

куация на част 
от жителите по 

високите мес-
та в региона. 

Трусът е бил с 
епицентър на дъл-
бочина 59 км и на 

около 1400 км от япон-
ския град Сапоро.

19 години
пътува писмо в бутилка от 

Германия до Ирландия. То е 
било пуснато на 5 април 2001 
година в морето, но послани-

ето в него трудно се чете за-
ради въздействието на вода-
та. „Поздрави от Германия до 

мореплавателя, който открие 
тази бутилка“, е четимата част, 

но краят й е неразбираем.

7,8 юли 2021 година е 
възможната нова 

дата за откриване-
то на летните олим-

пийски игри в То-
кио. Това написа „Ню 

Йорк таймс“ преди 
по-малко от седмица, 
след като провежда-
нето на олимпиадата 
бе отложено заради 

коронавируса. Токио 
ще обяви новата дата 

официално до три 
седмици.

23 

https://www.brookhavenmarket.com/
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И
спанската полиция залови 
двама българи, опитали се да 
внесат 4 тона хашиш от Се-
верна Африка в Европа. След 
като били забелязани от гра-

ничарите, те опитали да се спасят, като за-
палили яхтата с наркотиците и се пригот-
вили да се хвърлят в морето, но така и не 
успели да избегнат белезниците.

Екшънът се разиграл в Средиземно 
море, на около 80 мили южно от Балеар-
ските острови. Българите и малката лук-
созна яхта, с която се придвижвали, била 
забелязана от Националната полиция на 
Испания дълго преди операцията по за-
лавянето им. Сънародниците ни привле-
кли вниманието на униформените със 
странните траектории, забелязани чрез 
сателитно наблюдение. Бреговата охра-
на видяла, че плавателният съд извършва 
курс, който несъответства нито с посока-
та на вятъра, нито с традиционните марш-
рути в района. Веднага заподозрели, че 
предстои нелегален трафик или на миг-
ранти, или на дрога.

Яхтата се движела под флага на Нидер-
ландия и така спряла на няколко приста-
нища, за които властите са наясно, че слу-
жат за

бази за зареждане 
на наркотици

които впоследствие се вкарват в Евро-
па, пише „България днес“. В следенето се 
включват и агенти от останалите институ-
ции. През това време яхтата отново сме-
нила курса и се насочила на север към Ев-
ропа.

Граничарите изчакали лодката да из-
мине повече от половината разстояние 
между Алжир и Балеарските острови, да 
навлезе в испански териториални води 
и стартирали операцията, когато тя е на 

около 80 мили от Ибиса. Катер с висока 
скорост се приближил към яхтата и по-
дал сигнал за спиране. Вместо заповедта 
им да бъде изпълнена, униформените ви-

дели през биноклите, че от яхтата се вди-
га пушек, появяват се и пламъци. Видели 
и че двама мъже на палубата слагат спа-
сителни жилетки и се готвят да скачат във 

водата. Граничарите ускорили и за мину-
ти били в горящото корабче.

С пожарогасители и подръчни средства 
те успели да ограничат пламъците. Огъ-
нят вече бил унищожил част от вътреш-
ността на яхтата, но почти не бил засегнал 
товара, който преливал в трюма и каюта-
та - десетки пакети в кафява хартия, които 
при проверката се оказали с хашиш. Два-
мата мъже от екипажа били задържани, а 
преди това им били сложени задължител-
ни маски и ръкавици срещу коронавиру-
са.

Яхтата била конвоирана до пристани-
щето на Ибиса, където товарът бил разто-
варен. Оказало се, че хашишът тежи цели 
4 тона. Двамата задържани българи били 
изправени пред съда на острова.

Испанската полиция пусна в социална-
та мрежа Туитър видеоклип от акцията. 
На него се вижда пристигането на зало-
вената яхта на пристанището, дърпана от 
катер на бреговата охрана. Има и кадри от 
разтоварването на пакетите с хашиш, кои-
то се оказват толкова много, че

буквално покриват кея
Вижда се и единият от двамата зало-

вени българи, който е с маска, ръкавици 
и белезници и все още със спасителната 
жилетка, с която се готвел да скача във во-
дата. За часове видеото събра 20 000 гле-
дания.

По повод операцията испанската поли-
ция съобщи, че откакто е започнала пан-
демията от COVID-19, наркотрафикантите 
не само че не са забавили дейността си, 
но дори се наблюдава сериозно увели-
чение. Затова било засилено наблюдени-
ето на съмнителни превозни средства и 
именно така е станало възможно просле-
дяването и впоследствие задържането на 
яхтата с двамата българи.

XПри ареста освен белезници полицаите им сложили и маски и ръкавици

Край Ибиса: Спипаха българи 
с 4 тона хашиш в морето

При предишен подобен случай два-
ма българи бяха заловени на яхта с 11 
тона хашиш. Това се случи през но-
ември 2018 година, но в италиански 
води, близо до остров Сицилия. До 
бреговете на Рагуза местната поли-
ция задържа кораба, като предвари-

телната информация е била получена 
от испанските служби. Тогава яхта-
та с двамата, които се оказаха от Ва-
рна, също плаваше под нидерланд-
ски флаг. Разследването бе поето от 
икономическата полиция в Палермо 
и в Рагуза.

Варненци с пробив край Сицилия

Снимки: Национална полиция на Испания

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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„Може да се чувстваш 
уютно и в Милано, 
дори и днес“, казва 
Боян. Не е истина... 
В центъра е на голе-

мия коронавзрив, но е искрен. Дори и 
по гласа му по телефона личи, че се ус-
михва широко. Преди малко се е върнал 
от кръводаряване. Видял за тази иници-
атива в Инстаграм и без да се замисли, 
отишъл и дарил кръв.

Споделя с близка своя приятелка, бъл-
гарка, апартамент в центъра на Мила-
но, на площад „Република“. „Срещу нас е 
„Бърза помощ“, смее се Боян на изнена-
дата, която предизвиква. Близостта със 
смъртта не ги плаши. Дори двамата с 
Деси са оставили телефонните си номе-
ра на портиерите на блока, в случай че 
някой възрастен съсед има нужда от по-
мощ да му напазаруват. Всеки ден стрий-
мват йога медитация с приятна разто-
варваща музика, за да внасят успокоение 
в паникьосаните души на приятелите си.

„Музиката въздейства много силно. 
Всичко, което е изкуство, е като лекар-
ство за душата - каза пред BG VOICE бъл-
гаринът. - В този момент е още по-важно 

човек да практикува каквото и да е. Дори 
и да няма талант, просто да рисува нещо, 
да слуша хубава музика - това въздейст-
ва точно на позитивното мислене и чо-
век се чувства по-добре...“

Страхотно 
е да си доброволец

и да помагаш на хората - казва Боян. - 
Преди известно време раздавах без-
платни прегръдки на площада в Мила-
но. Като се прибрах след това вкъщи, 
бях изпълнен с безрезервна любов и 
заразих много хора с желанието и те да 
направят нещо добро. През декември 
миналата година бях любопитен дали 
българите ще реагират на такава иници-
атива и раздавах прегръдки пред НДК.“

В този град, скован от паника, някой се 
смее... „Това е най-страшното - паниката 
- казва с въздишка Боян. - Тя влияе нега-
тивно на всеки, млад или стар. Много за-

виси доколко са отворени кръгозорът му 
и сърцето му към хората. В момента най-
важното, което може да направи човек 
за себе си, е да продължава да мисли по-
зитивно и да създава нещо, все едно как-
во. Да води приятни разговори и да се 
отдалечи максимално от новините.“

Своята душевна трансформация ху-
дожникът Боян Николов е претърпял 
много преди сянката на „короната“ да 
надвисне заплашително над планетата. 
От света на най-голямата суета - мода-
та, се е „преселил“ в света на картините. 
Още преди две години. След осем годи-
ни работа като гримьор на „Долче и Га-
бана“. „Въобразявах си, че това е моята 
мечта - да стана известен гримьор. Но в 
момента на реализирането осъзнах, че 
не е“, казва той.

От съвсем малък обожава да рисува в 
родния си Шумен. Помни първата си ри-
сунка, когато е едва 3-годишен. Вижда 

бяло зайче у съседите, връща се вкъщи 
и го рисува с химикал. „Вероятно тога-
ва се е зародила любовта ми към рису-
ването, без още да го осъзнавам“, казва 
художникът. От този момент не спира да 
рисува - баби и дядовци, кучето си, пей-
зажи по пътя. Просто спира, сяда на тро-
тоара и рисува. Винаги когато ходи някъ-
де от училище или от университета, носи 
блокче и рисува навсякъде - във влака, 
в кафенето с приятели, в парка. Обожава

тесните улички 
на Созопол и Несебър

и лодките край брега и ги рисува.
Завършва училище с художествена па-

ралелка и Варненския свободен универ-
ситет - рисуване със специалност мода и 
грим. Една година работи в София като 
гримьор в център за красота, но Италия, 
и по-точно Милано, го привлича неудър-
жимо от дете. „Още докато учех в универ-
ситета, си бях написал на лист как се виж-

От центъра на COVID-19 
в Италия: BG гримьор на 
„Долче и Габана“ дарява кръв
XХудожникът и майстор на макиажа Боян Николов 

помага на хората от Милано да преодолеят паниката

БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

Боян Николов пред една от неговите картини „peafowlove“.

„Бъдете търпеливи и тихи като пчеличката“, е 
деликатното послание на артиста от дома му в 
Милано по време на доброволната изолация.

Портрет на учителя му в грима Аарон Хенриксон, 
изпълнен с техниката кафе.

https://www.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/Bulls-Transport-185382712347796/
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дам в бъдеще - като преуспял гримьор 
или художник в Милано“, споделя Боян.

Когато пристига в Милано, започва 
усилено да общува с италианци, за да на-
учи добре езика. След 3 месеца си нами-
ра работа в ресторант. Работи там около 
6 месеца, докато една среща в клуб не 
преобръща живота му. Към него се при-
ближава мъж, букер в една от водещите 
модни агенции. Оставя му визитната си 
картичка и го кани на кастинг за модел.

Когато на интервюто разбират, че е ху-
дожник, завършил и грим, сменят офер-
тата и му предлагат работа като гримьор. 
Боян помни деня, в който му се обаждат 
за ангажимент през 2009-та. Съобща-
ват му, че пускат на пазара нова линия 
грим и го ка-
нят на интер-
вю. Оказва се, 
че е избран 
за лансира-
нето на пър-
вия щанд в 
света на „Дол-
че и Габана“ 
в Милано, в 
„Ринашенте“ - 
най-големият 
луксозен ма-
газин на пло-
щад Дуомо. 
През 2009 г. 
двамата ди-
зайнери за 
пръв път пус-
кат грим с тях-
ната марка, а 
Боян Николов 
е сред пър-
вите избрани 
мейк-ъп арти-
сти, на които те се доверяват.

Първите 2 години той

обикаля цяла Италия
за демонстрация на продуктите и посте-
пенно отварят нови щандове в различ-
ни градове. През 2011 г. печели награда-
та за най-добър гримьор на годината на 
„Dolche & Gabbana“ за Северна Италия.

Работи и в представителния бутик на 
модната къща в Милано. Там има шанса 

да се запознае лично с Доменико Дол-
че и Стефано Габана. По време на рабо-
тата му с тях Боян асистира и се учи на 
тънкостите на изкуството на макиажа от 
известния Аарон Хенриксон, който днес 
е личен гримьор на Мадона. За ексцен-
тричните си шефове Боян е лаконичен. 
„Отношенията ни не излизаха от рамки-
те на работата, но от двамата Доменико 
е по-човечен и по-приятен“, споделя ар-
тистът.

Дали модата не е най-голямата суе-
та на този свят, гледана от днешна дата, 
на фона на човешкото нещастие? Боян е 
на друго мнение: „Винаги съм гледал на 
модния грим като на изкуство. За мен 
женските лица бяха канавата, а гримо-

вете - моите бои. 
Харесваше ми да 
създавам едно 
ново лице чрез 
грима“.

Работи и за ре-
вюта на „Дизел“ 
на Седмицата на 
модата в Милано 
като асистент на 
Аарон Хенрик-
сон. Гримира и за 
ревютата на из-
вестната марка 
козметика „Diego 
Dalla Palma“. „На 
ревютата няма 
много изкуство, 
просто ти казват 
какъв грим искат 
- тъмни очи, свет-
ло червило или 
обратното“, ко-
ментира худож-
никът.

През 2017 г. му се случва нещо като в 
приказките. Поканен е в Мадрид на мю-
зикъла на Уолт Дисни „Цар Лъв“. А това му 
е любимата анимация от дете. На вечеря-
та срещу него седи непознат мъж и Боян 
му разказва за страстта си по рисуването. 
В онзи период той рисува животни от са-
ваната - зебри, лъвове, и показва на не-
познатия мъж снимки на картините си в 
телефона. Мъжът е заинтригуван и пред-
лага на Боян да нарисува Чупет, любимо-

то кученце на съпругата му Каяли, като 
подарък за рождения й ден. Когато си ос-
тавя визитката, Боян е изумен - току-що е

говорил с вицепрезидента 
на „Уолт Дисни“

за Европа, Близкия изток и Африка - То-
мас Спилер!

Спилер кани Боян в Брюксел, където 
живее със съпругата си, и му осигурява 
апартамент на 100 м от къщата му, в кой-
то да рисува кученцето. И понеже е из-
ненада за съпругата, всеки ден Боян взе-
ма тайно от нея кученцето, рисува и го 
връща. На рождения ден на г-жа Спилер, 
който е в един огромен замък, с гости от 
цял свят, картината на Боян предизвиква 
фурор у гостите, а рожденичката се раз-
плаква.

Веднъж преди 2 години, докато рису-
ва с чашата кафе в ръка, една капка кап-
ва върху рисунката му и дава нова посока 
на творчеството му. Ефектът му харесва. 
Заравя се в интернет и открива, че тех-
никата за рисуване с кафе е позната мно-
го отдавна. Месеци наред се усъвършен-
ства, открива все нови нюанси и направо 
се влюбва в нея. Сега на работната му 
маса има много купички с различни ню-
анси кафе, като някои са от 2 години. Ри-
сува само с мока кафе, приготвено в ка-
феварка.

Първата му самостоятелна изложба в 
Милано е през 2016 г. по време на Сед-
мицата на модата. Рисува серия животни 
в саваната и наименува колекцията „Са-
фари фешън парк“. Декорира с кристали 
Сваровски частите от телата на животни-
те, заради които те биват убивани - рогът 
на носорога, бивните на слона. Един де-

ликатен намек на артиста колко е жесто-
ко да се унищожават тези красиви живот-
ни заради прищевките на хората.

От 2 години артистът с творчески псев-
доним Boyart с успех продава свои твор-
би в

Дубай, Катар, Австралия, 
Белгия, Маями

а картините му, рисувани с кафе, се це-
нят високо. „Сам съм си създавал конта-
ктите, нямам зад гърба си галерист или 
човек, който да ми помага за рекламата 
на картините“, споделя Боян. Вече може 
да каже, че се издържа от изкуството си. 
Но продължава да работи като гримьор 
няколко дни в месеца за козметичната 
линия на „Том Форд“, тъй като не е лесно 
да живееш в един от най-скъпите градо-
ве в света Милано.

Преди две седмици е започнал нова 
колекция. Решава да смеси двете си лю-
бими техники - кафе и акрилни бои. От-
както е под карантина, е нарисувал една 
пчела и една муха с многозначителното 
заглавие на серията „BePatient“ - намек 
към хората да са кротки, да си седят вкъ-
щи и да спазват стриктно карантината.

Откакто е оставил проекта „Долче и 
Габана“, си е наваксал изгубеното време 
с родителите, брат си, племенниците и 
близките си, като често е пътувал до Бъл-
гария. Но е решил по време на кризата да 
остане в Милано. „Дали ме обзема пани-
ката понякога? Не, но на моменти ми ста-
ва тъжно. Тогава си припомням успехите 
си досега и си казвам: „Уау! Колко много 
съм постигнал!“. Така се зареждам с пози-
тивизъм и сменям посоката на мислите 
си“, споделя артистът.

По време на работа.

В заведение в Милано, където Боян Николов е изложил част от творбите си.

https://www.russianschool.com/
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana.penova@bg-voice.com

К
ожата на лицето се нуждае от 
разкрасяване дори и у дома. 
Тя трябва да остане свежа и 
чиста, а това може да се по-
стигне и с подръчни средства. 

Ето няколко рецепти за почистване на 
кожата на лицето.

Почистваща паста 
от куркума и вода

Куркумата е много популярна в раз-
красителните ритуали. Тази рецепта е 
много лесна и може да се използва все-
ки ден. Смесете 2 с.л. куркума на прах с 
1/4 ч.ч. преварена (минерална) вода. Ще 
получите гъста паста. Нанесете я на ли-
цето за около 10 минути, след което от-

мийте с хладка вода.

Масаж със 
суров картоф

Картофите са чудесни, що се отнася 
до красотата на кожата на лицето. Кар-
тофите могат да помогнат за изравнява-
не на тена, както и при появата на пър-
вите фини бръчици, уверява rozali.bg. 
Най-лесният начин да използвате карто-
фите е като разрежете един наполови-
на и просто намажете вече почистената 
от грим кожа на лицето. Отмийте с хлад-
ка вода след около 5 минути. Тази идея 
е особено подходяща за дами с мазна 
кожа на лицето.

За свеж тен: 
Чай от лайка

Запарете за 5 минути 2 пакетчета чай 

от лайка в 2 чаши гореща вода. Извадете 
пакетчетата и ги сложете в хладилника. 
Използвайте ги при подпухнали очи и за 
премахване на тъмните кръгове. Полу-
ченият чай можете да използвате вмес-
то тоник за лице. Винаги нанасяйте на 
почистена кожа. Няма нужда да изплак-
вате.

Сода, царевично 
брашно и вода

Царевичното брашно е чудесен начин 
да почистите кожата от замърсявания. 
Содата пък е известна със своята мулти-

функционалност - при лечение, готвене 
и разкрасяване. Смесете 1 ч.л. сода и 2 
ч.л. царевично брашно. Добавете вода 
до получаване на гъста паста, която мо-
жете да намажете подобно на скраб. На-
несете на кожата и оставете за 5-10 ми-
нути. Отмийте с хладка вода и нанесете 
крем. Тази домашна разкрасителна про-
цедура правете не повече от 2-3 пъти 
седмично.

Маска за лице 
от аспирин

Обикновеният аспирин също може да 

ви помогне да се погрижите за кожата 
на лицето. Смесете 1 с.л. мед с 4-5 капки 
масло от жожоба (може да се замени и 
от зехтин). Разбъркайте до хомогенност. 
Добавете 1-2 ч.л. вряла вода, за да полу-
чите хомогенна смес. Накрая сложете 3 
стрити на прах хапчета аспирин. Полу-
чената смес може да нанасяте на маз-
ните участъци от кожата или там, къде-
то смятате, че скоро ще се появи пъпка.

Почистване  с банан, 
зехтин и захар

Захарният скраб е чудесно средство, 
с което да почиствате лицето 2-3 пъти 
седмично. Намачкайте 1/2 банан и към 
него добавете 1 с.л. захар и 1 ч.л. зехтин. 
Разбъркайте до хомогенност. Получена-
та смес нанесете с пръсти върху лицето. 
Оставете за около 10 минути, след което 
отмийте с кръгови движения.

Почистване и 
подхранване със зехтин

Малцина знаят, но почистването със 
зехтин е древна практика за грижа за ко-
жата. Зехтинът е богат на витамин Е, кой-

то помага на кожата да се хидратира и се 
грижи за еластичността й. Зехтинът има 
противовъзпалително действие и на-
малява вредите от оксидативния стрес. 
Просто нанесете няколко капки зехтин 
върху пръстите си и с леки кръгови дви-
жения масажирайте лицето и шията. Ос-
тавете зехтина на кожата за около 5 ми-
нути. След като приключите, намокрете 
хавлия с топла вода и отмийте внима-
телно. Правете това всяка вечер преди 
лягане.

Разкрасяване у дома: 
Как да почистим 
кожата на лицето си?
7 рецепти, които ще ви помогнат 
да се поддържате във форма вкъщи

1

3

4
6

7

5

2

https://www.facebook.com/markovusa/
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina@bg-voice.com

С
ега може и да гледаме про-
летта през прозореца, но 
годината е едва в началото 
си и модните превъплъще-
ния по улиците със сигур-

ност тепърва предстоят. Докато чака-
ме да дойде моментът за тях, защо не 
се запознаете с най-актуалните цветове 
за годината. Когато всичко свърши, жи-
вотът ще започне да препуска още по-
бързо отпреди и никой няма да ни чака 
тепърва да влизаме в час.

Вижте ги - от нежните жълто, светло-
синьо и лавандулово лилаво до по-ка-
тегоричните смарагдово зелено и кафя-
во. Тук е и любимото на всички червено. 
Чакат ни.

Оранжево
Започваме с нещо свежо и смело като 

избор за гардероба тази година. Оран-
жевото не е много често появяваща се 
тенденция, но през това лято бъдете го-
тови да я добавите към гардероба си, 
съветва rozali.

Много дизайнери избраха да заложат 
на оранжево от глава до пети. Тенден-
цията е особено актуална при тениски-
те, блузите и връхните дрехи.

Нюанси на зеленото
Два основни нюанса на зеленото ще 

са актуални през 2020 г. Едната е бле-
дото зелено, наричано от професиона-
листите шамфъстък. То е подходящо за 
дрехи в леки и ефирни материи.

От друга страна, смарагдовото зеле-
но е дълбок, плътен и много наситен 
нюанс, който е чудесен за бизнес стила 
ви, защото издава царственост и кате-
горичност.

Червено в огромно 
разнообразие

Няма как модните тенденции да ми-
нат без разнообразните нюанси на чер-
веното. От класическото ярко червено 
до малко по-тъмни и дълбоки нюанси 
са сред най-предпочитаните от дизай-
нерите.

Златно
Може би най-необичайното предло-

жение, което няма да допадне на по-
вечето дами, е златното. То обикнове-
но присъства като акцент в дрехите, 

но през 2020 г. е сред доминиращите 
цветове. Особено актуални са роклите 
изцяло в златно, с които категорично 
няма да останете незабелязани.

Лавандулово лилаво
Лавандуловото лилаво винаги се е 

асоциирало с лятото и безкрайните по-
лета от ароматното цвете. Тази година 
този нюанс на лилавото е задължите-
лен за гардероба. Блед и ненатрапчив, 
той ще допадне на дамите, които не ис-
кат да привличат излишно внимание, 
но се радват на разноцветния гарде-
роб.

Светлосиньо
Още един светъл цвят за гардероба 

е светлосиньото. Любопитното за него 
е, че ще го виждаме както при дрехите, 
така и при аксесоарите. Цветът е акту-
ален и като допълващ бялото при бул-
чинските тенденции и особено популя-
рен при чантите.

Светложълто
Продължаваме със светлите летни 

цветове и един слънчев нюанс на жъл-
тото. Идеален за всяка лятна рокля, чу-
десен за чанти и обувки, жълтият цвят 
носи в себе си лекота и добро настро-
ение.

Канелено кафяво
Сред по-тъмните и необичайни по-

пълнения за гардероба тази година е 

канеленото кафяво. Цветът излъчва ка-
тегоричност и дълбочина.

Съчетава се лесно както с топлите, 
така и със студените цветове.

Бонбонено розово
Бонбоненото розово е сред най-

популярните цветове за пролет/лято 
2020. Може да ви се струва труден за 
съчетаване, но сред най-подходящите 
цветове за комбинация са черно, оран-
жево или синьо.

Бонбоненото розово категорично е 
цвят за най-смелите дами.

Шафран
Цвят шафран е нещо средно между 

жълто и оранжево. Този цвят се асоци-
ира с екзотиката на Ориента и пъстро-
тата на Индия. Точно затова е и подхо-
дящ за дами с по-тъмен цвят на кожата 
и косата. Съчетава се добре с черно и 
не много тъмнокафяво.

Цветовете на 2020: Топ 10 на 
най-модерните тенденции

Да се подготвим за времето, когато 
няма да гледаме света през прозореца

Снимки: Freepic, Pixabay, Flickr
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К
ризисното време на изпита-
ния и домашна изолация за-
ради коронавируса връща хо-
рата отново към радиото. В 
същото време в последните 

седмици се забелязва спадане на инте-
реса към стрийминга на музика.

Британските радиостанции отчитат 
ръст на аудиторията през последна-
та седмица, когато голяма част от хора-
та бяха принудени да си останат вкъщи, 
съобщи BBC.

Радиостанциите на британската ме-
дия отчитат ръст на рейтинга от 18% 
през последните седем дни.

От Global, компанията, която притежа-
ва Capital FM и коментарното радио LBC, 
регистрират ръст на онлайн аудитория-
та с 15% на седмична база.

В същото време потреблението на ус-
луги за стрийминг на музика регистри-
ра лек спад. По данни на компания-
та BuzzAngle, която следи данните за 
стрийминг услугите в САЩ, в периода от 
13 до 19 март те са отчели понижение 
от 8.8% на седмична база.

По данни на музикалното 
издание Rolling Stone спа-
дът на стрийминга на музи-
ка през последните седем 
дни е със 7.8%.

Според музикалния 
редактор на BBC Марк 
Савидж зад тази тенден-
ция може би

стоят няколко
 причини

„Все по-малко хора пътуват 
до работа, ходят на фитнес или паза-
руват. А именно в тези случаи най-чес-
то се ползват приложения за музика-

лен стрийминг 
като Spotify. В 

същото време 
тези, които досе-

га са слушали музи-
ка в офиса, вече пред-

почитат да гледат Net¤ix 
или да слушат радио, където могат да 
чуят коментари и анализи на актуалните 

събития“, казва Савидж.
Не всички музикални услуги обаче от-

читат спад. Платформата за класическа 
музика Primephonic например твърди, 
че стрийминг потребителите й са се уве-
личили с 20%, откакто мерките за соци-
ално дистанциране бяха въведени в по-
вечето европейски държави.

Освен това понижаването на интер-

нет трафика на стрийминг услугите не 
означава непременно, че и приходи-
те на музикантите ще бъдат по-малко. 
Обикновено авторските възнагражде-
ния се изчисляват като процент от об-
щите приходи от абонаменти. Така че 
дори някои от абонатите да слушат по-
малко в момента, постъпленията си ос-
тават едни и същи, пише още BBC.

XУслугите за стрийминг на музика пък отчитат спад на потреблението

В трудни времена: Доброто 
старо радио отново е на мода

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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XМелани Мартин нападнала певеца Арън Картър след скандал вкъщи

Българка бе обвинена в домашно 
насилие над американска поп звезда

Б
ългарка е обвинена в домаш-
но насилие над американска-
та поп звезда Арън Картър, 
брат на един от членовете на 
звездната група „Бекстрийт 

Бойс“. Мелани Мартин, която е приятел-
ка на Картър, е била арестувана в събо-
та и освободена срещу 50 000 долара га-
ранция, пише Heavy.com.

Полицията е започнала разследване 
срещу българката, след като Картър по-
дал сигнал, че тя го нападнала в дома му 
в Лос Анджелис.

TMZ представя Мелани Мартин като 
инстаграм модел с над 167 000 последо-
ватели.

В събота вечерта тя и Картър се ска-
рали и скандалът ескалирал в насилие. 
Когато представители на щатската поли-
ция пристигнали в дома на певеца, те

видели драскотини 
по него

и заподозрели, че са причинени от бъл-
гарката. Тя била обвинена в домашно 
насилие и арестувана, а в понеделник 
била освободена срещу 500 000 долара 
гаранция.

Седмица преди скандала, завършил 
с арест, българката и певецът отново 
се карали, а той я обвинил, че предлага 
свои голи снимки на възрастни мъже и 
че го използва заради парите му.

Новината за връзката на Арън Картър 
с българката дойде в началото на тази 
година. Тогава певецът, рапър, проду-
цент и танцьор, сам обяви връзката им в 
публикации в социалните мрежи, съоб-
щи тогава в. „Телеграф“.

В началото на годината Арън Картър 
се похвали и с първата целувка, като 
каза, че била доста сладка. Той дори си 
пусна и снимка от прелюдията към нея. 
Във видео, където певецът шофира в 
пустинята, а Мелани до него кокетничи, 
Картър пояснява, че не знае дали тя го 
обича или не, но го е събудила от дрям-
ката и той не е имал нищо против.

Феновете му обаче били недоволни 
от новата му връзка и открито критику-

вали блондинката. Те я обвинили, че го-
вори с акцент, а тя им отговорила, че е с 
български произход и няма как да е без 
акцент. Най-много критики обаче полу-
чила за това, че цялата била в силикон, 
а Мелани им отговорила и че има много 
естествени неща, дори била с целулит.

https://www.facebook.com/serdikafoods/
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жавам да обичам... картофи по селски 
и боб.

  
Мъж дъвче дъвка в автобуса.
Седящата срещу него жена му казва:
- Господине, не ме уговаряйте! Глуха 

съм и нищо не чувам!

  
- Вече два месеца ползвам вашия 

мехлем „За здрави колена“, а ставите 
продължават да ме болят. Няма ника-
къв ефект. Вие сте мошеници!

- Момент! Вашите колена са болни, 
така ли?

- Да.
- На нашия мехлем на ясен българ-

ски език с главни букви пише „За здра-
ви колена!“

  
Откакто асфалтираха нашата улица, 

всички се молим ВИК и „Топлофика-
ция“ да не разберат!

  
В магазина:
- Може ли два черни чорапогащни-

ка.
- Кой размер желаете?
- Няма значение, ние отиваме в бан-

ката!

  
- Знаете ли защо птичките пеят рано 

сутрин?
- Защото няма да ходят на работа, по 

дяволите...

Срещат се приятели:
- Как си?
- Доста добре! Най-после се отървах 

от гласовете, които ми казват какво да 
правя.

- На лекарства ли си?
- Не. Уволниха ме и се разведох...

  
Искаш да промениш живота си, да 

спреш да пушиш, да почнеш диета или 
нова работа? Специално за теб всяка 
седмица има понеделник!

  
Казано е, че когато една врата се за-

тваря, друга се отваря. Ако и при вас е 
така, значи шкафовете ви са за ремонт.

  
Разправят, че жените ха-

ресват мъже в униформи... 
Три пъти излизам в петък 
вечер с униформата си от 
„Макдоналдс“, и трите пъти 
без успех...

  
Обява във вестник: „Мъж 

40 години търси секс“. Седя 
и се чудя – пропусната запе-
тая или огромна трагедия?!?

  
- Какво е първото нещо, което са ка-

зали извънземните, щом кацнали на 
земята?

- Абе къде е тоя Дельо хайдутин?

  
- Просто невероятно е за колко крат-

ко време построихте училището!
- Това стана благодарение на само-

отвержения труд на нашите съграж-
дани. Вярно, че до последния момент 
бяха убедени, че строят пивница...

  
- Давате ли кредити срещу честна 

дума?
- Няма проблем.
- А ако не ги върна?
- Ще ви е срам, като се явите пред 

Всевишния…
- Кога ли ще бъде това…
- Ами ако не си платите до пето чис-

ло на месеца, след шести някъде…

  
- Какво е бедност?
- Да оставиш бидона със зелето в за-

ложната къща…

  
- Вчера в книжарницата видях книга, 

която се казва „Как да решите 50% от 
проблемите си“.

- Купи ли си я?
- Купих си две - да си ги реша всич-

ките!

  
- Така ми се иска да се уединя, да 

бъда абсолютно сам, без нито един чо-
век край мен, да поседя край водата, 
да помисля… Винаги след това ми ста-
ва така леко…

- За тоалетната ли питате? По кори-
дора, вляво.

  
- По радиото казаха, че вече денят 

щял да бъде по-дълъг от нощта. И се 
предвиждал устойчив растеж - по ня-
колко минути дневно!

- И после нека разправят, че прави-
телството нищо не прави за нас!

  
- Направих първата крачка към от-

слабването!
- Браво. Какво направи?
- Напълнях...

  
От есента из столицата ще тръгнат 

първите трамваи без ватман. Все пак 
в кабинката ще има квалифициран 
служител, който от време на време да 
слиза с големия лост в ръка и да пре-
мества стрелките на разклоните.

  
- Знаеш ли кое положение е наисти-

на безизходно?
- Знам. Когато около теб с тебешир 

са начертали линия.

  
Като карам по нашите магистра-

ли, все си мисля, че съм открил какъв 
им е проблемът. Асфалта го слагат не-
правилно – трябва да бъде наопаки - с 
гладката страна отгоре!

  
Първи дни от отпуската - това е вре-

мето, когато си изключил всички бу-
дилници и спокойно ставаш и без тях 
в 6 сутринта.

  
Разговор между приятели:
- Какво стана, продадохте ли си 

апартамента?
- Не. След като прочетохме описа-

нието на брокера, решихме, че това е 
точно имотът, който търсим!

  
От хотела излиза мъж с дълга пура в 

уста. Уличен проповедник се вглежда 
в него и пита:

- Извинете, господине, колко струва 
вашата пура?

- Тридесет франка.
- А по колко пури изпушвате на ден?
- Може би по десет...
- Ето, виждате ли, господине, това са 

триста франка на ден. Ако за някол-
ко години се откажете от пушенето, с 
икономисаните пари бихте могли да 
си купите този хотел.

- А вие самият пушите ли?
- Не, разбира се.
- Тогава защо не си купите този хо-

тел, който между другото е мой?

  
Бай Гроздан с разочарование научи, 

че Ариана Гранде не е бира от 3 литра.
Тия, дето си мислят, че без любов не 

може да се живее, явно не са им спи-
рали топлата вода...

  
В пицарията:
- Имате ли веган пица?
- Разбира се – куатро фуражи...

  
- По новините казаха, че се очакват 

снеговалежи и всеки, който се отпра-
вя на път, трябва да има вериги, бу-
ксирно въже, одеяло, лопата, фенерче 
и резервна гума. Вярно, в автобуса ме 
гледаха малко...

  
- Скапан сезон. Облечеш палто, из-

глеждаш като глупак. Не облечеш пал-
то, изглеждаш като глупак. Почвам да 
подозирам, че работата не е в палто-
то...

  
Приятел споделя:
- 11 месеца съм вече без цигари и 

все още карам същата кола, излизам 
със същата жена, говоря по същия те-
лефон. Вече правя по-малко почивки 
на работа и на всичкото отгоре ще жи-
вея по-дълго така...

  
Събудих се сутринта и си помислих: 

„Ще стана, планини ще поместя...“ По-
сле се обърнах на другата страна и си 
викам: „Бе к’во ще й се меся на приро-
дата, нека си стоят...“

  
Странно нещо е държавата! Ако на-

мерят в двора ти нефт - техен е. Ако на-
мерят наркотици - твои са.

  
- Ох, скъпи, извинявай, че закъснях! 

Толкова бързах, че нямах време даже 
да се гримирам!

- Абе, гледам аз, че те няма полови-
ната...

  
В швейцарска банка клиент шепне 

тихо на служителката:
- Извинете, може ли да внеса един 

милион?
- Разбира се, господине! Но не е нуж-

но да шепнете! Не е срамно да си бе-
ден...

  
В една връзка трябва да изпитваш 

емоции, като че ли получаваш пари от 
банкомата, а не като че ли изплащаш 
кредит.

  
- Ще умрете самотен, в мизерия и ще 

страдате жестоко...
- Извинете, не ви чух, какво казахте?
- Казвам, че исканият от вас кредит е 

одобрен. Подпишете тук и тук!

  
- Вчера участвах в обир на банка!
- Супер! А какво прави?
- Кво, кво?! На пода лежах!

  
Вече знам каква е разликата меж-

ду жива и мъртва вода! Мъртва вода е 
вчерашната дядова ракия. Жива вода 
е днешната дядова зелева чорба!

  
С един приятел дегустираме вино, 

ракия, луканки и суджук по домовете. 
Разполагаме със собствен транспорт.

  
Живеем във времена на фондю, 

суши и миди сен жак, обаче аз продъл-

Виц в снимка

- Какво носите в чантата?

- Газов пистолет и нож.

- Не, не, до тях какво има?

- Шоколад.

- Не може да влизате в 

киното с храна!
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
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
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https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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ОВЕН
Ще ви притесняват неу-
редени финансови отно-
шения или други спън-
ки. За младите жени ще е 
важен период в любовта 
- начало на нова връзка, 

развитие към по-сериозно обвързване на 
създадена вече такава. Ще ви се наложи да 
се погрижите за здравето на роднина. 

ТЕЛЕЦ
Възможни са проблеми 
с личен автомобил, кои-
то да изискат разход на 
средства за тяхното раз-
решаване. Конфликт с 
жена ще продължи крат-

ко време, но ще бъде много емоционален, 
с размяна на обиди и обвинения и дори 
със заплахи. Любовният ви живот няма да 
е скучен, но и няма да бъде това, което вие 
искате. 

БЛИЗНАЦИ
Хубавите събития през 
този период ще се слу-
чат в семейството ви, ще 
са свързани с финансови 
приходи или печалба от 
семеен бизнес. Годеж или 

сватба също са възможни в кръга ви от род-
нини. Ще трябва да се погрижите за баща 
или дядо, който ще има нужда от помощ от 
по-млад и активен човек. Ще вложите голя-
ма част от енергията си в разрешаване на 
най-важните за вас бизнес проблеми. 

РАК

Много добре знаете це-
ната на времето. Ако 
се организирате добре 
още в самото начало, в 
края на периода ще има 
за какво да се чувствате 

горди и удовлетворени. Сега обмисляйте 
добре всяко предложение или шанс, които 
ще ви бъдат дадени, но не се страхувайте 
от новите неща в живота си. 

ЛЪВ

Нещата се развиват 
бавно, но успехът нe е 
далеч от вас. Изненади-
те сега ще дойдат чрез 
вашата работа, кариера 

или бизнес и ще ви създадат приятни емо-
ции, задоволство от постигнати резултати 

или постижения. 

ДЕВА

Малко непредвидимо 
ще се развият събити-
ята при младите мъже, 
които ще трябва да ко-
ригират ангажименти 

или обещания. Ако направите тези неща 
внимателно и добре обмислено, никой 
няма да бъде обиден, излъган или още-
тен. Ще преживеете най-различни изне-
нади, свързани с приятели, които са близо 
до вас. Сега може да създадете и нови по-
знанства при неочаквани обстоятелства. 

ВЕЗНИ

Сега ще може да се за-
радвате на регулярните 
си доходи, на допълни-
телни пари или неочак-
вана печалба. През този 

период ще имате планове, свързани с пъ-
туване предимно по семейни причини. 
Мнозина ще посрещнат гости от друг град 
или държава, предимно родственици, с 
цел гостуване. 

СКОРПИОН

През този период не 
всички ваши контак-
ти и познанства ще се 
развият в градивна по-
сока. Понякога ще ви 
се наложи да проведе-
те срещи по неприятен 

повод или с неприятни хора. Внимавайте с 
вещите в дома си, с разрешаването на би-
тови проблеми, с покупката на нови неща 
за домашния интериор. 

СТРЕЛЕЦ

Жените над 35-годиш-
на възраст ще имат 
моменти на страх или 
силно безпокойство, 
свързано с неочаквана 
промяна, трудно реше-

ние или ще преживеят някаква човешка 
драма, свързана с човек от семейството. 
Предстоят ви повече ангажименти, свър-
зани с по-възрастен от вас мъж. 

КОЗИРОГ
Този период ще е инте-
ресен по отношение на 
професионалното ви 
развитие, тъй като сега 
ще възникне нова или 
по-добра възможност 

там, където сте в момента. Новите хора в 
професионалното ви обкръжение ще до-
несат нови идеи или нов начин на работа. 

ВОДОЛЕЙ
Ще възникне някакво 
усложнение или заба-
вяне на пари, които оч-
аквате да получите. Ще 
имате обаче възмож-
ност да стабилизирате 
положението на млад 

човек от семейството си, който е прежи-
вял някаква лична драма или неприятно-
сти през последните месеци. 

РИБИ
Голяма част от вас 
може би ще се впуснат 
в кратки пътувания към 
интересни дестинации. 
При всички случаи ще 
бъдете авантюристич-

но настроени и много любопитни. Не е из-
ключено да получите важни за вас новини, 
обаждания или съобщения. Бъдете пред-
пазливи със средствата си за комуникация 
и транспорт и подхождайте отговорно към 
тях. Ако нямате достатъчно финанси, по-до-
бре поискайте помощ от ваш близък.

Астрологична прогноза 
1 - 7 април 2020 г.

http://www.prospectlicensing.com/
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С
АЩ, България и много стра-
ни по света въведоха извън-
редно положение в опит да 
спрат заразата от COVID-19, 
която не спира да превзема 

нови и нови територии. Миналата сед-
мица новият вирус бе обявен за гло-
бална пандемия от Световната здравна 
организация. Целта на мерките е да се 
постигне социална изолация в макси-
мална степен.

Много компании по света – от Ве-
ликобритания до САЩ, от Япония до 
Южна Корея – вече преминаха към ра-
ботен режим от вкъщи. Това направиха 
Google, Apple, Microsoft, Twitter, Chevron, 
Salesforce и още куп други. Примерът им 
постепенно възприемат и фирми в Бъл-
гария, чийто брой по всяка вероятност 
ще се увеличи предвид новата ситуация 
в страната.

Благодарение на дигитализацията ра-
ботата от вкъщи в днешно време е въз-
можна за все повече професии. За някои 
това вече е наложена практика, но за 
други стъпката е новост. Затова и основ-
ният въпрос е как човек да запази своя-
та производителност и ефективност.

Комуникация
Ключът към успеха при работа от вкъ-

щи е добрата комуникация. Повечето 
хора са в близост до мениджъра си по-
стоянно и не обръщат внимание на пол-
зите от непосредственото общуване. 
Задачи се дават постоянно и поняко-
га между другото. Но сега, когато хора-
та не са на едно и също място, тази до-
бре смазана машина може да започне да 
поддава.

Добра идея е в началото на работ-
ния ден да бъдат изяснени целите и за-
дачите пред екипите, а в края също да 
се приключва с виртуална среща, пише 
Еconomy. За това има най-различни ди-
гитални инструменти, които могат да по-
могнат – чат приложението Slac или при-
ложението за видеоконференции Zoom. 
За някои са достатъчни и добре извест-
ните Skype или Facebook Messenger.

Работа върши и Google Hangouts 
Meet, като от компанията производител 
улесняват достъпа до премиум видео-
версията на приложението именно за-
ради COVID-19.

Ефективност
Както вече стана ясно, у дома човек 

може да загуби концентрация и съот-
ветно своята ефективност много по-лес-
но. Затова има и приложения, които по-
магат тъкмо за това.

Toggl е едно от тях. Приложението 
позволява на човек да проследява вре-

мето си за изпълнение на дадена задача. 
Захване ли се с нещо конкретно, трябва 
само да въведе наименование и да нати-
сне старт. Софтуерът запомня и следва-
щия път, когато отново извършвате съ-
щата задача, той автоматично предлага 
опция за време, за което да я свършите. 
Нещата може да се групират по проекти, 
има и възможност за използване на та-
гове. След това са налични различни от-
чети и анализи.

Полезни приложения
Anydesk – приложението помага за от-

далечена връзка към други системи.

Dropbox, Google Drive, We Transfer са 
приложенията за лесно споделяне на 
файлове.

Hypersay – платформа за интерактив-
ни презентации на живо.

Notion – приложение за колаборатив-
на работа, което помага за запис на дан-
ни, сортиране на задачи, съхраняване 
на корпоративна информация и пр.

Airtable – хибрид между електронни 
таблици и бази данни.

Изолацията също 
е проблем

Слабата ефективност при работа от вкъ-

щи може да дойде и заради чувството на 
изолация и самота. Проучване от 2019 г. 
на агенция Bu�er сред 2500 служители, 
практикуващи работа от вкъщи, показва, 
че самотата е второто най-често предиз-
викателство за тях. За проблема аларми-
рат 19% от анкетираните. А самотата може 
да накара хората да се чувстват по-малко 
мотивирани и по-малко продуктивни. Ето 
защо експертите призовават за редовна 
комуникация между колегите. „Най-добри-
те отдалечени служители се свързват ре-
довно с колегите и мениджърите“, комен-
тира Сара Сътън, изпълнителен директор 
и основател на FlexJobs, цитирана от BBC.

Топ приложения  
за работа от вкъщи
XТе ще помогнат да запазим своята 

ефективност и производителност и у дома

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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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 
камион търси шофьор. Хазмат и танкер са 
голям плюс. Ако ви е омръзнало от големите 
обещания на големите фирми, обадете се. За-
плащане и мили по договаряне. Възможност 
за дълги мили, за регионално или дори ло-
кал. 8477499161 №17426

TЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механик на ка-
миони и трейлъри. Опит не е задължителен, 
но е препоръчителен. Много добро запла-
щане. 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

ШОФЬОР НА ПИКАП, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагам работа 
като шофьор на пикап с отворен трейлър за 
3 автомобила. Работата не изисква CDL,само 
С клас.Чист драйвинг рекърд.Гарантирам 
30% от оборота. Работим с хартиен лог бук. 
за повече информация:773-799-0396 Стефан. 
7737990396 №17410

Chicago + suburbs

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за CDL шофьори и собстве-
ници на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Over 15 Experienced Dispatcher 
*Предимно леки товари!*Direct Deposit* На-
маления за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 
8476659273 №17526

TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trailer 2017 Great 
Dane for rent. Good condition , new tires. Tel: 
224 409 4035 2244094035 №17533

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

ТЪРСИМ CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, ТЪРСИМ ШО-
ФЬОРИ - CDL CLASS A - OVER THE ROAD, ВКЪ-
ЩИ ВСЕКИ WEEKEND ИЛИ ПО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ 
2-3 СЕДМИЦИ НА ПЪТ. ВСИЧКИ МИЛИ ПЛАТЕ-
НИ, ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ. Предлагаме работа 
и на OWNER OPERАTORS. Моля обадете се на 
773-538-3818 8472585188 №17519

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабо-
та за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch от Dispatcher с 15 
год. опит в бранша! *Предимно леки товари! 
*Direct Deposit всеки Петък! *Карти с Нама-
ление 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

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

SAFETY TRUCKING COMP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим да нае-
мем човек с опит като сейфти. Транспортна 
компания в Палатайн. Много добри условия 
и бенефити, моля обядете се на 224.836.0947 
3609706448 №17507

100% OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набираме кон-
трактори за DRY VAN over the road.Ние сме 
малка компания,с повече от 8 години опит.
Ако търсите професионален диспеч и лоял-
но отношение,не се колебайте да ни се оба-
дите.Ние знаем че на пътя е трудно от личен 
опит! Леките и платени товари са наш прио-
ритет.За тези които имат опит и могат да си 
букват сами товарите,имаме СПЕЦИАЛЕН 
ПРОЦЕНТ за диспеч! Не спираме ESCROW !!! 
За повече информация, моля обадете се на 
тел.: 7737325718 или 8474667421. Благодаря! 
№17511

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна 
работа 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 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  №17527
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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
ЧИСТЕНЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Предлагаме ра-
бота за почистване на офиси и къщи. За връз-
ка тел.: 773 983 4403 8476969053 №17394
ДИСПЕЧЕР- SCHAUMBURG, 
Цена US$ , Зипкод 60194, Малка компания с 
офис в Шамбург търси да назначи диспечер 
за Dry Van/OTR на пълна работна седмица 
(понеделник- петък/7am-5pm). Изисквания-
та 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 
регистрация и тренинг за започване работа 
в ЮБЕР и Лифт.Говорим Български, Сръбски, 
Руски. Тел. 224 281 2020 №17405
ТЪРСЯ КОНТРАКТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСЯ КОНТРАКТОР в 
строителството за вътрешна и външна работа 
в северозападните квартали. тел: (847) 854 - 
8094 №17407
TRUCK OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Предлагаме ра-
бота на OWNER OPERАTORS-10% диспеч. Дис-
печерите ни работят с малко камиони,няма 
да чакате за товар,ще имате много предложе-
ния.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 ме-
сец, 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. 
Неограничени мили. 3122032829 №17357
ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шо-
фьор 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 спе-
циалист по оценка и закупуване на авто-
мобили. Заплащане - заплата + комисион! 
7076061068 №17315
CDL A DRIVER, 
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Dry van. Без 
нарушения и с опит. Над 80К год. Каране 
по договаряне. Само за професионалисти! 
7734128280 №17329
CDL COMPANY DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Перфектно 
заплащане %30 от товара!!! 2243882400 
№17380
СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна 
Фирма наема работници за снабдяване на 
строителни материали Изисква се шофьорск 
книжкa, минимален английски и вазможност 
да вдига 50 паунда. За повече информация 
обадете се в офиса ни в Burr Ridge 630-227-
1111 №17294
НАЕМАМ CDL A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита ло-
къл, всеки ден в къщи, без логбук ограниче-
ния, паркинг до 72&59 3127312599 №17324
MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна 
фирма търси мейнтененс за около 60+ ка-
миона. Опит в сервиз или подобна позиция е 
задължителен. 360.970.6448 №17215
ТЪРСЯ NANNY, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно търся 
жена за гледане на две деца На 8 и 13 г за 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 работ-
на 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, $0.60/миля. Отлична работ-
на среда с човешко отношение. 7737421234 
№17090
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен 
шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голяма-
та кабина с APU. Около 3000-3500 мили сед-
мично, $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, $11.80 per 
hour Нужни са Housekeepers / houseman в 
Pennsylvania ,New York , New Hampshire по-
магаме с жилище 3039748716 3039748716 
№17427
CDL DRYVAN DRIVER, 
Цена US$ 80,000.00, Зипкод 60016, Контрак-
тор търси професионалист с опит. Каране 
и почивка по договаряне. Най- доброто за-
плащане! Позвънете сега! Tel.: 7734128280 
№17430
$200 BONUS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Започнете рабо-
та в UBER с кода R4HYQ и получете $200 бо-
нус.Заплата $700- $800 седмично.За подроб-
ности тел. 224 281 2020 №17431
CDL TEAM DRIVERS , 
Цена US$ 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 
терминал на терминал (hook and drop). Пре-
димно се кара на midwest. Нужно е hazmat и 
double triple endorsments. Коректни отноше-
ния, заплащане всяка седмица. За контакт: 
773-747-0875 7737470875 №17383
OWNER OPERATORS ONLY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly run 
Reefers, but welcome drivers who have Dry 
Vans. 24/7 dedicated freight ,Must have 2 
years Experience POWER ONLY $1,70 PER MILE 
6308475936 8475534122 №16811
NEED HUSEKEEPERS, 
Цена US$  11.00, Зипкод 17104, We need next 
independent contractors in PENNSYLVANIA; 
Housekeepers/housemen Laundry attendant , 
maintenance Front desk We 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. 
минимум 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
ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся работа като 
диспечер.Имам опит в сферата в българска 
фирма.Владея отлично испански и англий-
ски език.От България съм. Номер за контакт: 
+359898555036 Email: yoana.stoyanova93@
gmail.com 359898555036 №17530
LOOКING FOR WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, CNA, caregiver 
with exellent references 15 years experience in 
care for adults and children looking for work. 
(630)670-2731 №17473
DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60659, Шофьор CDL с опит 
търси локална работа.Вечер в къщи.Semi 
truck,straight truck,van ,pickup truck и др...... 
7737805213 №17489
ПАРТНЬОР В ЖИВОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60646, Търся си сериозен 
мъж (над 40 год) за партьор в живота. Имам 
дете и куче, и доста излишни килограми, 
хаха. Намам време за търсене напред-назад. 
Просто не искам да бъда сама. Предпочитам 
първо да пищете. 7733964932. Благодаря. 
№17437
ДИСПЕЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60087, Предлагам 
диспеч услуги за малки транспортни фирми 
и оунър оператори. Работя с ДАТ, ТръкСтоп 
и постоянни брокери - 6 години опит. Ло-
кално, регионално, дълги дестинации - спо-
ред 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 домаш-
на вкусна храна,занимания и следобеден 
сън!Информация на телефон 7739712024 
№17349
РАБОТА, 
Цена US$0.00, Зипкод 69656, Търся рабо-
та като помощник-учител в детска гради-
на. Имам дългогодишен опит с отглеждане 
на деца и работа с тях. Тел: (773)704-3463. 
№17317
РАБОТА, 
Цена US$0.00, Зипкод 60656, Търся да гледам 
деца. Имам дългогодишен опит с отглежда-
нето им и заниманията с тях. N East River Rd, 
Chicago, IL 60656 Тел: (773)704-3463 №17318
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 
№17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za 
gledane na momichence na 18 meseca v Mt 
Prospect.Za poveche informacia obadete se na 
248-946-9185. 2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. Намирам се в България.: +359-
876-511-784 Viber 359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или 
офиси за почистване. Тел.: 7088900577 
7088900577 №16519

ФЛОРИДА

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

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

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
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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, интер-
нет, 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 ВРЕМЕН-
НО, БЕЗ ДОГОВОР. Стая или къща. За ден, два, 
три, седмица, месец. Без договор. Североза-
падните квартали. Тел:847-854-8094, №17488
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ , Зипкод 950, Дава се едностаен 
апартамент под наем в Ho� man Estates на 5 
мин от wood� eld mall На 1 мин от Higgins и 
Golf rd. В цената са вкючени вода и отопление 
За контакт : 2244156618 №17494
ARLINGTON HEIGHTS , 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60004, 2beds, 1.5 
baths 2nd �  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 
обзаведена стая в таунхаус в Маунт Проспект. 
Наем $550 Телефон: 224-805-8378 №17439
LARGE STUDIO, 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60008, Rolling 
Meadows Large Studio: Separate kitchen area, 2 
walk-in closets. On the 3rd � 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 пер
алня,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 Чика-
го, наем $ 290. 6308500701 №17350
СТАИ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под наем 
стаи в Des Plaines, 7739344547 7739344547 
№17330

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 
наема. 2247256292 №17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под 
наем 2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след 
основен ремонт със � 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
IFTA FILING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Remote 
IFTA, $30 per truck, $150 � ling fee. Contact 
truckingsafety1@gmail.com for more info! 
3125204360 №17528
АДВОКАТ В БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Адвокатски услуги за 
българите в САЩ. Ние сме адвокатска канто-
ра в България и предлагаме адвокатски услу-
ги онлайн и от разстояние за Вашите нужди в 
България. - Адвокатска кантора “Бориславо-
ва и Иванов” 00359895443792 №17529
БРОКЕР REAL ESTATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Предлагам услу-
ги в сверата на недвижимите имоти .Свърже-
те се с мен ако имате нужда от брокер с който 
да купите , продадете или наемете имот Теле-
фон за връзка : 6693504878 - Ivaylo Balabanov 
по всяко време 6693504878 №17531
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 по-
пълване на всички документи за имиграция 
18 години опит тел. 708 415 0590 Станчо 
№17490
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 пред-
лага бизнес портрети,паспортни, семейни и 
детски портрети,снимки на имоти, изработка 
на визитки, брошури и рекламни постери. 
Адрес: 350 W. 22nd Street,Lombard IL 60148. e-
mail beitel2043@gmail.com,Tel. 630-392-3431, 
224-392-3431 6304012938 №17375
TRAILER FOR RENT, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Давам trailer под 
наем. Great Dane 2017. В отлично състояние , 
нови гуми. Тел. 224.409.4035 №17336
IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. Stancho 
tel 708 415 0590 №16789
КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Професио-
нално почистване на канализация, кухненски 
мивки, бани. Водопроводни услуги. 224-563-
6611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИО-
НАЛНИ услуги по премествания - апартамен-
ти, къщи, офиси, антики, пиана, хоистинг. От-
стъпки за българи. (312)919-8618. 15 години 
опит, достъпни цени. 3129198618 №16827
FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik za 
rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 4150590 
№16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна гри-
жа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три 
хранения с домашно приготвена храна,сън 
,учебни занимания и забавления !За пове-
че 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 зна-
чи че всичко ще бъде приготвено с помощта 
на вашият мобилен телефон. Нашият уебсайт 
е www.vtaxservices.com. Нашите цени са дос-
тъпни и приемливи. 9703068221 №17423
NEW TRUCKING COMPANY, 
Цена US$ 999.00, Зипкод 11111, Искате 
да си отворите trucking company? Наши-
ят екип ще ви помогне с всичките нужни 
разрешителни,лицензи идр.обадете се 
за повече информация - 1-773-600-3992. 
7736003992 №17425

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

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена 
за гледане на момиченце на 18 месеца в Mt 
Prospect. За повече информация обадете се 
на 248-946-9185. №17035
ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат 37 год. 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 със-
тояние. 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
AUDI A6, 
Цена US$ 1,650.00, Зипкод 60093, Прода-
вам AUDI A6 в много добро състояние. Тел.: 
7736663565 №17395
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам за-
пазен Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 
7739640988 №17364
NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам 
запазен Nissan Altima 1998 за $1200. Колата е 
на 206,000 мили. 7739640988 №17368
TRAILER FOR SALE, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Продавам Trailer 
2017 Great Dane в отлично състояние, нови 
гуми. Цена по договаряне. Tel. 224.409.4035 
2244094035 №17335
2009 VOLVO VNL670, 
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, AUTOMATIC 
exceptionally well maintained: 950,000 
miles,CUMMINS engine,on- time oil changes, 
and regular preventative maintenance 
performed. Ready for the road! DRIVEN BY 
NON-SMOKER!! Includes inside: Microwave and 
fridge!. Become the lucky owner today! CALL 
NOW! Contact Jimmy @ 872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL, 
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 
2008 Volvo VNL, D12 двигател, много добро 
състояние. Чисто нови, съединител, спирач-
ки, 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 състоя-
ние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам 
VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, готов 
за работа, нови батерии, гуми – 70%, имам 
документи от подръжката DYNO TEST може 
да се направи, мили – 1,320,000 Цена - по до-
говаряне 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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Пухкави козуначени мъфини

Домашен козунак е една от люби-
мите храни на българина, и то 
не само около Великден. Но сега 

е наистина време да научите една ре-
цепта за лесен домашен козунак. Не от-
нема много време и при добро жела-
ние може да се справи дори начинаещ.

В купа смесете 1 чаша брашно, 2 ч.л. 
суха мая и ¾ чаша хладко мляко. Раз-

бъркайте добре и оставете на стайна 
температура в продължение на около 
5 мин. Трябва да започнат да се появя-
ват мехурчета, което значи, че е готова 
маята за замесване.

След това разбийте ¼ чаша разтопе-
но масло и 3 с.л. захар, докато изсве-
тлее и стане пухкаво. Добавете 2 яйца 
и разбъркайте още малко. Накрая сло-
жете 1 с.л. кора от портокал, една шепа 
предварително накиснати във вода 
стафиди и 1 ч.л. сол. След това сложете 
сместа с маята и брашното. Започнете 
да добавяте малко по малко от остана-
лото 2 и половина чаши брашно и ме-
сете, за да получите еластично тесто.

Сложете го да втасва в намазнена 
купа и покрито със стреч фолио или 
найлон и отгоре мека кърпа. Темпе-
ратурата в помещението за втасване 
трябва да е около 20-22 градуса. Тесто-
то трябва да удвои обема си.

След като тестото е втасало, преме-
сете го пак и ударете няколко пъти в 
масата. Разделете го първо на две час-
ти, а всяка част на 3, от които направете 
фитили и сплетете на плитка. Можете 
да направите и три по-малки козунака, 
ако искате.

Покрийте двете плитки с мека кърпа 
и оставете да втасват още 30-40 мин.

Точно преди печене намажете козу-
нака с жълтък отгоре и поръсете с фи-
лирани бадеми или сусамови семена. 
Можете да го поръсите само със захар. 
Печете във фурна на 180 градуса за 35-
40 мин. или до златисто.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: „Тихият американец” - Ка - Годеж - Йомени - 
Бонд(Джеймс) - Потоп - Седеф - Имане - Емине - Корниз - Одри - Лар 
- Пеан - Грац - Диямб - Таз - Цяр - Недъг - Ил - Гол - Дино - Охрана - 
Галош - Заник - Елит - Перун - Сенки - Химера - Искра - ОТК - Нес - 
Пазар - Сатър - ЗИЛ - Тил - Жерар(Шарл) - Пе - Бридж - Дни - АКАЙ - 
Ишиас - Идиом - Ранг - Де юре - Сарай - Ламанш - Петно - РАИ - Фар 
- Урок - Своге - Мос(Кейт) - Бри - Сение(Луи) - Ар - Влог - Атоми - Риск 
- Леонардо ди Каприо. 

ОТВЕСНО: Николо Паганини - Шкафове - Хан - Резол - Мелби - Масло 
- Дина - Лопес(Дженифър) - Радар - Он - Бяг - Минц - ШЕР - „Тисен” 
- БГА - Топаз - Яд - „Рапид” - Юшур - Радон - Гризу - Алжир - Риад - 
Метеор - Наниз - Депо - То - ПЕЖО - ДАНОН - Сажди - Ексод - Перце 
- Искреност - ЕМИ - Кий - Ми - Докер - Риман(Хуго) - Ник - Коси - Дъх - 
НАСА - Роси(Паоло) - Гамен - Игрек - Арара - Верп - Неделя - „Алиот” - 
Кайро - Ир - Чене - Амини - Тъпан - Агаси(Андре) - Циферблат - Крейг 
Биерко. 

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

Разтворете 20 г мая в 150 мл пряс-
но мляко.

Сложете 500 г пресято брашно 
на кухненския плот и добавете 2 яйца, 
90 г олио или масло, 90 г захар, щипка 
сол, лимонова кора на вкус.

Замесете меко тесто. Поставете в 
купа, завийте с кърпа и оставете да вта-
са, докато утрои обема си.

Извадете козуначеното тесто от ку-
пата и премесете. Оставете втори път 
да втаса.

Готовото тесто разделете на малки 
топки от по 80 г, излизат около 12 бр.

Всяка топка разточете на елипса. Раз-

режете единия край на ленти и завийте 
на руло, а след това на охлюв.

Вземете форма за мъфини и я нама-
жете с краве масло. Поставете козуна-
чените мъфини. Намажете със смес от 
1 разбит жълтък, 1 с.л. прясно мляко и 
1 с.л. олио.

Оставете да втасат за 30 мин.
Поръсете пухкавите козуначени мъ-

фини със захар и филирани бадеми.
Печете козуначетата в предварител-

но загрята фурна на 170-180 градуса до 
готовност.

Да ви е сладко!  

Домашен вкусен козунак
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К
овачевица се появява пред 
очите на нейните гости нео-
чаквано, след един завой на 
криволичещия асфалтов път, 
и изчезва също така, сякаш 

никога не е съществувала. Когато човек 
се завърне в света на задъханото, праш-
но, шумно и безсмислено всекидневие, 
се пита дали тя му се е появила наяве 
или насън.

Може би тайната на Ковачевица е в 
нейната отвъдност. Човек има чувство-
то, че е попаднал в друг свят, откъснал се 
напълно от всекидневието си, освобо-
дил се от тягостната, душна, безнадежд-
на градска атмосфера, от шума, трясъка, 
писъка на автомобилните аларми. Нещо 
във въздуха, в гледката, в къщите, кои-
то си приличат и всяка една е различна,

нещо тайно и омайно 
има в това село -

не можеш да го назовеш, но си запле-
нен. И ако Славейков е казал „Търново 
е един осъществен блян“, може без ко-
лебание да се каже, че Ковачевица е ис-
тинска магия...

Легендата разказва, че след падане-
то на Търновското царство под робство 
бежанци потърсили спасение и закрила 
на югозапад чак в Родопите. Така те се 
озовали в местност, закътана от гористи 
възвишения, и построили свое селище. 
Ако се съди по останките от една стара 
черква, то се намирало малко по-високо 
в западна посока, вероятно там е имало 
повече вода.

Ковачевица е друг свят, много разли-
чен от това, което ни заобикаля. Коваче-
вица е

райско кътче, 
сътворено от природата

и оформено от трудолюбивата ръка на 
ковачевските майстори.

Селото е разположено в най-югоза-
падната част на Родопите, на 23 км се-

вероизточно от град Гоце Делчев. Тук 
човек може да се наслади на много при-
родни дарове, събрани на едно място - 
живописни каньони, река с кристално 
чисти ледени води, гъсти гори с неверо-
ятна прохлада, високи върхове с чудни 
гледки. Всичко това ще ви пренесе в от-
давна забравени времена.

Селището е създадено в края на XVII 
век. Възникването на Ковачевица е 
свързано с насилието, на което е под-
ложено българското население от окол-
ността при помохамеданчванията, ко-

гато българите, нежелаещи да приемат 
исляма, напускат домовете,

изоставят имотите 
си и близките си

и намират спасение и приют в по-висо-
ките и непристъпни части на планини-
те. Изобилието на питейна вода в зем-
лището на село Ковачевица, обширните 
пасища, мекият климат и откъснатостта 
от набезите на турците благоприятстват 
заселването на бежанците.

Ковачевица е посрещала и изпраща-
ла много комити, без едните да знаят 
за присъствието на другите. За да бъде 
това безопасно и за да се предпазят от 
турската власт, местните ръководители 
решават

да се прокопае 
подземен тунел

който да свързва горния с долния край 
на селото. По този подземен път се дви-
жели комитетските хора при необходи-
мост, без да се застрашава сигурността 
на селото и населението.

В околностите на селището има как-
во да се види, затова си струва човек да 
отседне тук и за по-дълго. Меките въз-
вишения на Родопите, осеяни с дъхави 
борови и букови гори в подножието на 
хаотично разхвърляни скални масиви, 
са подходящи за пешеходни преходи. В 
непосредствена близост се издига Ска-
лето - огромна скала, която е един вид 
акумулатор, определящ мекия климат 
на селото. През деня каменната грамада 
се нагрява от слънчевите лъчи, а

нощем излъчва 
живителна топлина

твърдят местните хора. Затова и през 
зимата, когато селото е притихнало под 
пухкавата си снежна завивка, тук е срав-
нително топло и приятно.

Уникален архитектурен паметник е 
черквата „Свети Никола“, построена 
през 1847 г. от прочутите ковачевски 
дюлгери с доброволния труд на насе-
лението. По изискванията на турската 
власт тя е вкопана в земята и се намира 

в ниската част на селото. През 1900 г. - 12 
години преди освобождението на село-
то, населението издига до самата черква 
четириетажна камбанария. Двете разно-
калибрени камбани са отлети на място 
от прочутите горноброжденски майсто-
ри от събраните безвъзмездно от насе-
лението звънци (чанове), които майсто-
рите претопили.

В двора на черквата, до самата кам-
банария, е построено и през 1820 г. се 
открива килийно училище, в което де-
цата са обучавани от свещеници. Първо-
то светско училище в селото е открито 
през 1854 г. в къщата на младия учител 
Никола Банев-Ковачевски.

Каменната приказка
Самобитна и неповторима е ковачев-

ската архитектура. В селото има около 
110 200-300-годишни старинни възрож-
денски къщи, някои от които са превър-
нати в малки хотелчета, предлагащи 
специалитети от родопската кухня.

В приземния етаж са помещенията 
за животните и други селскостопански 
и складови функции, а жилището заема 
горните един или два етажа, задължи-
телно ориентирани на юг или на запад, 
осигуряващи визуално-пространствена 
връзка с околната среда. Това са стаи с 
огнище, килери, помещения с пещ и др.

Уникалният архитектурен стил не е 
променен от създаването.

Материалите са камък 
и дърво

Тази архитектурна приказка, съчета-
на с прекрасната природа - заоблените, 
меки възвишения на Родопите и в също-
то време грандиозни скални масиви, дъ-
хавите борови и букови гори, мекия пла-
нински климат и особената атмосфера и 
дух, които носи селото и неговите жите-
ли, сътворяват една особена магия. За 
тези, които са я усетили, не остава избор 
- те винаги се връщат или остават зави-
наги тук в спомените си, за да не забра-
вят преживяното, за да се почувстват 
част от историята, настоящето и бъде-
щето на магията Ковачевица.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ковачевица: Родопска 
приказка от камък и дърво

XЖивописни каньони, реки с чисти ледени води 
и гъсти гори крият магията на селцето

Тук живеел ковачът Марко - пре-
селник от съседното помохамедан-
чено с. Рибново, разположено висо-
ко от другата страна на Канина. След 
смъртта на изкусния ковач и дюлге-
рин жена му Гина поема съдбините на 
осиротялото семейство. Когато близ-
ки и познати от околните селища оти-
вали при нея, казвали „Отиваме до 
Ковачевица“, т.е. до жената на ковача. 
Така в течение на времето се утвър-
дило името на махалата, около която 
по-късно се групирали всички окол-
ни махали, за да се бранят от зачести-
лите разбойнически нападения, и по-
ставили началото на сегашното село.

Преданието

Сн.: Архив
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Тийнейджър от Бургас –  
новата тенис звезда на България

ПАВЛИН ДИМИТРОВ
pavlin.dimitrov@bg-voice.com

16
-годишно момче от Бур-
гас е една от големите 
тенис надежди на Бъл-
гария. Динко Динев 
тренира в тенис клуб 

„Авеню“ и вече бележи забележителни 
успехи на български и международни 
кортове.

Динко е държавен шампион до 12 го-
дини на открито (2016 г.). Две години по-
късно, през 2018 г., той става

държавен шампион до 14 г.
в зала, а през миналата година е и дър-
жавен отборен шампион до 16 години. 
На два пъти е избиран в отборите на ITF и 
Тенис Европа. Многократно е бил част от 
националните отбори на България.

През миналата година идват големи-
те успехи за Динев. Той печели първата 
си титла от турнир ITF за юноши и триум-
фира на турнира от пета категория в Ис-
танбул. През 2019 г. печели и два турнира 
по двойки – ITF в Кишинев и „Дема Къп“ 
до 16 години. В кариерата си до момента 
има 5 титли на сингъл и 11 по двойки от 
турнири на Тенис Европа.

Динко се занимава с тенис от 5-годи-
шен, като за първи път стъпва на корта 

благодарение на майка си, чието жела-
ние било синът й да се занимава с тенис.

Пътят към 
шампионските титли

обаче минава през много трудности. 
Динко тренира по шест дни в седмицата. 
Тренировките му през делничните дни 
са по 6 часа, разделени на 4 часа тенис и 
2 часа фитнес. 
В събота тренира няколко часа сутрин, 
а неделята е денят му за почивка. „В сво-
бодното си време обичам да излизам с 
приятели и да играя на плейстейшън“, 
споделя той пред Topnovini.

Заради коронавируса и извънредни-
те мерки в момента, Динко тренира вкъ-
щи, като в подготовката му се включва 
и 4-годишната му сестричка. Той дори е 

заснел видео, в което 
показва как тя замест-
ва използването на те-
жести и внася веселие 
при упражненията у 
дома. 

„Определено в та-
кава ситуация е труд-
но да останеш в оп-
тимална форма, но се 
опитвам да тренирам, 
доколкото мога, вкъ-
щи. Искам да кажа на 
всички спортисти и 
изобщо българи, че е 
по-добре да си оста-
нем вкъщи през тези 
трудни моменти“, при-
зовава тенисистът.

Динко споделя, че 
е трудно за един млад 
тенисист от България 
да излезе на светов-
ната сцена.

Изискват се 
доста лишения
ако искаш да проби-
еш в световния тенис, 
тъй като нивото става 

все по-високо“, обяснява той. „Опреде-
лено съм имал доста трудни моменти и 
доста слаби мачове. И е наистина трудно 
да продължиш да вярваш в себе си. Но 
ако нямаш такива слаби моменти, не ми-
сля, че ще са толкова сладки победите“, 
категоричен е младият талант.

„Тенисът ми е отнел доста удоволст-
вия, но мисля, че ми е дал повече, откол-
кото ми е отнел“, признава Динко. Той 
споделя още, че се възхищава на опреде-
лени качества на известните тенисисти, 
но няма такъв, на когото да иска да при-
лича. „Гледам да съм себе си“, уточни той.

„За 2020 г. си пожелавам най-вече да 
съм здрав, както и да се справим с коро-
навируса. Тъй като, без да се справим с 
него, не бих могъл да играя каквито и да 
е турнири“, завършва Динко Динев.

XДинко Динев се готви за победи на световните кортове

Динко Динев е на финал на двойки в Белгия

Снимки: Българска федерация по тенис

http://www.bulstate.com/
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XПричината за отмяната е пандемията от коронавирус

Мачът на Кобрата 
с Джошуа се мести 
през юли. Засега

М
ачът за световната титла 
по бокс в тежка катего-
рия на Международната 
боксова федерация (IBF) 
между Кубрат Пулев и 

Антъни Джошуа ще бъде на 25 юли, а 
не на 20 юни. Това съобщи българинът 
във „Фейсбук“.

Причината е разпространението на 
коронавируса. Мястото остава също-
то -

стадиона на 
„Тотнъм“ в Лондон

а организаторите се надяват до края на 
юли пандемията да бъде овладяна.

Преди две седмици Кобрата разкри 
в интервю за bTV, че мачът няма как да 
бъде през юни и вероятно ще бъде от-
ложен с няколко месеца.

Българинът е задължителен претен-
дент за титлата на IBF. Той трябваше да 
се боксира с Джошуа още през 2017 г., 
но мачът между двамата не се състоя 

заради контузия на Кобрата.
Предложението за промяната на да-

тата идва от мениджъра на Антъни 

Джошуа Еди Хърн, който обясни пред 
британски таблоид, че ситуацията в мо-
мента не позволява мач през юни.

Бившият национален селекцио-
нер на България по волейбол 
Пламен Константинов изведе 

тима си „Локомотив” (Новосибирск) 
до титлата в Русия. Съставът спече-
ли за пръв път титлата на страната, 
след като местната федерация обя-
ви край на първенствата при мъже-
те и жените заради пандемията от 
коронавирус.

Временното класиране в редовния 
сезон става окончателно и така злат-
ните медали бяха присъдени на Но-
восибирск. 

Титлата е първа за „Локомотив” и 
първа за български треньор в едно 
от най-силните европейски първен-
ства. Това е трети руски отбор, който 
46-годишният специалист води след 
„Газпром-Угра” (Сургут) и „Губерния” 
(Нижни-Новгород).

В кариерата си Константинов беше 
още начело на турския „Зираат” (Ан-
кара), както и на националния отбор 
на България между 2014 и 2018 г.

Снимкa: OFFNews

BG треньор стана 
шампион на Русия 
по волейбол

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Fidelity-Insurance-Partners-106879064122393/
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА
evstatieva@bg-voice.bg

М
ечтали ли сте си да се из-
легнете сред безкрайна-
та шир и над вас да бъ-
дат само звездите? Дори 
и през зимата. Това, че 

днес можем по-малко да излизаме, не 
значи, че трябва по-малко да мечтаем, 
нали! Дори напротив - кога, ако не сега, 
да помечтаем за следващото приключе-
ние.

А едно ваканционно селище на север 
от Арктическия кръг в Национален парк 
„Урхо Кеконен“ във Финландия ще ни 
го предложи в пълния му блясък. Дори 
и повече. Излегнати удобно под стък-
ления покрив на едно от 20-те иглута, 
можете да прегърнете с поглед цяло-
то звездно небе. И не само. Разположе-
ни удобно и на топло, имате уникалната 
възможност да се срещнете с

едно от седемте 
чудеса на света

Aurora Borealis. Редките дървета и 
пълната липса на светлинно замърся-
ване разкриват милионите звезди всяка 
нощ, а по време на пиковите зимни ме-
сеци мястото предлага невероятна глед-
ка към Северното сияние.

Всяко стъклено иглу е изградено от 
високопроизводителен стъклопакет за 
стените и таваните, които изолират ин-
териора, за да го запазят топъл и уютен 
през нощта. Стъклото има слой против 
заледяване и заскрежаване, поддър-
жайки кристално ясни панорамни глед-
ки, дори когато температурите навън 
паднат под -30 C. Всяко иглу е обзаведе-

но като за двама и е достатъчно малко, 
за да бъде отоплявано без консумация 
на твърде много енергия.

Едно от седемте природни чудеса на 
света, Aurora Borealis, е резултат от сблъ-
съка на газообразни частици от земната 
атмосфера със заредени частици, осво-
бождавани от слънцето. Получаващият 
се

взрив от 
цветни светлини

може да трае от по-малко от една се-
кунда до почти две минути. Въпреки че 
светлините са видими и от август до ап-
рил, най-интензивните наблюдения се 
случват в мрака на зимните месеци.

Под стъклен покрив 
и безброй звезди
XПрозрачни иглута дават възможност 

за преживяване с невероятни гледки

Снимки: Facebook, Flickr



1 - 7 април 2020 г. 57

www.klausau.com


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

1 - 7 април 2020 г.58

Снимка на дядо в Ирландия, който за първи 
път вижда новородения си внук през про-
зореца на дома му заради коронавируса, 

съкруши света.

Таткото на новороденото момченце Майкъл Га-
лахър би искал синът му да опознае дядо си, но 
поради коронавируса срещата трябвало да се 
проведе по различен начин от обикновено.

Емоционалната сцена е заснета от сестрата на 
Майкъл, Ема, и публикувана в Туитър.

„Три поколения в социално дистанциране, до-
като баща ми се среща с внука си за първи път“, 
пише Ема.

Повече от 700 хил. потребители са харесали 
снимката, а споделянията й са повече от 90 000.

И вие си останете си вкъщи – пазете човешкия 
живот! Погрижете се за себе си, за близките си и 
за околните!

Стотици малки тюлени умират по бреговете 
на Балтийско море в Естония и Латвия, след 
като за пръв път от десетилетия тази зима 

по северните им брегове не се образува лед.
Дългомуцунестите тюлени се нуждаят от леда, 

който държи далеч хищници като вълци и лиси-
ци, за да отгледат новородените си през зимата.

Когато няма лед, те се настаняват по малки ос-
тровчета, които не обитават обичайно. Това нару-
шава естествения им начин на живот и увеличава 
броя на новородените, които не оцеляват.

„Някои острови бяха направо побелели, покри-
ти от новородени тюлени“, казва изследователят 
Март Юси.

Близо 3000 тюлена се раждат всяка година на 
балтийското крайбрежие.

Дядо се запозна с внука 
си през прозореца

Липсата на лед застрашава 
тюлените в Балтийско море

Кубрат Пулев учи Андреа  
да стреля

Б
ританският актьор 
сър Антъни Хопкинс 
пусна в профила си 
във Фейсбук видео, в 

което показва свои картини, 
уточнявайки, че неговият ко-
тарак Нибло не одобрява ри-
суването.

„Страхувам се, че той не 
харесва моите картини, а 
може би мисли, че рисува 
по-добре от мен“, пошегу-
ва се 82-годишната филмова 
звезда.

След това в кадър се поя-

вява муцунката на котарака 
с леко отворена уста, в отго-
вор неговият стопанин му се 
плези.

В началото на видеото, 
което е заснето на 10-ия ден 
от самоизолацията, Антъни 
Хопкинс разказва, че си на-
мира маса интересни заня-
тия, с които да прекара вре-
мето. Сред тях са свиренето 
на пиано и рисуването „за 
удоволствие“. След това той 
показва няколко свои кар-
тини.

Нина Добрев с ново гадже?

Сър Антъни 
Хопкинс рисува  
в изолация

К
анадската актриса от бъл-
гарски произход Нина До-
брев отново попадна в по-
лезрението на папараците, 

след като излезе да покара коле-
ло с нов мъж до себе си. Звездата 
от „Дневниците на вампира“ про-
дължава с физическите активности 
дори и по време на пандемията от 
коронавирус. Тя беше в компанията 
на сноубордиста Шон Уайт.

Това накара медиите отвъд оке-
ана да помислят, че вече има нова 
звездна двойка на хоризонта. Уайт 
и Добрев стояха на дистанция 
един от друг, спазвайки препоръ-
ките на властите за предпазване от 
COVID-19. На снимките, заснети от 
папараци, се вижда, че двамата се 
наслаждават на компанията си, а 
спортистът здраво придържа куче-

то на актрисата.
Според източник, това е една от 

многото разходки, които двойката 

споделя. Засега обаче слуховете за 
връзка не могат да бъдат потвърде-
ни от никого.

К
убрат Пулев учи Андреа на 
стрелба със снайпер. Това 
стана ясно от снимки и

видео, които певицата пуб-
ликува в официалния си „Инстаграм“ 
профил. Фотосите веднага породиха 
въпроса дали двамата са отново за-
едно. На снимките блондинката е на 
стрелбище, а Кобрата й показва тън-
костите на боравенето с далекобой-

ното оръжие.
Боксьорът е идеалният учител, тъй 

като в края на миналата година бе 
повишен в чин офицер от резерва и 
получи званието лейтенант.

„Днес беше луд ден“, е коментарът 
на Андреа за кадъра. Той бързо съ-
бра хиляди харесвания и положител-
ни коментари от феновете, които се 
радват, че ги виждат отново заедно.

Кубрат и Андреа бяха двойка цели 
12 години, преди да се разделят ми-
налото лято.

Наскоро обаче фолк певицата на-
мекна за събиране, качвайки в соци-
алните мрежи куп архивни снимки с 
Кобрата.

Тя потвърди и, че ще го подкрепи в 
най-важния мач от професионалната 
му кариера.
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Дронове скоро ще могат да анализират здра-
вословното състояние на хората по улици-
те. Компанията Dragan¤y вече е била избра-

на за тази цел в Австралия.
Dragan¤y е разработила технология, чрез която 

дроновете могат да разпознават дали човек каш-
ля. Освен това са оборудвани и с термичен сен-
зор, който измерва телесната температура от раз-
стояние.

„Пандемичните дронове“ ще могат да следят 
за висока температура, кихане, кашляне и да раз-
познават дори сърдечния ритъм и темпото на ди-
шане за евентуален задух. Те ще летят над места, 
където се събират много хора.

Целта е властите да получават информация за 
евентуални болни от Covid-19, както и да следят 
потенциалното разпространение на заразата.

Дронове ще следят  
дали кашляме

Радина Кърджилова използва социалната из-
олация заради коронавируса, за да твори. 
Отскоро актрисата прави авторски колиета 

с мъниста и естествени камъни, а това, че не ра-
боти, й позволява да направи нови накити.

Любимата на Деян Донков показа няколко от 
последните си творения, като уточни, че за част 
от колиетата си е използвала розов кварц, пла-
нински кристал и други кристали, които помагат 
за привличане на положителната енергия.

Кърджилова показа и сина си Христо, с когото 
спят сладко в леглото, и призова последователи-
те си да останат по домовете си.

Камен Донев, Теодора Духовникова, Наум Шо-
пов също призоваха хората да бъдат разумни и да 
не излизат навън, за да предпазят себе си и свое-
то семейство от COVID-19.

Радина Кърджилова 
твори бижута

И
зминаха 15 г., откакто Дже-
нифър подаде молба за 
развод с Брад Пит, но все 
още никой не може да за-

брави връзката. А феновете не бяха 
на себе си, когато по-рано тази годи-
на се разразиха слухове, че бившата 
двойка отново е влюбена.

Въпреки това не било лесно пов-
торното събиране на двамата, осо-
бено след годините с разбито сър-
це за 51-годишната Дженифър, след 
като Брад я остави заради Анджели-
на през 2005 г. Едва след развода им 
през 2016 г. се появи твърдението, 
че Брад се е свързал отново с бивша-
та си изгора, след като присъства на 
нейния 50-и рожден ден и на колед-
но парти в имението й в Лос Андже-
лис.

Близък до актрисата каза, че два-
мата са имали поне пет тайни срещи.

Дичо очаква 
второто  
си дете

Принц Хари и Меган  
са напуснали Канада
Б

ританският принц Хари и съ-
пругата му Меган са напус-
нали Канада и са се премес-
тили в Лос Анджелис, където 

планират да се установят за посто-
янно, след като се отказаха от крал-
ските си задължения.

През последните няколко месеца 
принц Хари, Меган и синът им Арчи 
пребиваваха основно на Ванкувър 
айлънд в Канада.

Съобщението във в. „Сън“ е по-
местено в същия ден, когато „Дисни“ 
оповести, че Меган Маркъл влиза в 
ролята на разказвач в документал-
ния филм „Слон“, който ще бъде из-
лъчен от стрийминг платформата на 
компанията на 3 април. Продукци-
ята проследява пътешествието из 
Африка на семейство слонове.

Миналата седмица САЩ и Канада 
се споразумяха да затворят грани-
ците си за несъществени пътувания.

Дичо скоро ще става баща на момиченце за втори път. Не-
говата половинка - Карина, е бременна в шестия месец 
и скоро ще дари изпълнителя с още едно дете. Двамата 
вече имат дъщеря на име Ариел, която на 5 март навър-

ши 5 годинки.
Доскоро Карина е отпочивала заедно с приятелки в Занзибар, 

където й се струвало, че коремът й расте с по-бързи темпове от 
обикновеното. Вече цялото семейство е вкъщи и се наслаждава 
на времето, прекарано заедно.

Междувременно Дичо не спира да твори в домашна обстанов-
ка. Той е превърнал част от апартамента си в министудио, къ-
дето стои с часове. В момента изпълнителят е на вълна детски 
песни не само заради своето семейство, а и по подготовката на 
записи за нов албум.

Брад Пит и Дженифър Анистън 
тайно планират сватба
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С
ега е време да се обърнем към 
себе си, време за преосмисля-
не на всичко. Това заяви режи-
сьорът и актьор Мариус Кур-

кински, който пуска за онлайн гледане 
моноспектакъла „Черното пиле“.

„Аз много обичам този моноспекта-
къл, този автор. Хайтов е един от голе-
мите български автори, който демон-
стрира много обич към народа си и 
грижа към него“, каза още Куркински.

Според режисьора „Черното пиле“ 
по някакъв начин е свързано с днеш-
ната криза, там също става дума за об-
щество в криза..

„Молитвите и благодарността ми са 
обърнати към лекарите и добровол-
ците. Сега повече трябва да се говори 
за тях“, заяви Куркински и посочи, че 
кризата е обща, защото тя засяга все-
ки един.

Мариус Куркински: Време  
e да се обърнем към себе си

Дъщерята на Стив Ъруин  
с тайна сватба в зоопарк

Г
ригор Димитров направи щедро дарение за род-
ния Хасково. Тенисистът обяви, че ще осигури рес-
пиратори за болницата в града, която ще приема 
заболели от коронавирус. Очаква се лечебното за-

ведение да получи апаратите до няколко дни.
„Очакваме с нетърпение тези апарати да пристигнат. 

Единственото, което искам да кажа, е, че искам това нещо 
да мине възможно най-бързо и да няма последствия“, за-
яви Гришо.

В момента родната звезда се намира в Калифорния, къ-
дето продължава да тренира. Димитров заяви, че с екипа 
му спазват огромна лична хигиена и внимават до какво 
се докосват, след което веднага мият ръцете си. След из-
вънредното положение ще се завърне в България.

21
-годишната дъщеря на ло-
веца на крокодили Стив 
Ъруин – Бинди, се омъжи. 
Неин съпруг стана колега-

та й от зоопарка в Австралия - Чандлър 
Пауъл. За радостното събитие съобщи 
самата Бинди в Инстаграм.

Заради мерките, свързани с корона-
вируса, двамата с Чандлър е трябвало да 
вземат трудното решение да нямат гости 
на най-щастливото събитие в живота им:

„Днес отпразнувахме живота... Мама 
ми помогна да се приготвя, Робърт ме 
заведе до олтара, Чандлър стана мой съ-
пруг и заедно запалихме свещ в памет 
на татко. Споделихме сълзи и усмивки, 
както и любов“.

„На всички, които четат това - останете 
в безопасност, спазвайте социална дис-
танция и не забравяйте - Любовта ще по-
беди!“

Управата на морския парк Голям бариерен 
риф обяви, че високите температури на во-
дата, особено през февруари, са довели до 

мащабно унищожаване на коралите, което се на-
блюдава от въздуха на около 1000 от рифовете.

Големият бариерен риф край североизточни-
те брегове на Австралия е най-голямата коралова 
система в света с площ по-голяма от тази на Ита-
лия и е една от най-богатите и разнообразни еко-
системи на планетата.

Рифът бе поразен от мащабно избелване, пре-
дизвикано от затоплянето на океана през 2016 и 
2017 г., когато се смята, че са загинали между една 
трета и една втора от коралите. Наблюденията 
сега показват, че част от южните райони на рифа 
сега са засегнати от умерено избелване.

Фронтменът на ирландската рок група U2 
Бoнo пусна нова песен – „Let Your Love Be 
Known“, посвещавайки я на италианския 

медицинския персонал и хората, засегнати от 
пандемията на коронавируса.

„За италианците, които ме вдъхновиха, за хора-
та, които са в затворени пространства, но наме-
риха сили все още да пеят. За лекарите, медицин-
ските сестри и лицата, полагащи грижи на първа 
линия, ние пеем на вас“, гласи неговият пост в 
Instagram.

Ограниченията, наложени на италианците, не 
са ги спрели да пеят и танцуват. В социалните ме-
дии се появиха видеоклипа, на които се виждат 
съседи, които излизат на балконите си, за да тан-
цуват и пеят, изразявайки солидарността си по 
време на карантината.

Големият бариерен риф 
пак избеля

Боно пусна песен за 
италианските медици

Гришо дари 
респиратори 
на болницата 
в Хасково
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Да си в самоизолация с малко дете 
си е истинско предизвикателство и 
в това със сигурност се убеждават 
доста майки в последните две сед-

мици. Такъв е и случаят с певицата Мария 
Илиева, която спазва препоръките на гене-
рал Мутафчийски и си седи вкъщи заедно 
със сина си и домашния им любимец.

Певицата сподели, че не позволява мрач-
ните мисли да взимат превес при нея, а на-
против - използва многото време за люби-
ми занимания, като свиренето на пиано 
например. Когато се налага да излиза, го 
прави с маска и ръкавици и само по неот-
ложни задачи.

Тя се занимава и със сина си, кой вече учи 
буквите. В грижите за малкия Александър й 
помага жена, която освен това готвела пре-
красно.

39
-годишната бременна актриса Ми-
шел Уилямс и 43-годишният режи-
сьор Томас Кайл бяха забелязани с 
халки върху безименния пръст, а 

появата им уловиха фотографи на Daily Mail. Из-
точник на Us Weekly твърди, че двамата в дейст-
вителност са са оженили на тайна церемония.

Макар и все още да няма официален коментар 
от представители на Уилямс и Кайл, през януари 
техен близък сподели пред Us Weekly, че двой-
ката се надява да си каже „да“ преди раждането.

Очаква се в близките месеци Мишел да ста-
не майка за втори път. Актрисата има дъщеря от 
брака си с Хийт Леджър – 14-годишната Матилда.

Годежът на Мишел и Томас беше потвърден 
през декември 2019-а и дойде след съвместната 
им работа по сериала „Фос/Върдън“.

39
-годишната бременна актриса Ми-

Актрисата 
Мишел Уилямс 

се омъжи 
тайно

Да си в самоизолация с малко дете 

Мария Илиева свири на пиано 
по време на изолацията Италианският град Римини празнува, защо-

то мъж на 101 г. оздравя от Ковид-19. Г-н П. 
е приет в болница миналата седмица. Той 

вече е изписан.
„В най-мрачните времена някои новини имат 

по-широко значение“, каза Глория Лизи, замест-
ник-кмет на Римини. Тя напомни, че г-н П. е роден 
насред испанския грип, убил най-малко 50 мили-
она души от 1918 до 1920 г.

Оздравяването на г-н П. „дава надежда за бъде-
щето на всички ни“, подчерта г-жа Лизи.

Възрастните хора са особено уязвими от Ко-
вид-19. Средната смъртност за болните от Ко-
вид-19 е 7,1%, но при хората над 90 г. тя е 22,9%.

Крайбрежният град Римини е в Емилия Рома-
ня - втората най-засегната от пандемията област 
след Ломбардия.

101-годишен италианец 
оздравя от коронавирус

„Z-та световна война“  
е най-добрият филм
„Z-та световна война“ с Брад 

Пит е най-подходящият 
филм за гледане по време 
на пандемията от корона-

вирус. Според кинокритика Ели Гемил 
той е много по-подходящ от „Зараза“ с 
Дъстин Хофман и Морган Фриймън.

„Z-та световна война“ наистина ни 
помага да се отпуснем, въпреки че в 
него се разказва напрегнатата исто-
рия, свързана с пандемия от страшен 
вирус, който превръща хората в зом-
бита. Но това е точният филм, който си 
струва да гледате“, смята Гемил.

Тя смята, че лентата на режисьо-
ра Марк Форстър е актуална, защото 
в нея е показана настоящата „сюрре-
алистична действителност“, в която съ-
битията се развиват почти по същия 
начин, както днес по време на корона-
вируса.

Грета Тунберг смята, че е заразена с новия ко-
ронавирус. Това сподели самата тя в Инста-
грам, като написа, че тя и баща й може би са 

болни от COVID-19. Двамата са започнали да про-
явяват симптоми преди 10 дни, след като са се за-
върнали от Брюксел.

„Имах температура, треперех, гърлото ме бо-
леше и кашлях“, пише Тунберг и добавя, че баща 
й също се е чувствал по същия начин. Шведската 
активистка споделя, че последните две седмици 
е прекарала в самоизолация, но не е имала въз-
можност да се изследва, защото тестовете се па-
зят за сериозно болните.

17-годишното момиче добавя, че вече се въз-
становява и помоли всеки да следва препоръки-
те на правителствата и да си седи вкъщи.

Грета Тунберг: Мисля, че 
съм заразена с COVID-19
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К
арантина може да е и име на 
остров. Той съществува край 
егейския окръг Измир и през 
Османската империя е бил из-
ползван за карантиниране на 

заразноболни. Сега Турция го превръща 
в музей.

Остров Карантина в района на град 
Урла отново предизвика интерес на 
фона на върлуващата епидемия от 
Covid-19, отбелязва турската частна те-
левизия НТВ. 

И макар и тепърва да предстои да съ-
бира любопитни туристически тълпи, и 
в момента той представлява интерес за 
хора от цял свят. 

По обграден от двете страни с море 
път туристите стигат до острова, който 
със сигурност не е традиционна турис-
тическа дестинация, но представлява 
интересен поглед към едни отминали 
времена. Всъщност актуални и днес.

Островът е служел за изолация на бо-
лни от холера, чума и други заразни бо-
лести през 19 век.

В момента тече процес за реставра-
ция, на него ще бъдат възстановени 16 

исторически сгради.
Съоръженията и до днес могат да слу-

жат за пример на съвременните систе-
ми, се казва още в репортажа на телеви-

зията.
Директорът на острова музей - Тургут 

Йълмаз - твърди, че именно остров Ка-
рантина е първото място, устроено спо-

ред научните правила за карантинира-
не. През 1866 г. не е имало определени 
световни научни практики и стандарти 
за срока и правилата на карантина, каз-
ва Йълмаз, според когото Карантина не 
се различава по никакъв начин от съ-
временните центрове за изолация на за-
разноболни пациенти.

Така например дрехите на пътниците, 
поставяни под карантина, са били обра-
ботвани при висока температура и де-
зинфектирани с пара. След това

пристигащите 
са взимали душ

и са преминавали през лекарски пре-
глед. Онези, за които е било преценява-
но, че са здрави, са прекарвали между 8 
и 10 дни под карантина.

Болните са били изпращани в специ-
ални отделения за лечение, а умрелите 
- погребвани надълбоко в гробове, за-
сипвани с вар, разказва още той.

Капацитетът на острова е бил за 600 
души.

Процесът за реставрация на сградите 
и съоръженията на остров Карантина е 
започнал през 2018 г., а когато той при-
ключи, главното здание ще стане музей.

В момента процесът е на етап търг.

Карантина може да 
е и име на остров
XТой се намира край егейския остров Измир и се превръща в музей

Снимки: Уикипедия и Youtube

https://www.zneimerlaw.com/
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

